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Zagrożenie klimatyczne w Lubelskim Węglu ,,Bogdanka’’ 

S.A. wraz z rozwiązaniami zapewniającymi poprawienie 

komfortu pracy załogi górniczej. 

Bogdanka 25.02.2019



Czynnik decydujące o wartość temperatury przepływającego powietrza w  przodkach drążonych 

wyrobisk w kopalni Lubelski Węgiel ,,Bogdanka’’ S.A. 

Temperatura 

pierwotna 

górotworu

1

Długości 

drążonych 

chodników

2

Układ wentylacji Postęp               

5

Rodzaj 

zabudowanych 

chłodziarek 

4

 W granicach od 

27°C do 34,5°C. 

 Powyżej 5000m.

 Wymuszające stosowanie 

wentylatorów o dużej 

wydajności.

 Mocy silników do 240kW 

 Kombinowany z 

urządzeniem odpylającym.

 WLE pomocniczy 

powodujący podgrzanie 

powietrza w strefie 

przodkowej 3-5°C.

 Około 10 ÷ 25m/d.

 Ciągłą praca maszyn i 

urządzeń, stanowiących 

źródło ciepła.  

 Urządzenia 

pośredniego lub 

bezpośredniego 

działania.

2

3



Czynnik decydujące o wartość temperatury przepływającego powietrza w ścianach prowadzonych 

w kopalni Lubelski Węgiel ,,Bogdanka’’ S.A. 

System 

przewietrzania 

1

Długość drogi 

świeżego 

powietrza 

Moce 

zainstalowanych 

urządzeń

4

Parametry 

ściany

3

 Na „U” po caliźnie 

węglowej. 

 Powyżej 7000m.   Długość do 315m.

 Wybieg ponad 

5000m.

3

2

Postęp              

i wydobycie 

5

 Około 10 – 15 m/d.

 W granicach 

15000 – 20000t/d.

 do 4MW w rejonie 

ściany przy technice 

strugowej.



System klimatyzacji centralnej i grupowej zapewniających komfort pracy załogi górniczej.

4

Klimatyzacja centralna w polu Bogdanka:

 wydajność chłodnicza stacji do 7 MW

 natężenie przepływu wody do 345 m³/h

Klimatyzacja centralna w polu Stefanów:

 wydajność chłodnicza stacji 6 MW

 natężenie przepływu wody 264 m³/h

Układy klimatyzacji grupowej i lokalnej:

 Wydajność chłodnicza układu ok 2,5 MW



Projektowane wyrobiska ścianowe w pokładzie 391 

5

Ściana 1/VIII/391

Długość – 304 m

Wybieg – 7100 m

Średnia miąższość pokładu 2,3 m

Odległość od szybu 8100 m



Długości wydrążonych chodników przyścianowych udostępniających ścianę 1/VIII/391 na dzień 01.02.2019

6



7

Temperatura pierwotna górotworu w pokładzie 391 
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Pomiary warunków klimatycznych w drążonych wyrobiskach przyścianowych udostępniających 

ścianę 1/VIII/391 wykonane dnia 13.09.2018.

Ilość wody lodowej doprowadzanej 

do rejonu 70 m3/h

Chodnik nadścianowy ściany 1/VIII/391 długość ok. 1155 mb

Chodnik podścianowy ściany 1/VIII/391 długość ok. 1350 mb



Analiza pracy chłodnic powietrza zabudowanych w pokładzie 391 z dnia 13.09.2018
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Lokalizacja zabudowanej 

chłodziarki

Temp. wody lodowej 

na wlocie do 

chłodziarki

Temp. powietrza 

na wlocie do 

chłodziarki

Temp. powietrza 

na wylocie z 

chłodziarki

∆t

[⁰C]

Pochylnia wentylacyjna 

1/VIII/391 RWK 200 4,4°C 27,2°C 21,6°C 5,6°C

Chod. nadś. 1/VIII/391 

RWK 300 przed WLE 7,0°C 29,8°C 23,0°C 6,8°C

Chod. nadś. 1/VIII/391 

RWK 300 w lutniociągu 8,2°C 30,0°C 22,0°C 8°C

Przeci. techn. 1/VIII/391 

RWK 300 przed WLE 7,4°C 29,0°C 23,0°C 6°C

Chod. Podś. 1/VIII/391 

RWK 300 w lutniociągu 8,6°C 31,0°C 23,6°C 7,4°C
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Podstawowe parametry pracy zespołu maszynowego MK 600:

 parowniki wlot wody lodowej przed ochłodzeniem 7,1C,

 parowniki wylot wody lodowej po ochłodzeniem 3,5C i 1,8C,

 skraplacze wlot wody 12,7C i 12,6C,

 skraplacze wylot wody 32,1C i 27,6C,

 przepływ wody przez MK około 50 m3/h.

Lokalizacja zabudowy zespołu maszynowego MK 600 

i jego podstawowe parametry pracy.

Zespołu maszynowy MK 600 zabudowany został 

w chodniku podścianowym ściany 1/VIII/391 przy 

1 przecince technologicznej 1/VIII/391.

Odległość do trójkomorowego podajnika cieczy 

P.E.S. około 3,5 km.
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Ilość wody lodowej doprowadzanej 

do rejonu 50 m3/h

Pomiary warunków klimatycznych w drążonych wyrobiskach przyścianowych udostępniających 

ścianę 1/VIII/391 wykonane dnia 09.01.2019.

Chodnik nadścianowy ściany 1/VIII/391 długość ok. 2535 mb

Chodnik podścianowy ściany 1/VIII/391+ przecinka technologiczna 2  1/VIII/391 długość ok. 2660 mb



Poglądowy rysunek bocznika w zasadniczym lutniociągu tłoczącym.
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Zalety

 Zmniejszenie oporu aerodynamicznego lutniociągu gwarantuję zmniejszenie ucieczek powietrza przez nieszczelności w lutniociągu 
w wyniku czego zwiększa się nam stan powietrza dopływający do strefy przodkowej. 



Analiza pracy chłodnic powietrza zabudowanych w pokładzie 391 z dnia 09.01.2019

13

Lokalizacja zabudowanej 

chłodziarki

Temp. wody lodowej na 

wlocie do chłodziarki

Temp. powietrza na 

wlocie do 

chłodziarki

Temp. powietrza na 

wylocie z chłodziarki

∆t

[⁰C]

Chod. nadś. 1/VIII/391 RWK 

200 5,8°C 29,0°C 23,0°C 6°C

Chod. nadś.1/VIII/391 MK 

300 w lutniociągu 

Urządzenie 

bezpośredniego działania. 25,2°C 13,8°C 11.4C

Przeci. techno. 1/VIII/391 

RWK 300 przed WLE 5,4°C 27,6°C 20,2°C 7,4°C

Chod. podś. 1/VIII/391 RWK 

300 w lutniociągu 3350mb 6,0°C 28,6°C 21,6°C 7°C

Chod. podś. 1/VIII/391 RWK 

300 w lutniociągu 4300mb 7,0°C 27,0°C 17,6°C 9,4°C



Zmiany wartości temperatury suchej przepływającego powietrza na odcinku wentylacji odrębnej w 

drążonych chodnikach przyścianowych.
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STRESZCZENIE: Dla poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach podziemnych za-

kładu górniczego LW ,,Bogdanka” S.A. zabudowywane są wodne chłodnice powietrza oraz 

urządzenia chłodnicze o działaniu bezpośrednim chłodzące powietrze w parowniku o zam-

kniętym obiegu czynnika chłodniczego. Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy urzą-

dzeń chłodniczych pośredniego działania jest zapewnienie odpowiednich parametrów dopro-

wadzanego czynnika chłodniczego w postaci wody lodowej z systemu klimatyzacji centralnej 

lub grupowej. W artykule Autorzy opisali występujące problemy zapewnienia odpowiednich 

warunków klimatycznych w drążonych wyrobiskach przyścianowych powiązane z wartością 

temperatury wody lodowej doprowadzanej do urządzeń chłodniczych. Przedstawione zostały 

również podjęte działania mające na celu zmniejszenie wartości temperatury suchej przepływa-

jącego powierza w analizowanym rejonie. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie klimatyczne 

 

 

SUMMARY: To improve climate conditions in underground roadways of Lubelski Węgiel 

,,Bogdanka” Coal Mine two types of devices are being used: water air coolers and direct work-

ing cooling systems, which cool the air in evaporator with closed refrigerant circuit. The basic 

parameter for the indirect cooling devices to work efficiently is providing the correct parame-

ters of refridgerant in form of the ice water from the central cooling system or the group cool-

ing system.Article describes problems with ensuring proper climate conditions in longwall 

roadways. Those are connected with the temperature of ice-water which is supplied to the cool-

ing devices. Actions taken up to lower down the value of dry airflow temperature are shown 

for the analyzed region. 

 

KEYWORDS: Climate hazard 



1. WPROWADZENIE 

1. INTRODUCTION 
 

Z przeprowadzanych pomiarów wynika, że kopalnię LW „Bogdanka” S.A. należy zaliczyć 

do kopalń o znacznym zagrożeniu klimatycznym zarówno ze względu na znaczne długości 

doprowadzenia powietrza jak również koncentrację wydobycia. Czynnikiem korzystnym dla 

kopalni jest fakt, że stopień geotermiczny dla obszaru górniczego kopalni Bogdanka jest niższy 

od średniego stopnia geotermicznego wyznaczonego dla kopalń górnośląskich wynoszącego 

= 33 m/C. Średni stopień geotermiczny dla kopalni Bogdanka wynosi  = 44,0 m/C. 

Temperatury pierwotne skał stwierdzane w kopalni ,,Bogdanka” wynoszą od 27°C w pokładzie 

382 do ok. 34,5°C w pokładzie 391. Rozkład temperatur pierwotnych skał na poszczególnych 

poziomach charakteryzuje się małym zróżnicowaniem [5].  

Jednym z podstawowych czynników kształtujących bezpośrednio poziom zagrożenia kli-

matycznego jest wartość temperatury pierwotnej górotworu, na której są prowadzone obecnie 

roboty eksploatacyjne. Drugim czynnikiem są lokalne źródła ciepła w postaci pracujących ma-

szyn i urządzeń energomechanicznych.  

W wyniku dopływu ciepła do przepływającego powietrza następuję wzrost jego temperatu-

ry wpływający negatywnie na komfort pracy załogi. Powyższe czynniki powodują, że kopalnię 

LW „Bogdanka” należy zaliczyć do kopalń o istotnym poziomie zagrożenia temperaturowego, 

który wymusza zastosowanie urządzeń chłodniczych.  

 

2. SYSTEM KLIMATYZACJI CENTRALNEJ 

2. CENTRAL AIR CONDITIONING SYSTEM 
 

Dla zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych pracy załogi górniczej w kopalni 

LW ,,Bogdanka” stosowane są układy klimatyzacji lokalnej jak i systemy klimatyzacji cen-

tralnej lub grupowej, których zadaniem jest wytworzenie i doprowadzenie wody lodowej do 

poszczególnych rejonów wykonywanych robót [2].  

Obecnie są eksploatowane dwie stacje klimatyzacji centralnej na powierzchni. Pierwsza 

z nich zlokalizowana jest w polu Stefanów o mocy 6 MW i natężeniu przepływu wody lodowej 

264m3/h oraz druga znajdująca się w polu Bogdanka o mocy chłodniczej możliwej do uzys-

kania do 7 MW i natężeniu przepływu wody lodowej do 345m3/h. Układ klimatyzacji cen-

tralnej wyrobisk dołowych składa się z amoniakalnych instalacji chłodniczych umiejscowio-

nych w budynkach stacji klimatyzacji, dwóch rurociągów zabudowanych w szybach oraz urzą-

dzeń technicznych zabudowanych na poziomach, czyli reduktora ciśnienia P.E.S. oraz zespołu 

pomp i filtrów z układem sterowania i wizualizacji. W chwili obecnej są prowadzone prace 

koncepcyjne mające na celu uzyskanie większej mocy układu klimatyzacji centralnej w polu 

Stefanów [3]. Roboty górnicze w omawianym polu stanowią ponad połowę wydobycia LW 

„Bogdanka” S.A. Od roku 2020 udział produkcji z pola Stefanów będzie wynosił nawet 

powyżej 60%. Korzystne zaleganie i parametry eksploatowanych pokładów stworzyły możli-

wość projektowania ścian o wybiegach powyżej 7 km. Przyjęte założenia projektowe natra-

fiają na problemy zarówno natury techniczno-technologicznej jak i wzrostu poziomu zagrożeń 

naturalnych. Kluczowe staje się zagrożenie klimatyczne stanowiące barierę prowadzenia in-

tensywnej i bezpiecznej eksploatacji przy obecnym zasobie wody lodowej w polu Stefanów. 

 

 

 

 



3. PROBLEMY ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY 

W PODZIEMNYCH WYROBISKACH LUBELSKIEGO WĘGLA ,,BOGDANKA” S.A. 

3. PROBLEMS WITH PROVIDING OPTIMUM WORK CONDITIONS 

IN UNDERGROUND ROADWAYS OF LUBLIN COAL "BOGDANKA" S.A. 
 

Dla poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego 

LW ,,Bogdanka’’ S.A. instalowane są urządzenia chłodnicze bezpośredniego i pośredniego 

działania. Urządzenia chłodnicze efektywnie poprawiają warunki klimatyczne na stanowiskach 

pracy poprzez obniżenie wartości temperatury suchej przepływającego powietrza [4]. Podsta-

wowym warunkiem prawidłowej pracy urządzeń chłodniczych pośredniego działania jest za-

pewnienie odpowiednich parametrów doprowadzanego czynnika chłodniczego w postaci wody 

lodowej z systemu klimatyzacji centralnej lub grupowej. Oprócz ilościowego wydatku wody 

doprowadzanej do urządzenia chłodniczego bardzo ważnym parametrem jest temperatura wo-

dy lodowej w końcowym punkcie odbioru. Przy znacznym oddaleniu zabudowanych urządzeń 

chłodniczych zasilanych wodą lodową z systemu klimatyzacji centralnej od źródła jej wytwo-

rzenia następuję przyrost wartości temperatury wody lodowej, w rurociągu którym jest trans-

portowana. Przyjmuje się, że na długości 1 km w przypadku stosowania rurociągów stalowych 

preizolowanych z wkładką z tworzywa sztucznego PE, przyrost temperatury wynosi 1C, 

a przeprowadzane pomiary przez służbę wentylacyjną bardzo często wskazują nawet wartości 

1,5C. Zakładając oddalenie rejonu wydobywczego od chodnika funkcyjnego, z którego na-

stępuje rozdział wody lodowej z systemu klimatyzacji centralnej o 8 km, przy jej wartości po-

czątkowej wynoszącej około 3C uzyskujemy w punkcie końcowym wartość nawet 11C. 

Konsekwencją tego stanu jest spadek wydajności układów chłodniczych, powodujący zwięk-

szenie wartości temperatury suchej na stanowisku pracy oraz skrócenie efektywnego czasu 

pracy załogi. 
 

 

4. ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE WYSTĘPUJĄCE 

PODCZAS UDOSTĘPNIENIA ŚCIANY 1/VIII/391 

4. CLIMATE HAZARD OCCURING DURING PREPARATION OF WALL 1/VIII/391 
 

W połowie 2020 roku zaplanowane zostało rozpoczęcie eksploatacji ściany 1/VIII w pokła-

dzie 391 o rekordowym w skali naszego zakładu wybiegu 7100 m. Pokład ten charakteryzuje 

się średnią miąższością powyżej 2,3 m i dobrymi parametrami jakościowymi węgla.   

Udostępnienie przedmiotowej ściany jest realizowane przez równoczesne wykonanie dwóch 

wyrobisk przyścianowych, połączonych dwiema przecinkami technologicznymi i w końcowej 

fazie wyrobiskiem ścianowym. Przyjęty układ zapewnia funkcjonalność dla eksploatacji przy-

szłej ściany, pod kontem wykorzystania przecinek technologicznych jako dróg ucieczkowych, 

dojścia do stanowisk pracy oraz pozwala na korzystniejszą lokalizację urządzeń stanowiących 

źródło ciepła. 

Prowadzone udostępnienie wyrobiskami przyścianowymi, jak również eksploatacja przy-

szłej ściany tak oddalonych od szybu wdechowego powoduje znaczny wzrost zagrożenia kli-

matycznego. 

Oprócz naturalnych czynników powodujących wzrost zagrożenia klimatycznego, stoso-

wane środki profilaktyki klimatycznej trafiają na problemy techniczne związane bezpośrednio 

z wartością temperatury wody lodowej doprowadzanej do urządzeń chłodniczych. 

Eksploatacja tak znacznie oddalonych rejonów od trójkomorowego wymiennika P.E.S., 

z którego następuje rozdział wody lodowej z systemu klimatyzacji centralnej powoduje, że 

temperatura wody lodowej doprowadzanej do urządzeń chłodniczych zabudowanych w pod-



ziemnych wyrobiskach naszego zakładu bardzo często przekracza 10C. Wynika to bezpo-

średnio z wprost proporcjonalnego przyrostu temperatury medium chłodniczego wraz z dłu-

gością rurociągu, którym jest doprowadzana woda lodowa. Zjawisko to powoduje, że urzą-

dzenia chłodnicze bardzo często nie osiągają nawet 50% swojej nominalnej wydajności. 

W związku z powyższym niejednokrotnie występuje przekroczenie dopuszczalnych wartości 

temperatury przepływającego powietrza, co skutkuje skróceniem efektywnego czasu pracy za-

łogi górniczej. Powyżej opisane zjawisko miało miejsce podczas drążenia chodników przy-

ścianowych dla ściany 1/VIII/391. Poniżej zostały zamieszczone przykładowe pomiary mikro-

klimatu dołowego w omawianym rejonie. 
 

 
 

Rys. 1. Pomiary warunków klimatycznych i gazometrycznych w wyrobiskach przygotowawczych 

drążonych w pokładzie 391 wykonane w dniu 13.09.2018 r. [1]. 

Fig. 1. Measurements of climatic and gasometric conditions in pre-drilled 

roadways in seam 391 made on 13.09.2018 r. [1]. 
 

Jak wynika z przedstawionego powyżej rysunku do zapewnienia komfortu pracy w przod-

kach drążonych wyrobisk stosowane były urządzenia chłodnicze zabudowane w trasie lutnio-

ciągu zasadniczego. Kolejnym elementem stosownej profilaktyki klimatycznej jest obniżanie 

temperatury powietrza pobieranego przez wentylatory lutniowe przewietrzające drążone wyro-

bisko. W tym celu zostały zabudowane w bliskiej odległości od wentylatorów zespoły chłod-

nicze schładzające pobierane przez nich powietrze. Obniżenie temperatury powietrza w lutnio-

ciągu jest bardzo istotne dla poprawy panujących warunków klimatycznych zarówno w przod-



ku drążonego wyrobiska jak i jego pozostałej części. Zasadność stosowanego rozwiązania 

wynika z dwóch aspektów: pierwszy to przede wszystkim wysoka temperatura powietrza 

w obiegowym prądzie przed wentylatorem, a drugi aspekt to podgrzanie powietrza płynącego 

w lutniociągu przez pracę silników wentylatora i spiętrzenie, które musi zapewnić pokonanie 

oporów tak długich odcinków lutniociągu.  

W analizowanych pomiarach do poprawy komfortu pracy załogi górniczej, stosowane są 

wodne chłodnice powietrza typu RWK. Do rejonu doprowadzona jest woda lodowa w ilości 

około 70 m3/h z systemu klimatyzacji centralnej za pośrednictwem rurociągów stalowych pre-

izolowanych z wkładką z tworzywa sztucznego. Chodniki nadścianowy i podścianowy ściany 

1/VIII/391 drążone są przy pomocy tego samego typu kombajnów chodnikowych MR 340Ex, 

z zastosowaniem wentylacji kombinowanej wyposażonej w urządzenia odpylające typu HBKM- 

-1/400.  

Chodnik nadścianowy ściany 1/VIII/391 przewietrzany jest dwiema szeregowo połączo-

nymi bateriami wentylatora Korfmann, typu ES9-500/80. Powietrze świeże do wyrobiska do-

prowadzane jest układem lutniociągu tłoczącego, elastycznego o średnicy 1200mm, w którym 

zabudowana jest chłodziarka RWK-300 zlokalizowana na 3250mb chodnika. 

Końcowy odcinek lutniociągu zasadniczego doprowadzający powietrze do strefy przod-

kowej w ilości 730 m3/min w analizowanych pomiarach był wykonany z lutni elastycznej 

o średnicy 800mm, która w końcowej części posiada zabudowany zasobnik lutniowy po-

łączony z odcinkiem lutni perforowanej zakończonej klapą regulacyjną. Z takim układem lut-

niociągu współpracuje odpylacz w metodzie na sucho wraz z wentylatorem. 

Całkowita długość lutniociągu zasadniczego wynosiła 1200mb, w tym około 50mb było 

zabudowane w opływowym prądzie powietrza. Podczas pracy kombajnu chodnikowego tem-

peratura powietrza mierzona termometrem suchym panująca w przodku wyrobiska wynosiła 

Ts-25,2C, a zastępcza klimatu TZK-23,58C przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 

83%. Powyższe czynniki kształtujące mikroklimat dołowy wraz z ilością powietrza w strefie 

przodkowej zapewniały dogodne warunki pracy załogi w miejscu największej koncentracji 

robót. 

Komfort pracy panujący w drążonym wyrobisku zapewnia urządzenie chłodnicze RWK-

300 zabudowane w trasie lutniociągu zasadniczego. W analizowanym okresie urządzenie 

chłodnicze zabudowane było w odległości około 250mb od czoła przodka pozwalając na 

schłodzenie powietrza płynącego lutniociągiem z wartości Ts-30,0C do wartości Ts-22,0C. 

Z przedstawionego powyżej rysunku pomiarów warunków klimatycznych można zaobserwo-

wać, że około 75 % całkowitej długości chodnika nadścianowego ściany 1/VIII/391 na odcinku 

wentylacji odrębnej charakteryzuje się przekroczeniem temperatury suchej powyżej Ts-28,0C, 

jak i zarazem temperatury zastępczej klimatu powyżej TZK-26,0C. 

Większy poziom zagrożenia klimatycznego występował w równolegle drążonym chodniku 

podścianowym ściany 1/VIII/391, gdzie na całej długości wyrobiska na odcinku z wentylacją 

odrębną występowało przekroczenie temperatury suchej powyżejTs-28,0C oraz temperatury 

zastępczej klimatu powyżej TZK-26,0C. Do przewietrzania drążonego wyrobiska w czasie wy-

konywanych pomiarów zabudowana była bateria dwóch wentylatorów Korfmann serii dGAL 

12-450/450. 

Powietrze świeże do wyrobiska doprowadzane jest układem lutniociągu tłoczącego, ela-

stycznego o średnicy 1200mm, w którego trasie jest zabudowana chłodziarka RWK-300 

zlokalizowana na 3250mb chodnika. 

Końcowy odcinek lutniociągu zasadniczego doprowadzający powietrze do strefy przodko-

wej w ilości 730 m3/min w analizowanych pomiarach był wykonany z lutni elastycznej o śred-



nicy 800mm, która w końcowej części posiada zabudowany zasobnik lutniowy połączony 

z odcinkiem lutni perforowanej zakończonej klapą regulacyjną. Z takim układem lutniociągu 

współpracuje odpylacz w metodzie na sucho wraz z wentylatorem. 

Przy długości ślepego wyrobiska wynoszącej 1350m temperatura powietrza panująca w przod-

ku drążonego wyrobiska mierzona termometrem suchym wynosiła Ts-29,8C, a zastępcza kli-

matu TZK-27,96C przy wilgotności względnej powietrza w granicach 83%. Najwyższa war-

tość temperatury suchej przepływającego powietrza została zmierzona na wylocie z chodnika 

przy skrzyżowaniu z przecinką technologiczną 1/VIII/391 i wynosiła Ts-32,0C przy wartości 

temperatury zastępczej klimatu wynoszącej TZK-27,96C. 

Poziom zagrożenia klimatycznego panujący w drążonych wyrobiskach powodował konie-

czność skrócenia efektywnego czasu pracy załogi. Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono 

wartości schładzania powietrza przez wodne chłodnice powietrza zabudowane w rejonie. 
 

Tabela 1. Analiza pracy chłodziarek powietrza w pokładzie 391 na dzień 13.09.2018 [1]. 

Table 1. Analysis of the operation of air coolers in board 391 on 13.09.2018 [1]. 

Lokalizacja zabudowanej 

chłodziarki 

Temp. wody lodowej 

na wlocie do chłodziarki 

Temp. powietrza 

na wlocie do 
chłodziarki 

Temp. powietrza na 

wylocie z chłodziarki 

Pochylnia wentylacyjna 
1/VIII/391 RWK 200  

 

4,4C 

 

27,2C 

 

21,6C 

Chod. nadś. 1/VIII/391 

RWK 300 przed WLE 

 

7,0C 

 

29,8C 

 

23,0C 

Chod. nadś. 1/VIII/391 
RWK 300 w lutniociągu  

 

8,2C 

 

30,0C 

 

22,0C 

Przeci. techn. 1/VIII/391 

RWK 300 przed WLE  

 

7,4C 

 

29,0C 

 

23,0C 

Chod. Podś. 1/VIII/391 
RWK 300 w lutniociągu 

 

8,6C 

 

31,0C 

 

23,6C 
 

Wodne chłodnice powietrza zabudowane w omawianym rejonie w analizowanych pomia-

rach pracowały poniżej połowy swojej nominalnej wydajności. Fakt ten wynikał z wartości 

temperatury wody lodowej doprowadzanej do urządzeń chłodniczy dochodzącej do 8,6C. Po-

wyższy czynnik uniemożliwiał zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych w drą-

żonych wyrobiskach, stawiając barierę przy prowadzeniu bezpiecznego wykonywania robót 

w warunkach zagrożenia klimatycznego. W związku z powyższym szukano rozwiązania mi-

nimalizującego występujący już dyskomfort cieplny na stanowiskach pracy. 

 

5. ZWALCZANIE DYSKOMFORTU CIEPLNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W DRĄŻONYCH 

CHODNIKACH PRZYŚCIANOWYCH 1/VIII POKŁADU 391 

5. COMBATING THERMOFORM DISCOMFORT IN EXCAVATED 

GATEWAYS OF WALL 1 / VIII IN SEAM 391 
 

Rozwiązanie koncepcyjne, które zostało przyjęte do realizacji polegało na zabudowie urzą-

dzenia chłodniczego bezpośredniego działania pracującego w zamkniętym obiegu czynnika ga-

zowego typu MK 600. Idea całego rozwiązania polegała na dochładzaniu wody lodowej z sys-

temu klimatyzacji centralnej przez wyżej wymienione urządzenie, które zostało zabudowane 

w chodniku podścianowym ściany 1/VIII/391 przy przecince technologicznej. Urządzenie MK 

600 zabudowane było w odległości około 3,5 km od trójkomorowego wymiennika P.E.S, 

a wartość temperatury wody lodowej doprowadzanej do niego wynosiła 7,1C. Nowatorskim 

rozwiązaniem wprowadzonym przy zabudowie przedmiotowego urządzenia, było zastosowa-

nie obiegu wtórnego wody z systemu klimatyzacji centralnej do chłodzenia zespołu maszyno-



wego urządzenia. Niski parametr temperaturowy wody doprowadzanej do skraplaczy gwaran-

to-wał zmniejszenie emisji ciepła przez wodę odprowadzaną z urządzenia rurociągami stalo-

wy-mi nie izolowanymi termicznie wyrobiskami do trójkomorowego podajnika cieczy. 

W standardowych rozwiązaniach stosowanych w naszym zakładzie do chłodzenia zespołu 

maszynowego stosowana jest woda z systemu p.poż. Bardzo często jej temperatura przekracza 

26C, i po podgrzaniu przez urządzenie w zależności od jego mocy przekracza nawet wartość 

40C. 

Podstawowe parametry pracy zespołu maszynowego MK 600: 

 parowniki wlot wody lodowej przed ochłodzeniem 7,1C, 

 parowniki wylot wody lodowej po ochłodzeniem 3,5C i 1,8C, 

 skraplacze wlot wody 12,7C i 12,6C, 

 skraplacze wylot wody 32,1C i 27,6C, 

 przepływ wody przez MK około 50 m3/h. 

Wartość temperatury wody odprowadzanej ze skraplaczy do obiegu wtórnego klimatyzacji 

centralnej nie powoduje obciążenia całego układu klimatyzacji. Przepływ wody przez 

urządzenie MK w ilości około 50 m3/h stanowi około 18,9 % całkowitego natężenia przepływu 

wody w centralnym układzie chłodniczym wynoszącym 264 m3/h. Przy wartości temperatury 

początkowej wynoszącej 12,7C na wlocie do skraplacza, a następnie jej podgrzaniu nawet 

o wartość 19,4C, nie skutkuje to tym, że temperatura wody całkowitej w układzie po zmie-

szaniu z innymi dopływami doprowadzanej do trójkomorowego podajnika cieczy na chwilę 

obecną nie przekracza wartości 20C (aktualnie wynosi 15C).  

Poniżej zamieszczony został schemat ideowy zastosowanego rozwiązania wraz z rozmiesz-

czeniem bieżącym urządzeń chłodniczych. 

 
Rys. 2. Schemat zastosowanego rozwiązania wraz z rozmieszczeniem 

urządzeń chłodniczych w rejonie udostępnianej ściany 1/VIII/391[1]. 

Fig. 2. Diagram of the applied solution along with the arrangement 

of refrigeration devices in the area of the wall 1/VIII/391[1]. 



Poniżej zamieszczone zostały aktualne pomiary warunków klimatycznych i gazometrycz-

nych w drążonych wyrobiskach przyścianowych udostępniających ścianę 1/VIII/391. 

 
Rys. 3. Pomiary warunków klimatycznych i gazometrycznych w rejonie wyrobisk 

udostępniających drążonych w pokładzie 391 wykonane w dniu 03.01.2019 r. [1]. 

Fig. 3. Measurements of climatic and gasometric conditions in the area 

of roadways excavated in seam 391 made on 03.01.2019 r. [1]. 
 

Równolegle z zabudową zespołu maszynowego MK 600 zabudowano kolejne urządzenie 

chłodnicze w trasie lutniociągu tłoczącego w chodniku podścianowym ściany 1/VIII/391. 

Oprócz efektów większego chłodzenia powietrza rozwiązanie skutkowało zwiększeniem oporu 

aerodynamicznego lutniociągu, prowadząc w konsekwencji do zmniejszenia wydatku ilościo-

wego powietrza dopływającego do strefy przodkowej. W celu zmniejszenia oporów lutnio-

ciągu, przy chłodnicy RWK 300 zlokalizowanej na 3350 mb chodnika zastosowano bocznik 

wykonany z lutni spiro 400 mm zapewniający przepływ części powietrza poza urządzeniem 

chłodniczym. 



Podjęte wyżej wymienione działania zapewniały dogodne warunki pracy w samym przodku 

wyrobiska jak i w jego pozostałej części. Temperatura powietrza mierzona termometrem su-

chym w przodku drążonego wyrobiska wynosiła Ts-25,6C, przy wilgotności względnej wy-

noszącej 83%. Ilość powietrza doprowadzana do strefy przodkowej przy łącznej długości chod-

ników około 2660 m na odcinku wentylacji odrębnej wynosiła 620 m3/min. zapewniając od-

powiednią intensywność chłodzenia oraz skuteczność rozrzedzania wydzielających się gazów.  

Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikroklimatu, powodujące skrócenie 

efektywnego czasu pracy, występowały na 300 m odcinku wyrobiska przy jego wylocie.  

W chodniku nadścianowym ściany1/VIII/391 dokonana została zmiana urządzenia chłodni-

czego zabudowanego w trasie zasadniczego lutniociągu tłoczącego z wodnej chłodnicy po-

wietrza RWK 300 na chłodziarkę MK 300 wraz z zabudowanym parownikiem CP 300. Podjęte 

działanie wynikało z ograniczanej możliwości przepływu wody lodowej przez zespół maszy-

nowy MK 600 w ilości około 50 m3/h i stawiający barierę zasilenia pięciu stosowanych wcześ-

niej urządzeń chłodniczych. Zrezygnowano również z zastosowania schładzania przepływa-

jącego powietrza przed wentylatorem przewietrzającym wyrobisko ze względu na zdecydo-

wanie niższe wartości temperatur powiązanych z mniejszą wartością temperatury powietrza na 

wylocie z szybu wdechowego. Urządzenie zostało wykorzystane do obniżenia wartości prze-

pływającego powietrza na wylocie z chodnika, w miejscu obsługi przenośnika taśmowego. 

Poziom zagrożenia klimatycznego występujący na odcinku wyrobiska przewietrzanego wen-

tylacją odrębną po wprowadzeniu wyżej opisanych działań uległ obniżeniu. Przy drążeniu chod-

nika temperatura mierzona termometrem suchym w przodku wyrobiska wynosiła Ts-22,2 C, 

przy ilości powietrza w strefie przodkowej na poziomie 680 m3/min. zapewniając dogodne wa-

runki pracy brygady przodkowej. Poniżej zamieszczono analizę pracy zespołów chłodniczych 

pod względem temperatury doprowadzanej wody lodowej jak również efektywności schła-

dzania powietrza. 
 

Tabela 2. Analiza pracy chłodziarek powietrza w pokładzie 391 na dzień 09.01.2019[1]. 

Table 2. Analysis of the operation of air coolers in board 391 on 09.01.2019[1]. 
Lokalizacja zabudowanej 

chłodziarki 

Temp. wody lodowej na 

wlocie do chłodziarki 

Temp. powietrza na 

wlocie do chłodziarki 

Temp. powietrza na 

wylocie z chłodziarki 

Chod. nadś. 1/VIII/391 

RWK 200 

 

5,8C 

 

29,0C 

 

23,0C 

Chod. nadś.1/VIII/391 MK 300 

w lutniociągu  

Urządzenie bezpośrednie-

go działania 

 

25,2C 

 

13,8C 

Przeci. techno. 1/VIII/391 

RWK 300 przed WLE 

 

5,4C 

 

27,6C 

 

20,2C 

Chod. podś. 1/VIII/391 RWK 

300 w lutniociągu 3350mb 

 

6,0C 

 

28,6C 

 

21,6C 

Chod. podś. 1/VIII/391 RWK 

300 w lutniociągu 4300mb 

 

7,0C 

 

27,0C 

 

17,6C 

 

Pomimo doprowadzania ograniczonego wydatku wody lodowej do rejonu prowadzonej 

rozcinki zasilającej cztery urządzenia chłodnicze uzyskano wartość chłodzenia przez wymien-

niki ciepła w granicach od 6 do 9,4C. Uzyskanie takich parametrów było możliwe dzięki 

obniżeniu temperatury medium chłodniczego doprowadzanego do poszczególnych zespołów 

chłodniczych. Konsekwencją prowadzonej tak rozległej eksploatacji powodującej znaczne wy-

dłużenie dróg doprowadzenia czynnika chłodniczego przy obecnie stosowanych rurociągach są 

znaczne straty chłodu na trasie przesyłu medium. W chwili obecnej podjęte są działania pro-

filaktyki klimatycznej dla zapewnienia komfortu temperaturowego dla eksploatacji przyszłej 

ściany związane z wymianą powszechnie stosowanych w naszym zakładzie stalowych ruro-



ciągów preizolowanych na rurociągi z tworzyw sztucznych. Powyższe rurociągi charakteryzują 

się małym współczynnikiem strat energii cieplnej na drodze przesyłu.  

Poniżej zamieszczone zostały wykresy zmiany wartości temperatury suchej przepływają-

cego powietrza w poszczególnych drążonych wyrobiskach. Przedstawione są dwie serie po-

miarowe, gdzie pierwsza odzwierciedla warunki klimatyczne, jakie panują w chodnikach przed 

podjętymi działaniami profilaktyki klimatycznej. Natomiast druga seria pomiarowa obrazuje 

stan zagrożenia klimatycznego po wprowadzonych zmianach i zwiększonych długościach wy-

drążonych chodników.  

 

 
 
Wykr. 1. Zmiany wartości temperatury suchej przepływającego 

powietrza na długości chodnika nadścianowego ściany 1/VIII/391.  

Chart. 1. Value changes of airflow’s dry temperature along 

the length of top gate of the wall 1/VIII/391. 

 

Przy długości chodnika nadścianowego ściany 1/VIII/391 na odcinku wentylacji odrębnej 

wynoszącej około 1155 mb tylko około 25,9 % z całkowitej długości chodnika 

charakteryzowało się parametrami mikroklimatu dołowego zapewniającego pełny wymiar cza-

su pracy załogi górniczej. Po wprowadzeniu wcześniej opisanych środków minimalizacji 

dyskomfortu cieplnego i zwiększeniu wydrążonego chodnika do długości około 2535 mb aż 

69,5% całkowitej długości chodnika cechowało się warunkami temperaturowymi zapewniają-

cymi pełny wymiar czasu pracy.  

 

 
 

Wykr. 2. Zmiany wartości temperatury suchej przepływającego 

powietrza na długości chodnika podścianowego ściany 1/VIII/391. 

Chart. 2. Value changes of airflow’s dry temperature 

along the length of bottom gate of the wall 1/VIII/391. 



W analizowanych pomiarach z dnia 13.09.2018 roku w chodniku podścianowym ściany 

1/VIII/391, oznaczonych pierwszą serią pomiarową, występowały największe wartości tempe-

ratury suchej przepływającego powietrza. 

Przy długości wyrobiska około 1350 mb przewietrzanego wentylacja odrębną parametry 

warunków klimatycznych, skutkowały skróceniem czasu pracy w analizowanym odcinku wy-

robiska. Zabudowa dwóch urządzeń chłodniczych w trasie zasadniczego lutniociągu tłoczącego 

jak również zastosowanie zespołu maszynowego MK 600 zmniejszyło wartości temperatur 

przepływającego powietrza zapewniając komfort pracy załogi przy zwiększeniu wybiegu 

wyrobiska. Przy długości około 2660 mb. ślepej części chodnika zaledwie około 11,2% z całej 

długości chodnika charakteryzowało się parametrami klimatycznymi powodującymi skróce-

niem czasu pracy załogi.  

 

6. WNIOSKI 

6. CONCLUSIONS 
 

Zwiększające się zapotrzebowanie na moc chłodniczą w zakładzie górniczym przy prawie 

maksymalnym wykorzystaniu ilości wody lodowej z systemów centralnej klimatyzacji skłania 

do prowadzenia prac nad poszukiwaniem alternatywnych metod chłodzenia, poprzez opraco-

wania kolejnych pomysłów zastosowań układów chłodniczych charakteryzujących się dużą 

efektywnością chłodzenia. Barierą techniczną wykorzystywanego układu klimatyzacji central-

nej dla zapewnienia odpowiednich parametrów temperaturowych na stanowiskach pracy jest 

rozlegle prowadzona eksploatacja powodujące znaczne odległości doprowadzenia wody lodo-

wej od miejsca jej wytworzenia do odbiorników ciepła w postaci wodnych chłodnic powie-

trza. Konsekwencją tego stanu są duże straty cieplne na rurociągach transportujących medium 

chłodnicze. 

Energia termiczna zgromadzona w cieczach roboczych w wyniku transportu rurociągami 

ulega stratom w wyniku przenikalności cieplnej materiałów. Temperatura transportowanego 

medium wzrasta proporcjonalnie do przyrostu odległości od źródła. Dodatkowo temperatura 

krzepnięcia wody tworzy barierę w zakresie możliwości uzyskiwania w odbiornikach odpo-

wiednich parametrów temperaturowych. W konsekwencji urządzenia chłodnicze pracujące 

w rejonach wydobywczych bardzo często nie osiągają 50% swojej nominalnej mocy chłodni-

czej. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost temperatury suchej przepływającego powietrza po-

wodując niejednokrotnie skrócenie czasu pracy załogi. 

Zastosowanie zespołu maszynowego MK 600 do zmniejszenia wartości temperatury wody 

lodowej doprowadzanej do rejonu drążonych chodników w pokładzie 391 zapewnia zwiększe-

nie efektywności pracy stosowanych chłodnic. Wpływa to bezpośrednio na zapewnienie opty-

malnych warunków klimatycznych na stanowiskach pracy załogi w miejscach największej 

koncentracji prowadzonych robót. Procentuje to większą wydajnością pracy wynikającą ze 

zmniejszenia poczucia zmęczenia pracownika oraz wydłużenia efektywnego czasu pracy zało-

gi poprzez zmniejszenie liczby stanowisk o skróconym wymiarze czasu pracy. 
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Wybrane aspekty finansowe likwidacji kopalń

1. Zarys uregulowań prawnych, 

2. Budżet programu pomocowego na lata 2015-2023 

zaakceptowany przez KE,

3. Pozyskanie i rozlicznie finansowania,

4. Wymogi dotyczące ewidencji księgowej,

5. Nadzór i kontrola wydatkowanych środków. 
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Decyzja Rady z dnia 10.12.2010 r. (2010/787/UE) 
w sprawie pomocy państwa ułatwiającej 
zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla: 

Art. 3  - pomoc na zamknięcie czyli  na pokrycie 
bieżących strat produkcyjnych,

Art.  4 - pomoc na pokrycie kosztów 
nadzwyczajnych.

Dokumenty dostępne na: https://www.gov.pl/web/energia/pomoc-publiczna
3
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Aspekty prawne uregulowania unijne



Aspekty prawne uregulowania unijne

Program pomocowy: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2015-2018” 

zaakceptowany przez KE dnia 18.11.2016 r.

Dokumenty dostępne na: https://www.gov.pl/web/energia/pomoc-publiczna
4
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Decyzja C (2018) 724 wydana przez KE dn. 8.02.2018 r. 
zmieniająca decyzję KE z dnia 18.11.2016 r. 

(m.in. wydłużenie obowiązywania regulacji obowiązywania do końca 2023)



Rozporządzenie 
Ministra Energii z dnia 24.03.2017 r. 

w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie 
likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu 

likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu 
górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed 

zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,
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Aspekty prawne wybrane uregulowania krajowe



Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 10.04.2015 r. 

w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na 
finansowanie świadczeń z tytułu urlopów 

górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla,
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Aspekty prawne wybrane uregulowania krajowe

Rozporządzenie 
Ministra Energii z dnia 27.06.2016 r. 

w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej 
na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego 

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent 
wyrównawczych.



Pomoc na zamknięcie –
pokrycie bieżących strat produkcyjnych

Kwota pomocy - dodatnia różnica między kosztami produkcji węgla na 
cele kwalifikowane, a ceną sprzedaży tego węgla skorygowaną o cenę 

węgla podobnej jakości importowanego z krajów trzecich.

1. Cena sprzedaży węgla <cena importowanego węgla

kwota pomocy obliczona na podstawie ceny importowanego 
węgla,

2. Cena sprzedaży węgla >cena importowanego węgla 

kwota pomocy obliczona na podstawie ceny sprzedaży węgla.

Beneficjent pomocy: SRK S.A.

Źródło: Decyzja KE  SA.41161 (2015/N) dnia 18.11.2016, https://www.gov.pl/web/energia/pomoc-publiczna, s. 7 .
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Pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych 
dla kopalń zamkniętych przed 1.01.2007 r.

Obejmowała w szczególności:

 działania likwidacyjne i polikwidacyjne,

 roszczenia pracownicze,

 zadania związane z ochroną środowiska,

 naprawa szkód górniczych,

 zwolnienia ze składek na rzecz PFRON,

 zwolnienia z opłat i kar należnych na rzecz NFOŚiGW.

Beneficjentami pomocy państwa dla polskiego sektora węglowego na lata
2011 – 2015 były:

 Kompania Węglowa S.A.,

 Katowicka Grupa Kapitałowa,

 SRK S.A. 8
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Pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych dla kopalń 
zamkniętych po 01.01.2007 r. i przed 01.01.2019 r.

Obejmuje w szczególności:

 działania likwidacyjne i polikwidacyjne,

 roszczenia pracownicze,

 zadania związane z ochroną środowiska,

 naprawę szkód górniczych,

 zwolnienia ze składek na rzecz PFRON,

 zwolnienia z opłat i kar należnych na rzecz NFOŚiGW i ochrony 
środowiska,

 zwolnienia z opłat za usługi wodne na rzecz PGW Wody Polskie,

 zwolnienia z wpłaty z zysku, CIT*, PCC*,

 zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wydobycie metanu.
9
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Budżet programu pomocowego 
na lata 2015-2023 zaakceptowany przez KE

12 991 968,8 tys. zł

320 326,7 tys. zł 12 671 642,1 tys. zł

pokrycie bieżących strat produkcyjnych  koszty nadzwyczajne

3 851 561,5 tys. zł 8 820 080,6 tys. zł

dla kopalń zamkniętych przed 1.01.2017 r. dla kopalń zamkniętych
po 1.01.2017 r. i przed 1.01.2019 r.

Źródło: Decyzja KE  C(2018) 724 z  dnia 8.02.2018 r.
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Planowana pomoc na zamknięcie art. 3 Decyzji Rady

Planowana pomoc na pokrycie bieżących start produkcyjnych 

dane w tys. zł

Pierwszy rok 

produkcyjny

Drugi rok 

produkcyjny

Trzeci rok 

produkcyjny

Razem

10.2014-

09.2015

10.2015-

09.2016

10.2016-

09.2017

KWK 

Kazimierz-

Juliusz

120 183,6 0 0 120 183,6

KWK 

Makoszowy

39 525,5 156 422,6 4 195,0 200 143,1

RAZEM 159 709,1 156 422,6 4 195,0 320 326,7 

Źródło: Decyzja KE  C(2018) 724 z  dnia 8.02.2018 r.
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Planowana pomoc na pokrycie 
kosztów nadzwyczajnych 

Art. 4 Decyzji Rady 
2010/787/UE  

Rok

Kwota pomocy na 

pokrycie kosztów 

nadzwyczajnych 

Dane w tys. Zł

2015 492 247,9 

2016 1 021 651,5

2017 1 978 243,1 

2018 2 258 507,0 

2019 2 119 562,6 

2020 1 698 464,2 

2021 1 302 718,0 

2022 1 024 606,8

2023 775 641,3 

RAZEM 12 671 642,4
Źródło: Źródło: Decyzja KE  C(2018) 724 

z  dnia 8.02.2018 r., s. 5.
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PFRON

NFOŚ

Roszczenia 

pracownicze

Naprawa

szkód

górniczych

Działania

likwidacyjne

i polikwidacyjne

Razem
Zwolnienia     

z opłat 

środowisko-

wych

Zadania

związane 

z ochroną

środowiska

2016 1 158,3 2311,8 0 168 522,5 10 171,5 221 100,4 403 264,5  

2017 1 227,9 2 405,8 46 525,2 190 166,5 8 100,8 244 301,6 492 727,8 

2018 1 227,9 8 836,5 50 371,6 192 309,5 10 910,6 261 789,0 525 445,1 

2019 1 394,9 8 836,5 78 281,8  194 421,7 30 476,3 271 439,4 584 850,6 

2020 1 469,6 8 726,3 20 061,8  196 480,3 6 641,0 243 612,2 476 991,2 

2021 1 481,7 8 359,0 20 795,8 198 566,2 5 401,0 237 973,2 472 576,9 

2022 1 495,0 8 101,9 0      200 652,5 5 301,0 237 682,2 453 232,6 

2023 1 508,4 8 101,9    0 202 739,4 5 289,0 224 834,2 442 472,9 

Razem 10 963,8 55 679,7 216 036,2    1 543 858,5 82 291,0 1 942 732,3 3 851 561,5

Dla kopalń zamkniętych przed 1.01.2007 r. Dane w tys. zł. 

Źródło: Decyzja KE  C(2018) 724 z  dnia 8.02.2018 r 
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Roszczenia 

pracownicze

Naprawa

szkód

górniczych

Działania

likwidacyjne

i 

polikwidacyjne

Zadania związane 

z ochroną 

środowiska 

zwolnienia od opłat 

i podatków

Razem

2015 110 217,3 1 036,9 142 124,9 238 868,8 492 247,9

2016 301 300,8 3 658,6 284 483,1 28 944,4 618 386,9

2017 528 222,9 75 155,7 776 683,1 105 453,7 1 485 485,4

2018 443 688,8 110 436,4 823 098,2 355 838,5 1 733 061,9

2019 416 911,5 172 739,8 893 371,8 51 688,9 1 534 712,0

2020 308 862,0 73 906,1 741 144,0 97 560,9 1 221 473,0

2021 161 240,4 58 823,6 551 779,6 58 297,5 830 141,1 

2022 110 317,8 45 455,0 344 319,7 71 281,7 561 374,2

2023 28 009,8 29 800,0 267 416,5 7 942,1 333 168,4

Razem 2 408 771,3 571 012,1 4 824 420,9 1 015 876,4 8 820 080,6 

Dla kopalń zamkniętych po 01.01.2007 r. i przed 01.01.2019 r. 
Dane w tys. zł. 

Źródło: Decyzja KE  C(2018) 724 z  dnia 8.02.2018 r
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Źródła finansowania likwidacji kopalń 

Zgodnie z art. 8 a ust. 3 Ustawy z dnia 07.09.2007 r.
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2007
nr 192 poz. 1379 z póź. zm.) likwidacja kopalni, zakładu
górniczego lub jego oznaczonej części, a także działania
wykonywane po zakończeniu ich likwidacji finansowane są
z dotacji budżetowej oraz innych źródeł finansowania.

Przykłady innych źródeł finansowania:

przychody z likwidacji (np. sprzedaż złomu, metanu, wody),
przychody ze sprzedaży majątku, przychody z dzierżaw.

15
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Pozyskanie i rozlicznie finansowania 

1. Program likwidacji - SRK
 Weryfikacja przez ARP,
 Akceptacja przez Ministra Energii,

2. Plan likwidacji na dany rok – SRK 
 Weryfikacja przez ARP,
 Akceptacja przez Ministra Energii,

3. Wniosek o dotację budżetową na dany rok,

4. Podpisanie umowy na dotację pomiędzy Ministrem Energii a SRK,

5. Wniosek SRK o zaliczkę na dany miesiąc kierowany do ME,

6.     Realizacja zadań przez SRK.

Źródło: opracowanie własne
16

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Źródło: opracowanie własne

Sprawozdanie z wykonania
i miesięczne rozliczenie dotacji   przygotowane przez SRK i 

kierowane do Ministra Energii

Po zakończeniu każdego roku 

rozliczenie  dotacji

zwrot 
niewykorzystanej 

dotacji wraz 
z odsetkami 

sprawozdanie roczne 
z realizacji planu na 

dany rok 
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Wymogi dotyczące ewidencji księgowej 

DECYZJA RADY z dnia 10 grudnia 2010 r.  w sprawie pomocy 
państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń 

węgla (2010/787/UE)

• całość pomocy otrzymanej jest wykazywana w rachunkach zysków
i strat jako oddzielna pozycja przychodów, w odróżnieniu od
przychodów ze sprzedaży

• precyzyjna i oddzielna księgowość dla każdej jednostki
produkcyjnej i dla każdego rodzaju działalności gospodarczej
niezwiązanej z wydobyciem węgla

18
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Nadzór i kontrola wydatkowanych środków

19
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Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Zwiększanie prędkości użytkowej w układach transportu w wyrobiskach 
poziomych oraz pochyłych o nachyleniu nie większym niż 45°.

Functional velocity increase in transport systems inside horizontal pits and 
slant with slope angle less than 45°

Luty, 2019 r.1

Łukasz Bednarczyk
PGG S.A. Oddział Centrala



Plan prezentacji

1. Charakterystyka układów transportu poziomego i pochyłego do 45°.

2. Przyczyny potrzeby optymalizacji systemów transportu.

3. Optymalizacja transportu podziemnego w aspekcie zwiększania prędkości użytkowej.

4. Możliwości techniczne zastosowania szybkobieżnych środków transportu podziemnego.

5. Wnioski. 
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Charakterystyka układów transportu 
poziomego i pochyłego do 45°

3

Kopalniana kolej podziemna
• Dopuszczalna prędkość przewozu osób - 3,5 m/s.

• Dopuszczalna prędkość transportu materiałów i urobku - 5 m/s [1].

• Niewielkie możliwości pokonywania wzniesień.

• Duża elastyczność konfigurowania składu pociągu.

Kolejki podwieszone
• Dopuszczalna prędkość przewozu osób - 2 m/s [1].
• Możliwość pokonywani dużych nachyleń do 30°.
• Drogi transportu z licznymi zakrętami i zmiennym nachyleniami.

• Ciągniki z napędem spalinowo-hydrostatycznym odznaczają się niską 

gotowością techniczna oraz wymagają problematycznej gospodarki 

paliwami płynnymi.

Rys 1. Lokomotywa kopalnianej kolei podziemnej 

Rys 2. Kolejka podwieszona



Przyczyny potrzeby optymalizacja 
systemów transportu
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• Wydłużenie dróg transportu.

• Wysokie koszty pracownicze, konieczność wydłużenie efektywnego czasu pracy -skrócenia 

czasu przewozu osób.

• Niska efektywność realizacji zadań transportowych w skojarzonych układach transportu.

• Długi czas realizacji zadania transportowego.

• Poprawa bezpieczeństwa osób zaangażowanych w transport.



Optymalizacja transportu podziemnego w 
aspekcie zwiększania prędkości użytkowej  
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Wykres 1.  Zależność czasu przejazdu względem dystansu 

charakterystycznego dla transportu dołowego, w odniesieniu do 

prędkości jazdy środka transportu.

• Zwiększanie prędkości użytkowej  dla kolejek 

podwieszonych z 1 m/s do 3,5 m/s zapewni 

skokowy wzrost efektywności.

• Zwiększanie prędkości użytkowej dla kolei 

podziemnej z 3 m/s do 7 m/s zapewni wzrost 

efektywności.

• Zwiększanie prędkości użytkowej wymaga 

zapewnienia prędkości maksymalnej dla kolei 

podwieszonej 5 m/s dla kolei podziemnej 8 m/s.



Optymalizacja transportu podziemnego w 
aspekcie zwiększania prędkości użytkowej 
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Układ transportu Rodzaj trasy Prędkość 

użytkowa 

Wykorzystanie 

zakresu prędkości maks.

Jazda ludzi 

Kopalniana kolej 

podziemna

I katerogria -zoptymalizowana 3,1 m/s 89 %

II kategoria -standardowa 2,7 m/s 77 %

III kategoria - nie przygtowana 2,4 m/s 68 %

Jazda ludzi 

Kolejki

podwieszone

I katerogria - zoptymalizowana 1,4 m/s 70 %

II kategoria -standardowa 1,2 m/s 60 %

III kategoria - nie przygtowana 0,9 m/s 45 %

Tabela 1. Wartości prędkości użytkowej na drogach transportu o różnym 

poziomie zoptymalizowania względem uzyskania największej prędkości.

• Poziom wykorzystania zakresu prędkości maksymalnej wynosi 

dla kolei podziemnej 89%, dla kolei podwieszonej 70%. 

• Na dogach transportu kolei podwieszonej z licznymi zakrętami 

i zmiennymi nachyleniami nie możliwe jest uzyskanie wysokiego 

poziomu wykorzystania prędkości maksymalnej. 

• Aktualne możliwości optymalizacji trasy transportu pozwalają 

zwiększyć o ok 10% poziom wykorzystania  prędkości 

maksymalnej.
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Wykres 2. Schematyczny wykres zmian prędkości względem całkowitego czasu 

realizacji zadania transportu ludzi.

• Organizacje głównych dróg transportu 

zgodnie z największym priorytetem jazdy 

ludzi. 

• Zastosowanie rozjazdów sterowanych 

zdalnie. 

• Wdrożenie tam wentylacyjnych otwieranych 

i zamykanych zdalnie lub najazdowo 

z odpowiednim wyprzedzeniem.

• Minimalizacje rozjazdów na głównych drogach 

transportu.

• Modernizacje dworców osobowych 

umożliwiające szybsze wysiadanie 

i wsiadanie.

• Wprowadzenie łączność na całej długości 

dróg transportowych.

Optymalizacja transportu podziemnego w 

aspekcie zwiększania prędkości użytkowej  



Możliwości techniczne zastosowania szybkobieżnych 
środków transportu podziemnego 

Rys. 1. Podziemny zespół trakcyjny do jazdy ludzi 

z napędem elektrycznym akumulatorowym o prędkości 

maksymalnej 11,2 m/s -zastosowany w 1983 r. w 

kopalni w  Bevercotes w Wielkiej Brytanii [12]
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• Istnieją lub były użytkowane gotowe rozwiązania techniczne

szybkobieżnych środków transportu podziemnego.

• Zastosowanie szybkobieżnego środka transportu wymaga 

dostoswana całego układu transportowego w zakresie:

• torowiska wraz z infrastrukturą transportową;

• systemów zabezpieczania i kierowania ruchem.



Możliwości techniczne zastosowania szybkobieżnych 
środków transportu podziemnego 
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Rys. 2. Kolejka podwieszona z zestawem do transportu ludzi 

o prędkości maksymalnej 6,5 m/s.

Wdrożenie szybkobieżnego środka transportu, wymaga 

rozbudowanego systemu zagwarantowania 

bezpieczeństwa ludzi: 

• operatora i przewożonych osób - pasy bezpieczeństwa, 

blokady otwarcia dziwi podczas ruchu, układu wykrywania 

przeszkód i uszkodzeń toru;

• pracowników znajdujących się w wyrobisku transportowym-

układ zabezpieczający i ostrzegający przed wtargnięciem ludzi 

na drogi transportowe.



Wnioski

10

• Na etapie projektowania i udostępniania rejonów, pokładów należy przewidzieć 

optymalne prowadzenie głównych dróg transportu.

• Wdrożenie szybkobieżnego środka transportu wymagana dostosowania całego 

układu transportu do większej prędkości jazdy, oraz uwzględnienia wpływu na 

pozostałe środki transportowe użytkowane w tym układzie. 

• Przewidywanym kierunkiem rozwoju zapewniającym skokowy wzrost 

efektywności będą szybkobieżne środki transportu z napęd elektrycznym, 

wsparte o kompleksowy system nadzoru ruchu (kierowania i zabezpieczania 

ruchu, telediagnostyki, łączności, lokalizacji, wspierania procesów logistycznych)
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STRESZCZENIE: W referacie zostało przedstawione zagadnienie optymalizacji systemu 

transportu podziemnego w zakresie zwiększenia prędkości użytkowej. Uzyskanej w wyniku 

zastosowanie zmian organizacyjnych, wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze zabezpiecza-

nia i kierowania ruchem a także perspektyw wdrożenia szybkobieżnych środków transportu 

podziemnego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Transport podziemny, logistyka kopalniana, prędkość maksymalna, 
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1. WSPÓŁCZESNE UKŁADY TRANSPORTU PODZIEMNEGO 

W ASPEKCIE PRĘDKOŚCI UŻYTKOWEJ 
 

W kopalniach węgla kamiennego, aktualnie stosowane są trzy dominujące układy transportu: 

kopalniana kolej podziemna, kolejki podwieszone, kolejki spągowe, ostatnie wymienione ni-

niejszym referacie nie będą rozpatrywane. Na przestrzeni ostatnich lat dominujące stały się 

środki transportu z napędem własnym, można dostrzec zanik układów transportu z napędem 

linowym. Spowodowane jest to: możliwością prowadzenia transportu jedynie wzdłuż wyzna-

czonej trasy, brakiem wizualnego kontaktu pracownika obsługującego napęd z zestawem 

transportowym, możliwością niekontrolowanego zerwania liny ciągnącej i stwarzającej zagro-

żenie wypadkowe, koniecznymi, stałymi nakładami na konserwację liny oraz zespołów rolek 

prowadzących na trasie jezdnej.[3]  

 

1.1. Kopalniana kolej podziemna 
 

Transport po spągu jest stosowany od początku rozwoju górnictwa, pierwsze tory kopalniane 

pojawiły się w XVII wieku [3], dawnej za pomocą wozów urobkowych była realizowana od-

stawa urobku, współcześnie odstawa urobku odbywa się wyłącznie przenośnikami taśmowymi 

[6], rola kolei podziemnej, to przede wszystkim transport materiałów, jazda ludzi i obsługa 



podszybi. Kolej podziemna charakteryzuje się największym ograniczeniem w postaci niewiel-

kich możliwości pokonywania wzniesień. Co w przypadku kopalni podziemnej, sięgania  

po dalsze parcele, pokłady węgla, wymusza budowę kosztownych długich, kamiennych i wę-

glowo-kamiennych wyrobisk udostępniających o niewielkim nachyleniu. Dopuszczalne  pręd-

kości jazdy pociągów ograniczone są uwarunkowaniami prawnymi, wynoszą: 5 m/s - w przy-

padku transportu urobku i materiałów; 3,5 m/s – w przypadku przewozu osób oraz ładunków 

niebezpiecznych, a w szczególności środków strzałowych, paliw, olejów, kwasów, butli z ga-

zami.[1] 

 

1.2. Kolejki podwieszone  
 

Układy transportu kolejkami podwieszonymi z adhezją wymuszoną odznaczają się możliwo-

ścią pokonywanie dużych nachyleń, umożliwiło to budowę dróg transportu węglowymi wyro-

biskami udostepniającymi. Najkrótszą jednak z licznymi wzniesieniami i upadami oraz zmia-

nami kierunku. Ponadto rozwój napędów spalinowych silników diesla dostosowanych do pracy 

w strefie zagrożenia wybuchem metanu oraz pyłu węglowego, zaowocował dynamicznym 

rozwojem kolejek podwieszonych. Zastosowanie kolejek podwieszanych spowodowało,  

że transport kopalniany materiałów stał się transportem bardziej efektywnym, dzięki takiemu 

rozwiązaniu można znacznie ograniczyć liczbę pracowników zatrudnionych przy transporcie 

materiałów.[10] Dopuszczalne prędkości przewozu osób ograniczone są uwarunkowaniami 

prawnymi, wynoszą 2 m/s.[1] Jak wyżej wspominano drogi transportu kolejkami podwieszo-

nymi prowadzone są najkrótsza pod względem topologicznym trasą jednak profil takiej trasy 

daleko odbiega od prostoliniowego ideału pozwalającego uzyskać prędkość użytkową zbliżoną 

do prędkości maksymalnej. Jeśli do czasu jazdy doliczyć czas na wsiadanie i wysiadanie  

oraz czynności na prace manewrowe, zsumowany czas realizacji zadania transportu ludzi 

znacznie się wydłuża. Powoduje to, że transport ludzi kolejkami podwieszonymi jest nieefek-

tywny, względem  przenośników taśmowych przeznaczonych lub dostosowanych do jazdy 

ludzi. Jednak nie we wszystkich kopalniach możliwa jest do realizacja jazdy ludzi przenośni-

kami do bezpośredniego sąsiedztwa frontów eksploatacyjnych, uwarunkowane jest to ograni-

czeniami technologicznymi np. przekrojem wyrobisk odstawczych, rozmieszczeniem szybów  

i poziomów, we wszystkich tych przypadkach kolejki podwieszone i spągowe pozostają dzisiaj 

optymalnym rozwiązaniem. 

 

 

2. WYMAGANIA WOBEC UKŁADÓW TRANSPORTU PODZIEMNEGO 
 

Wraz z wydłużeniem dróg transportowych związanym z udostepnień nowych rejonów  

oraz budową podziemnych dróg transportu łączących ruchy kopalń zespolonych, także wzro-

stem ilości i masy materiałów transportowanych, a przede wszystkim wysokie koszty pracow-

nicze determinujące wydłużenie efektywnego czasu pracy. Wszystko to spowodowało, że sys-

tem transportu podziemnego wymaga optymalizacji, jednym z kluczowych parametrów cha-

rakteryzujących układ transportu jest prędkość użytkowa, czyli stosunek drogi transportu  

ze stacji początkowej do stacji docelowej, do czasu  realizacji przejazdu.[2] W rozszerzonej 

interpretacji prędkości użytkowej, w skojarzonym systemie transportu należy również 

uwzględnić czas na przeładunek, który w znacznym stopniu wydłuża czas transportu[5],  

to zagadnie nie jest przedmiotem niniejszego referatu, jednak warto mieć je na uwadze.  

W tabeli 1 zostały przedstawione wyniki pomiarów prędkość użytkowej dla jazdy ludzi kopal-

nianą koleją podziemna i kolejkami podwieszonymi. Widoczne jest wykorzystanie zakresu 

prędkości maksymalnej dla kopalnianej kolei podziemnej w warunkach optymalnych na po-



ziomie 89% natomiast dla kolejek podwieszonych na poziomie 70 % spowodowane jest to 

licznymi zakrętami i zmianami nachylenia, uniemożliwiającymi osiągnięcie stałej wysokiej 

prędkości przez ciągniki kolejki podwieszone natomiast dla kolei podziemnej i wyrobisk 

głownie prostoliniowych wykorzystanie prędkości jest większe o 19%. 

 

 
Tabela 1. Wartości prędkości użytkowej na drogach transportu o różnym 

poziomie zoptymalizowania względem uzyskania największej prędkości. 

Table 1. Useful velocity values on the transport lanes  with various 

optimization level towards obtaining top speed 

Układ transportu  Rodzaj trasy Prędkość użytkowa  Wykorzystanie  

zakresu prędkości 

maksymalnej 

Jazda ludzi  

 

Kopalniana kolej  

podziemna 

I katerogria -zoptymalizowana 3,1 m/s 89 % 

II kategoria przecietna - 2,7 m/s 77 % 

III kategoria nie przygtowana 2,4 m/s 68 % 

Jazda ludzi  

 

Kolejki 

podwieszone 

 

I katerogria -zoptymalizowana 1,4 m/s 70 % 

II kategoria -przecietna 1,2 m/s 60 % 

III kategoria nie przygtowana 0,9 m/s 45 % 

 

 

Na wykresie (rys. 1) przedstawiono zależność czasu przejazdu dystansu w przedziale 

500 m÷10 000 m, dla prędkości jazdy w przedziale 1 m/s÷15 m/s. Widoczne jest że duży zysk 

czasu przejazdu dla kojek podwieszonych występuje dla wzrostu prędkości użytkowej  

do 3,5 m/s co zgodnie z założeniem wykorzystania prędkości maksymalnej na poziomie 70% 

warunkuje prędkość maksymalna równą: 5 m/s, natomiast aby skokowo zwiększyć zysk czasu 

dla kopalnianej kolei podziemnej pożądane byłoby zwiększenie prędkość użytkowej ć do 7 m/s 

czyli prędkości maksymalnej do 8 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rys. 1. Wykres czasu przejazdu dystansu w zależność 

od prędkości jazdy środka transportu podziemnego. 
Figure 1. Travel time depending on underground transport travelling speed. 
 

 

3. MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W SYSTEMACH KIEROWANIA I ZABEZPIECZANIA 

RUCHU UKŁADACH TRANSPORTU PODZIEMNEGO 

 

Prędkość użytkową środków transportu przedstawiona w tabeli 1. to wyniki pomiarów czasu 

przejazdu dla tras przyporządkowanych do trzech kategorii. Do I kategorii zakwalifikowano trasę 

gdzie zastosowane działania optymalizujące pod względem uzyskania możliwie wysokiej pręd-

kości użytkowej, do II kategorii trasy, gdzie jazda ludzi jest prowadzona  regularnie w standar-

dowych warunkach, natomiast do III kategorii trasy gdzie jazda ludzi prowadzona jest doraźne- 

drogi transportu są w złym stanie. Działania optymalizujące pozwalają zwiększyć prędkość użyt-

kową z poziomu przeciętego stanu dla kolei podziemnej o 12% natomiast dla kolejek podwieszo-

nych o 10%. Powyższe wartości przedstawiają poziom możliwości optymalizacji, gdyż każdy 

układ transportu należy analizować indywidualnie. Można dostrzec, że zaburzenia lokalne płyn-

ności ruchu maja zdecydowane znacznie do optymalizacji transportu kopalnianego [5]. Miejsca 

optymalizacji trasy przejazdu przedstawia uproszczony wykres (rys. 2 ) jazdy ludzi, gdzie wi-

doczne są poszczególne fazy ruchu oraz odpowiadające im prędkości względem upływającego 

czasu. Idea zwiększania prędkości użytkowej to nie tylko zwiększenie prędkości maksymalnej,  

to przede wszystkim analiza całego układu transportu i wyeliminowanie lub zniwelowanie 

wszystkich obniżeń krzywej prędkości. W tym celu można zastosować szereg rozwiązań: 

-organizacje głównych dróg transportu zgodnie z największym priorytetem jazdy ludzi,  

-zastosowanie rozjazdów sterowanych zdalnie,  

-wdrożenie tam wentylacyjnych otwieranych i zamykanych zdalnie lub najazdowo z odpowied-

nim wyprzedzeniem, 



-minimalizacje rozjazdów na głównych drogach transportu, 

-modernizując dworce osobowe umożliwiając szybsze wysiadanie i wsiadanie, 

-wprowadzenie łączność na całej długości dróg transportowych, 

-wyeliminowanie wszystkich lokalnych utrudnień powodujących ograniczenie prędkości.  

Wspomniana dawna, wiodąca rola kolei podziemnej - odstawa urobku, zaowocowała rozbudowa-

nym w ówczesnym czasie system kierowania i zabezpieczania ruchu, planowane było wdrożenie 

bezzałogowych pociągów sterowanych z poziomu dysponenta, niestety współcześnie stosowane 

systemy kierowania ruchem charakteryzuje znacznie mniej możliwości. Ponadto, do tej pory  

nie opracowano zawansowanych systemów kierowania i zabezpieczenia ruchu dla kojek podwie-

szonych. Rozwój bezprzewodowej transmisji danych oraz wdrażanie na drogach transportu sys-

temów łączności w dalszej perspektywie umożliwi budowę kompleksowych systemów nadzoru 

ruchu, warto o tym pamiętać dziś budując sieć łączności. 

 

 

 
 
Rys. 2. Schematyczny wykres zmian prędkości względem 

całkowitego czasu realizacji zadania transportu ludzi. 

Figure 2. Schematic diagram of velocity changes toward 

complete  people transport task completion time. 
 

 

4. MOŻLIWOŚĆ TECHNICZNE BUDOWY SZYBKOBIEŻNYCH 

ŚRODKÓW TRANSPORTÓW PODZIEMNEGO 

 

Obserwując rozwój środków transportu podziemnego można wywnioskować, że organicznie 

prędkości jazdy ludzi do 3,5 m/s, spowodowało zastój rozwoju konstrukcji wozów osobowych 

dla górnictwa podziemnego. Obecnie, opisane wcześniej wymagania oraz stan technik pozwala 

na wdrożenie szybkobieżnych środków transportu podziemnego, przykładowe rozwiązania 

zostały przedstawione na rys. 3. Zastosowanie szybkobieżnego środka transportu to wdrożenie 

całego układu transportu o zwiększonej prędkości. Wymusza to przeprowadzanie badań i mo-

dernizacje torowisk zarówno kolei podziemnej jak i toku podwieszonego, ponadto już dziś 

można dostrzec, że stan torowisk generuje przyspieszone zużycie eksploatacyjne więc inwe-



stycje w tym zakresie pozwoliliby również zmniejszyć koszt użytkowania pozostałych środ-

ków transportu. Ponadto, do dziś nie opracowano metod obliczeń dynamicznych, np. podczas 

hamowania kolejki a zwłaszcza hamowania awaryjnego, określających siły dynamiczne  

w elementach trasy [3] Kolejnym elementem jest system kierowania i zabezpieczania ruchem, 

częściowo opisany powyżej, jednak większa prędkości jazdy niż dotychczas wymaga tu rów-

nież badań i modernizacji np. określenia widoczności znaków, czasu reakcji operatora, zakresu 

pracy urządzeń samoczynnego hamowania. Priorytetowym aspektem w transporcie jest zapew-

nienie bezpieczeństwa operatora, transportowanych ludzi oraz wszystkich osób przebywają-

cych w wyrobiskach transportowych.[9] Zapewne konieczne będzie zastosowanie pasów bez-

pieczeństwa blokad uniemożliwiających otwarcie drzwi podczas jazdy, natomiast dotychcza-

sowe doświadczania zachowania pracowników sugerują konieczność zapewnia systemowego 

zabezpieczania przed wtargnięciem na drogi transportu[9]. Zabezpieczanie takie może być sko-

jarzone z systemem lokalizacji pracowników w wyrobiskach dołowych.  

 

 

  
 
Rys. 3. Podziemny zespół trakcyjny do jazdy ludzi z napędem elektrycznym akumulatorowym o prędko-

ści maksymalnej 11,2 m/s – zastosowany w 1983 r. w kopalni w Bevercotes w Wielkiej Brytanii [12]. 

Kolejka podwieszona z zestawem do transportu ludzi o prędkości maksymalnej 6,5 m/s.[13] 

Figure 3. Underground passenger train unit with battery – electric drive with  maximum speed 

of 11,2 m/s – used in 1983 in the Great Britain Bevercotes mine [12]. Underground 

passenger train with maximum speed of 6,5 m/s.[13] 

 

 

W najnowszych publikacjach uwidacznia się zwiastowanie rozwoju napędów elektrycznych 

zarówno akumulatorowych jak i elektrycznych z zasilaniem liniowym. Doskonalenie nowej 

generacji akumulatorów i silników elektrycznych może spowodować w przyszłości ogranicze-

nie napędów spalinowych do tras długich i energochłonnych lub całkowitą  eliminację silników 

spalinowych na rzecz elektrycznych [11], [7]zwłaszcza uwzględniając niekorzystny wspływ 

spalin i hałasu.[4] Zastawanie szybkobieżnych środków transportu z napędem elektrycznym 

stanowiłoby skokowy wzrost efektywności zarówno dla kolejek podwieszonych jak również  

w kolei podziemnej, gdzie wprawdzie powszechnie stosowane są lokomotywy elektryczne jed-

nak głównie prezentujące rozwiązania technologiczne z lat 70-tych ubiegłego wieku.[8] 

 

 

 

 



WNIOSKI 
 

 Optymalizując aktualnie użytkowane układy transportowe można uzyskać zwiększanie 

prędkości użytkowej o ok 10% jest to wartość poglądowa, każdy układ należy analizo-

wać indywidualnie, niemożliwie jest uzyskanie zdecydowanego wzrostu. 

 Na etapie projektowania i udostępniania rejonów, pokładów należy przewidzieć opty-

malne prowadzenie głównych dróg transportu. 

 Wdrożenie szybkobieżnego środka transportu wymagana dostosowania całego układu 

transportu do większej prędkości jazdy, oraz uwzględnienia wpływu na pozostałe środki 

transportowe użytkowane w tym układzie.  

 Obecnie można dostrzec brak dopracowanych systemów kierowania i zabezpieczania 

ruchu dedykowanych dla kolejek podwieszonych. 

 Przewidywanym kierunkiem rozwoju zapewniającym skokowy wzrost efektywności 

będą szybkobieżne środki transportu z napęd elektrycznym, wsparte o system kierowa-

nia i zabezpieczania ruchu oraz telediagnostyki skojarzony z system łączności i lokali-

zacji również systemem wspierania procesów logistycznych w kopalni. 
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Functional Velocity Increase in Transport Systems Inside 

Horizontal Pits and Slant with Slope Angle Less than 45° 
 

The thesis presents problem of underground transport system optimization in the range of func-

tional velocity increase. Its possible thanks to organizational changes, implementation of new 

solutions  to traffic control and safety and thanks to perspective of implementation high-speed 

underground transport. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Obudowa łukowa podatna zmodyfikowana ŁPzm i zamknięta 

ŁPzmZ dla trudnych warunków głębokich kopalń, 

możliwości zastosowania w polskim górnictwie 
 

 

Sławomir Brózda, Robert Siewierski 

DREMEX Sp. z o.o.  

 

Mariusz Żądło 

ETG Sp. z o.o. 

 

Beniamin Szczepaniec 

Walcownie Ostrowieckie WOST 

 

Piotr Głuch 

„PRO-KOM” P.P.-W. 

 

 

 

STRESZCZENIE: Obudowa łukowa podatna zmodyfikowana ŁPzm o konstrukcji otwartej 

i ŁPzmZ o konstrukcji zamkniętej przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach korytarzo-

wych i komorowych w warunkach głębokich kopalń. Gabaryty obudowy zawierają się w sze-

rokości 5,6 m do 8,4 m i wysokości 3,5 m do 4,6 m, jako konstrukcja złożona z czterech, pięciu 

lub sześciu łuków. Zamknięcie spągu może być wykonane za pomocą dwóch, trzech lub czte-

rech łuków. Istotną cechą jest zwiększenie podporności nośnej podatnej i granicznej uzyskanej 

przez kształt konstrukcji, długość zakładek łuków, liczby strzemion, sposobu wzmocnienia po-

przez podciągi, przykotwienie jak również wykonanie wzmocnienia za pomocą betonu natry-

skowego z iniekcją za obudowę mleczkiem cementowym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, dobór obudowy 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Stale wzrastająca głębokość eksploatacji węgla kamiennego powoduje, że warunki stosowania 

obudów górniczych ulegają pogorszeniu przez obserwowany przyrost naprężenia, którego 

wielkość jest znacznie większa od wytrzymałości skały.  

Często zachowanie stateczności wyrobiska wymaga stosowania: 

 kształtownika z profili ciężkich V32, V36, TH70/40, TH70/42, TH70/44, 

 stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych np. typu S480W, S550W, 

S560W, 31Mn4+QT, 31Mn4+QT 630, 



 przykotwienia odrzwi poprzez podciągi lub samych odrzwi, 

 kotwienie górotworu wokół wyrobiska z przykotwieniem odrzwi.  

 

 

2. STOSOWANE SYSTEMY OBUDOWY I OCENA ICH PRZYDATNOŚCI 

 

Systemy obudowy wyrobisk można podzielić ze względu na konstrukcję: 

 - system chroniący przekrój, (obudowy sztywne, o ograniczonej podatności np. szyby, ko-

mory, wyrobiska specjalistyczne), 

 - system chroniący konstrukcję do których należą głównie obudowy ŁP, która ulega zsu-

wom na złączach przed wystąpieniem deformacji.  

Innym podziałem są systemy obudowy ze względu na sposób oddziaływania na górotwór: 

 obudowy podpierające, 

 obudowy kotwiące, 

 inne (odgradzające, izolujące, sklejające, podtrzymujące, osłaniające). 

Systemy te aktualnie w wielu przypadkach są niewystarczające dla zapewnienia stateczno-

ści wyrobiska górniczego i wymagają poprawy głównie w zakresie zwiększenia nośności.  

Do niekorzystnych właściwości obudów podporowych podatnych typu ŁP stanowiących 

podstawowy typoszereg odrzwi stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego należy 

zaliczyć: 

 - Niska nośność zsuwna odrzwi obudowy w stanie podatnym w stosunku do nośności mak-

symalnej badanej w stanie usztywnionym. Liczne badania wykazują jej stosunek o wielkości 

od 0,3 do 0,55, 

 - Konstrukcja łuków nie pozwala praktycznie dla danej wielkości odrzwi zmienić jej kształ-

tu i gabarytów, 

 - Łukowy kształt w części stropnicowej zbliżony do kształtu kołowego o znacznej wynio-

słości w górotworze uwarstwionym prowadzi do znacznego odsłaniania skał od strony ociosu 

(słabych skał nad pokładem węgla) i wytwarzania się pustek ociosowych poszerzających sze-

rokość wyrobiska w stropie, 

 - Deformacja odrzwi poprzez zsuwy na złączach jest trudna do kontroli, ze względu na 

problemy kontroli momentu dokręcenia nakrętek śrub strzemion zwłaszcza na złączach łuków 

stropnicowych. Dokręcenie śrub strzemion złącz łuków stropnicowych jest trudne do wyko-

nania z tyłu przodku ze względu na zabudowane wyposażenie wyrobiska jak i dostęp, 

 - Kształt łukowy typu ŁP jak i gabaryty typoszeregu jest trudny do wykorzystania do 

konstrukcji połączeń wyrobisk korytarzowych w postaci skrzyżowań prostych czy ukośnych, 

 - Łukowy kształt w części stropowej wyrobiska jest technologiczne trudny do kotwienia 

miedzy odrzwiami i wytworzenia efektywnego wzmocnienia np. w postaci belki skalnej, która 

powstaje w wyrobisku o kształcie prostokątnym, 

 - Odrzwia obudowy łukowej dla przykotwienia za pomocą kotwi linowych do wysokich 

struktur górotworu wymagają jak wykazała praktyka stosowania specjalnie ukształtowanych 

podciągów dających prawidłowe usytuowanie kotwi, 

 - Łukowy kształt odrzwi w chodnikach przyścianowych w którego przekroju występuje 

pokład węgla o małej grubości prowadzi do konieczności wybierania znacznej wielkości skały 

płonnej zanieczyszczającej środowisko, 

 - Stosowane konstrukcje strzemion zwłaszcza typu SD i SDO nie gwarantują równo-

miernych i na wysokim poziomie wartości nośności zsuwnej i ulegają obluzowaniu, co wyma-

ga, co najmniej ich dwukrotnego dokręcania. Pierwszy raz przy montażu i drugi raz z tyłu 



przodku korzystnie po pierwszym zsuwie. Często przed skrzyżowaniem ściana chodnik i za 

skrzyżowaniem, 

 - Występują problemy rozmieszczenia urządzeń wyposażenia w przekroju chodnika i moż-

liwości powtórnego wykorzystania go dla drugiej ściany, 

 - Łukowy kształt w części stropnicowej stwarza problemy przy stosowaniu do utrzymania 

skrzyżowania ściana–chodnik sekcji obudowy zmechanizowanej. 

 Wymienione mankamenty są przyczyną poszukiwania i projektowania innych konstrukcji 

obudów w zakresie ich kształtu, rozmieszczenia złącz łuków, liczby strzemion na odrzwiach, 

sposobów wzmocnienia itp. 

 Do mankamentów stosowania obudowy kotwiowej w górnictwie polskim należą między 

innymi: 

 niska poprawa wzmocnienia stropu przez kotwienie wokół wyrobiska, 

 wyeliminowanie stosowania kotwi prętowych bez naciągu (podkładki bardzo często 

nie przylegają do obrysu wyłomu, 

 nie stosuje się pełnego wklejenia kotwi w otworze, 

 kotwy strunowe są z gładkich strun nie związanych z górotworem, 

 przykotwienie odrzwi poprzez krótkie podciągi nie wzmacnia górotworu, 

 kotwienie za kombajnem, gdy górotwór się odprężył jest mało efektywne. 

W praktyce poszukiwane są nowe systemy obudowy jak np. rozwiązania obudów ŁPSp, 

ŁPSpA, ŁPSpW, ŁPSpN, ŁPSpP, ŁPSp3R lub zmodyfikowane obudowy ŁPzm. 

 

 

3. KONSTRUKCJA ODRZWI OBUDOWY ŁPzm i ŁPzmZ [1] 

 

Odrzwia łukowe podatne zmodyfikowane mogą być wykonane jako: 

- odrzwia ŁPzm – V/TH70/4 –ro częściowe, 

- odrzwia ŁPzm – V/TH70/5- cio częściowe.  

- odrzwia ŁPzm – V/TH70/6- cio częściowe.  

Odrzwia typoszeregu ŁPzm są wykonywane z kształtownika: 

 - V32 lub V36 = wg normy PN-H-93441 3:2004 

 - TH70/36, TH70/40, TH70/42, TH70/44 – wg DIN 21530-:2016-05. 

 

3.1. Odrzwia 4-ro częściowe 
 

Odrzwia obudowy ŁPzm-V/TH70 – czteroczęściowe są wykonywane jako konstrukcja w skład 

której wchodzą dwa łuki stropnicowe i dwa łuki ociosowe, które po złożeniu na siebie od-

powiednich odcinków skręcane są za pomocą strzemion śrubami z odpowiednim momentem 

dokręcenia. Łuki są cięte i wyginane na odpowiedni wymiar przynależny do danej wielkości 

odrzwi. Ogólny schemat konstrukcji odrzwi obudowy ŁPzm-V/TH70 z opisem i charaktery-

stycznymi wielkościami odrzwi przedstawiono na rysunku 1. 

Konstrukcja obudowy posadowiona jest na stopach podporowych lub w przypadku, gdy 

wytrzymałość skał spągowych jest odpowiednio wysoka bezpośrednio na spągu. 

Odrzwia obudowy typoszeregu ŁPzm charakteryzują się tym, że proste odcinki łuków 

ociosowych odrzwi są rozchylone na zewnątrz w stronę ociosu wyrobiska. 

Wysokość odrzwi została wyznaczona tak, aby była zbliżona do podstawowych wysokości 

odrzwi obudowy ŁP. 

 

 



 Szerokość odrzwi wynika z podziału na wysokości odrzwi o podstawowej wielkości i wy-

sokości, która odpowiada: 

   - S = 6400mm,   W = 4100mm, 

   - S = 6550mm,   W = 4200mm, 

   - S = 6700mm,   W = 4400mm, 

   - S = 7000mm,   W = 4600mm, 

   - S = 7200mm,   W = 4700mm, 

   - S = 7400mm,   W = 4700mm, 

   - S = 7800mm,   W = 4700mm, 

   - S = 8400mm,   W = 4700mm. 
 

 

 

 

Rys. 1. Odrzwia czteroczęściowe ŁPzm-V/TH70 

1 – łuk stropnicowy, 

2 – łuk ociosowy, 

3 – strzemię górne, 

4 – strzemię dolne, 

5 – strzemię środkowe, 

6 – stopa podporowa, 

7 – rozpory stalowe dwustronnego  

działania. 

 

 

3.2. Odrzwia 5-cio częściowe 
 

Konstrukcję obudowy 5-cio częściowej ŁPzm-V/TH70/5 przedstawiono na rysunku 2. 

W konstrukcji obudowy 5-cio częściowej ŁPzm-V/TH70 /5 łuk ociosowy ze względów tech-

nologicznych został podzielony na dwie części. Podział łuku ułatwia demontaż łuków ocio-

sowych w przypadku konieczności prowadzenia nowego wyrobiska lub zabudowę łuków za 

ścianą ze zwiększoną zakładką. 

 

 
Rys. 2. Odrzwia pięcioczęściowe 

ŁPzm-V/TH70/5 

1 – łuk stropnicowy, 

2 – łuk ociosowy górny,  

3 – łuk ociosowy dolny, 

4 – łuk ociosowy niedzelony 

5 – strzemię dolne,  

6 – strzemię środkowe,  

7 – strzemię górne 

8 – rozpory stalowe dwustronnego 

działania. 

9 – stopa podporowa 

 

 

 



3.3. Odrzwia 6-cio częściowe 
 

Konstrukcja obudowy 6-cio częściowej ŁPzm-V/TH70/6 została przedstawiona na rysunkach: 

 -  3 odrzwia z zakładką dolną łuków ociosowych o wielkości Cocd  = 700mm, 

 -  4 odrzwia z zakładką dolną łuków ociosowych o wielkości Cocd  = 1600mm. 

 

 

 

 

Rys. 3. Odrzwia sześcioczęściowe 

ŁPzm-V/TH70/6 (Cocd = 700mm) 

1 – łuk stropnicowy, 

2 – łuk ociosowy górny, 

3 – łuk ociosowy dolny, 

4 – strzemię dolne,  

5 – strzemię górne,  

6 – strzemię środkowe,  

7 – stopa podporowa, 

8 – rozpory stalowe 

dwustronnego działania. 

 

 

 

 Dodatkowy podział łuków ociosowych pozwala uzyskać korzystne właściwości technolo-

giczne przy wykonywaniu obudowy jak i udostępnianiu nowego wyrobiska z jednej lub z dwóch 

stron ociosu. Usytuowanie złącz ociosowych pozwala przy zsuwach wzmocnić konstrukcję 

obudowy po usztywnieniu.  

 

 

Rys. 4. Odrzwia sześcioczęściowe 

ŁPzm-V/TH70/6 (Cocd = 1600mm), 

1 – łuk stropnicowy,  

2 – łuk ociosowy górny, 

3 – łuk ociosowy dolny,  

4 – strzemię dolne,  

5 – strzemię górne, 

6 – strzemię środkowe,  

7 – stopa podporowa, 

8 – rozpory stalowe 

dwustronnego działania. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ROZWIĄZANIE OBUDOWY ŁUKOWEJ PODATNEJ 

ZMODYFIKOWANEJ ZAMKNIĘTEJ ŁPzmZ 

 

Odrzwia łukowe podatne zmodyfikowane zamknięte mogą być wykonane jako: 

 - odrzwia ŁPzmZ – V/TH70/4/2 zamknięte dwoma łukami kołowymi, 

 - odrzwia ŁPzmZ – V/TH70/4/3 zamknięte trzema łukami kołowymi, 

 - odrzwia ŁPzmZ – V/TH70/4/4 zamknięte czteroma łukami o kształcie półelipsy.  

Odrzwia typoszeregu ŁPzmZ są wykonywane z kształtownika V32 ,V36, TH70/36, 

TH70/40, TH70/42, TH70/44. 

 Rozwiązanie ogólne obudowy przedstawiono na rysunkach 5, 6, 7.  

 W części stropnicowo-ociosowej obudowa jest wykonana z konstrukcji otwartej ŁPzm-

V/TH70/4 posadowionej na stopach podporowych. 

 Część spągowa jest wykonana z dwóch, trzech lub czterech łuków połączonych strzemio-

nami. 

Przy stosowaniu do zamknięcia dwóch lub trzech łuków są one wsparte na łukach ocio-

sowych w sposób stykowy, a od góry mają ograniczoną swobodę ruchu przez zabudowany od-

cinek prostki z kształtownika, z którego jest wykonany łuk ociosowy skręcony do niego strze-

mieniem SD36 lub SDO36. Przy czterech łukach są one bezpośrednio skręcane z łukami ocio-

sowymi. Stabilizację poprzeczną połączenia stanowią rozpory łączące odrzwia między sobą, 

które są zakładane w rejonie połączenia w odległości nie większej jak 0,5m. 

 

 
 

Rys. 5. Odrzwia obudowy podatnej 

zmodyfikowanej zamkniętej ŁPzmZ-V/TH70 

dwoma łukami (liczba strzemion na złączach 

łuków spągnicowych uzależniona 

od warunków geologiczno-górniczych) 

1 – łuk stropnicowy, 2 – łuk ociosowy, 

3 – strzemię górne, 4 – strzemię dolne, 

5 – strzemię środkowe, 6 – stopa podporowa, 

7 – rozpory stalowe dwustronnego działania,  

8 – łuk spągnicowy, 9 – prostaka V/TH70-120, 

10 – strzemię środkowe 

Rys. 6. Odrzwia obudowy podatnej 

zmodyfikowanej zamkniętej ŁPzmZ-V/TH70/4/3  

1 – łuk stropnicowy, 2 – łuk ociosowy, 3 – strzemię 

górne, 4 – strzemię dolne, 5 – strzemię środkowe, 

6 – stopa podporowa, 7 – rozpory stalowe 

dwustronnego działania, 8 – łuk spągownicowy, 

9 – prostaka V/TH70-120, 

10 – strzemię środkowe 

 

 



5. ROZWIĄZANIE OBUDOWY ŁUKOWEJ PODATNEJ 

ZMODYFIKOWANEJ ŁPzm WZMOCNIONEJ  

 

Rozwiązanie obudowy ŁPzm wzmocnionej zaprojektowano jako obudowę podporową z przy-

kotwianiem łuków poprzez: 

 zabudowę wzdłuż obudowy podciągów z otworami przez które prowadzone jest przyko-

twienie, 

 

 

 
 

Rys. 7. Odrzwia obudowy podatnej 

zmodyfikowanej zamknięta 

ŁPzmZ-V/TH70/4/4 czteroma łukami 

1 – łuk stropnicowy, 

2 – łuk ociosowy, 

3 – strzemię górne, 

4 – strzemię dolne, 

5 – strzemię środkowe, 

6 – stopa podporowa,  

7 – rozpory stalowe dwustronnego działania, 

8 – łuk spągnicowy – boczny  

(ociosowo-spągnicowy), 

9 – łuk spągnicowy środkowy,  

10 – strzemię z prostką V/TH70 

ograniczające deformację poprzeczną 

kształtownika. 

(Liczba strzemion na złączach łuków 

zależna od warunków geologiczno- 

-górniczych)  

 

 wykonanie w stropnicach otworów lub łukach ociosowych przez, które prowadzone jest 

przykotwienie. 

Przykotwienie poprzez otwory wykonane w łukach stropnicowych może być realizowane 

poprzez: 

 jedną kotew budowaną w osi odrzwi i przechodzącą przez złącze stropnicowe, (rys.8), 

 dwie kotwy budowane za złączem środkowym w odległości Cst + 100mm, wzmocnione 

odcinkami kształtownika V32/V36/TH70 dla odrzwi ŁPzm-V/TH70/4 (rys.9). 

 Nakładki z kształtownika V/TH70 są nakładane na łuk w chwili zabudowy kotwi. 

Otwory w łuku należy wykonać o średnicy: 

 - dla kotwi o średnicy pręta do 25mm – otwór  32 do 36mm, 

 - dla kotwi o średnicy pręta, liny lub tulei do  36mm – otwór  38 do 40mm, 

 - dla kotwi o średnicy pręta, liny lub tulei do  42mm – otwór  43 do 45mm. 

Stosowanie obudowy ŁPzm przykotwionej jako konstrukcji podporowo-kotwiowej musi 

być opracowane przez uprawnionego rzeczoznawcę przez Prezesa WUG do spraw ruchu za-

kładu górniczego w zakresie grupy XIII – obudowy kotwowe, i grupy XIV – obudowy szybów. 

 

Innym rozwiązaniem wzmocnienia obudowy podporowej jest wykonanie jej jako stalowo- 

-betonowej (SB), i stalowo-kotwiowo-betonową (SKB). W rozwiązaniu dla obudowy SB (rys. 

10. 11) beton natryskowy nanoszony jest na obudowę w dwóch fazach: 



 Faza I – po wykonaniu odrzwi na wysokość łuków ociosowych z przeprowadzeniem za-

biegu iniekcji mlekiem cementowym. Zaleca się stosować beton natryskowy klasy C40/50 

z makrowłóknami polimerowymi. Grubość betonu minimum 10 do 15 cm, tak aby uzyskać 

pełne pokrycie kształtownika betonem. 
 

  
Rys. 8. Odrzwia ŁPzm-V/TH70/4 – 

przykatwiane  

(otwory w stropnicy w połowie zakładki)  

1 - łuk stropnicowy, 2- łuk ociosowy, 3 – 

strzemię górne, 4 – strzemię dolne, 

5 – strzemię środkowe, 6 – stopa podporowa,  

7 – rozpory stalowe dwustronnego działania, 

kotew strunowa, 9- otwór w stropnicach 

w środku złącza 

Rys. 9. Odrzwia ŁPzm-V/TH70/4 – przykotwiane 

(otwory w stropnicy za zakładką łuków 

stropnicowych) 

1- łuk stropnicowy z wkładką i otworami, 

2- łuk ociosowy, 3 – strzemię górne, 4 – strzemię 

dolne,5 – strzemię środkowe, 6 – stopa podporowa, 

7 – rozpory stalowe ,8- kotew strunowa, 9- otwór 

w stropnicach w środku złącza, 10 – nakładka 

z kształtownika V36-150  

 

 Faza II – realizowana jest po wykonaniu wyrobiska i stabilizacji przemieszczeń (wymagane 

jest prowadzenie pomiarów i obserwacji). Beton natryskowy w fazie II powinien mieć małą 

grubość 2 do 4 cm z przeprowadzeniem iniekcji skał stropowych za obudową oraz iniekcji gó-

rotworu na głębokość min. 4m. 

 Należy pamiętać, że wykonany beton natryskowy na obudowę podporową z wykładką 

kamienną nigdy nie wypełni pustek za obudową. Nawet przy nakładaniu betonu natryskowego 

na ocios skalny zabezpieczony siatkami występują miejsca (powierzchnie) gdzie beton nie 

przylega do ociosu skalnego i powstają niekorzystne pustki (tzw. „cienie”). Pustki za obudową 

należy zawsze wypełnić mleczkiem cementowym łącznie z przekrojem kształtownika od stro-

ny wewnętrznej. Rozwiązanie takie wielokrotnie zwiększy nośność konstrukcji obudowy i poz-

woli ją bezpiecznie wykorzystać przez wiele lat. 
 

 

 

Rys. 10. Obudowa stalowo-betonowa (SB) z betonem 

natryskowym z mikrowłóknami oraz iniekcją 

mleczkiem cementowym za obudową 

1 – łuk stropnicowy, 2 – łuk ociosowy,  

 3 – strzemiona łączące na złączach łuków 

stropnicowych, 4 – strzemiona łączące na złączach 

łuków stropnicowych i ociosowych, 

5 – beton natryskowy zbrojony z makrowłóknami,  

6 – beton natryskowy na łukach ociosowych w części 

górnej, 7 – beton natryskowy w części dolnej łuku 

ociosowego. A-A, B-B, C-C – na rysunku niżej. 



 

Rys. 11. Przekroje przez obudowę stalowo-betonową 

(SB) z betonem natryskowym z makrowłóknami 

oraz iniekcją mleczkiem cementowym za obudową 

A-A – przekrój w części stropnicowej wyrobiska, 

o grubości ga = od 2 do 4cm, B-B – przekrój w części 

ociosowej górnej, o grubości, gb = od 4 do 7 cm, 

C-C – przekrój w części ociosowej wyrobiska, 

o grubości gc = od 12 do 16 cm, 1 – łuk odrzwi, 

5 – beton natryskowy zbrojony z makrowłóknami, 

6 – beton natryskowy na łukach ociosowych w części 

górnej, 7 – beton natryskowy w części dolnej łuku 

ociosowego, 8 – wykładka kamienna,  9 – mleczko 

cementowe iniekowane za obudowę 

(bn – beton natryskowy) 

 

 

6. NOŚNOŚĆ ZSUWNA I GRANICZNA OBUDOWY ŁPzm 

 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stanowiskowych [2] w skali 1:1 dla konstrukcji 

obudowy ŁPzm i ŁPzmZ nośność zsuwna FN określona została w zależności od liczby za-

stosowanych strzemion i wielkości momentu dokręcenia nakrętek w tablicy 1, a dla odrzwi 

z przykotwieniem w tablicy 2. 

 
Uśrednione nośności zsuwne z badań stanowiskowych dla odrzwi obudowy ŁPzm, ŁPzmZ 

Tablica 1 

Lk. Wyszczególnienie wielkość wielkość 

1. Liczba strzemion na złączach łuków stropnic.  4 sztuki 3 sztuki 

2. Liczba strzemion na złączu łuku stropnic. z ocios.  3 sztuki 2 sztuki 

3. Moment dokręcenia strzemion Md  500 N·m 500 N·m 

4. Nośność zsuwna średnia FN  850 kN 500 kN 

5. Nośność zsuw. średnia po drugim dokręceniu strzem. FN  1100 kN 650 kN 

6. Nośność zsuwna maksymalna FN  1200 kN 800 kN 

 

Nośności zsuwne z badań stanowiskowych dla odrzwi obudowy ŁPzm z przykotwieniem 

Tablica 2 

Lk. Wyszczególnienie wielkość 

1. Odrzwia obudowy ŁPzm i ŁzmZ przykotwione jedną kotwią FN = 1200 kN 

2. Odrzwia obudowy ŁPzm i ŁzmZ przykotwione dwoma kotwiami  FN = 1900 kN 

 

Wykres wartości wskaźników nośności granicznej odrzwi określone teoretycznie podano na 

rysunku 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rys.12. Wykres wskaźników nośności granicznej 

obudowy ŁPzm dla kształtowników (od dołu) 

 - V32, 

 - V36, 

 - TH70/40, 

 - TH70/42, 

 - TH70/44. 

dla stali S560W 

 

 
WNIOSKI KOŃCOWE 
 

1. Obudowa ŁPzm i ŁPzmZ zaprojektowana z kszałtowników ciężkich typu V32, V36, 

TH70/40, TH70/42, TH70/44 w wariancie odrzwi 4-ro częściowych, 5-cio częściowych i 6-cio 

częściowych z możliwością zamknięcia spągu dwoma, trzema lub czteroma łukami może być 

stosowana w wyrobiskach liniowych, które stanowią wyrobiska korytarzowe jak i w wyrobi-

skach specjalnych: - komory, - wloty szybowe, - przecinki zbrojeniowe i inne. 

2. Rozwiązana konstrukcja z łukami o dobranym kształcie (łuk ociosowy gięty na długości 

trzema promieniami) zwiększonej długości zakładki na łukach stropnicowych, właściwym usy-

tuowaniem strzemion, rozpór stabilizujących z możliwością przykotwienia i stosowania betonu 

natryskowego dla projektowanych gabarytów od szerokości 5,6 m do 8,4 m i wysokości od 

3,0 m do 4,7 m posiada duże walory użytkowe dostosowane do trudnych warunków geologicz-

no-górniczych występujących na dużych głębokościach w kopalniach węgla kamiennego. 

3. Przeprowadzone dotychczas badania stanowiskowe jak i analityczne wykazały wysoką 

nośność zsuwną obudowy w stanie podatnym jak i wysoką nośność w stanie granicznym przy 

stosowaniu stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych S560W i momencie dokręcenia 

strzemion Md 500 N·m przy zapewnieniu wysokiego reżimu technologicznego pozwoli za-

pewnić stateczność wyrobisk górniczych przy rozstawach odrzwi od 0,75 m do 1,25 m. 

 
LITERATURA 
 

[1] Dokumentacja techniczno-ruchowa typoszeregu odrzwi obudowy ŁPzm-V/TH70 i ŁPzmZ-V/TH70 

bez i z przykotwieniem DTR-01/02/DREMEX/2018 – Rudna Mała DREMEX Sp. z o.o. 

[2] Raport z badania typoszeregu odrzwi obudowy ŁPzm-V/TH70 bez i z przykotwieniem. „PRO-KOM” 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Głuch Piotr, Ornontowice 2018. 

 

 

 

Modified ŁPzm and ŁPzmZ (Enclosed) Yielding Arch Supports Applied 

in Difficult Deep Mine Conditions and the Applicability of the Supports 

in Polish Mining 
 

The ŁPzm open yielding arch support and the ŁPzmZ enclosed support are intended to be ap-

plied in headings and chamber workings of deep mines. The dimensions of the supports are 

within the range of 5.6 to 8.4 m in terms of width and 3.0 to 4.6 m in terms of height. As 



a structure, the supports are comprised of four, five or six arches. The floor may be enclosed by 

two, three or four arches. It is significant that the shape of the structure, the length of the over-

lapping sections of the arches, the number of stirrups, the reinforcement by means of girders, 

the bolting as well as the reinforcement by means of shotcrete with cement slurry injection be-

hind the supports, allowed to achieve an increased yielding and threshold capacities. 
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Górnicza Rura Przyczołowa (GRP) 
jako nowa metoda 

zabezpieczania wyrobiska 
ścianowego

Jarosław Sok - MAS

Grzegorz Brudny - MAS
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Opad Stropowy a Obwał

Leksykon Górniczy - DEFINICJE

OPAD STROPOWY to: 

drobne fragmenty, łaty i kawałki 
skały opadające ze stropu
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Opad Stropowy a Obwał

Leksykon Górniczy - DEFINICJE

OBWAŁ to: 

opad skał stropowych do wyrobiska 
nie powodujący jednak jego 

niedrożności
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Opad Stropowy a Obwał

Leksykon Górniczy - DEFINICJE

ZAWAŁ : 

Przez zawał w wyrobisku rozumie się
niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się
do wyrobiska mas skalnych lub kopaliny ze stropu
albo ociosu w stopniu powodującym niemożność
przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska
w czasie krótszym niż 8 godzin.



www.mas.pl

Przyczyny Opadów i Obwałów  
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PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE SKAŁ STROPOWYCH 

STATECZNOŚĆ OCIOSU WĘGLOWEGO W ŚCIANIE

WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ GEOLOGICZNYCH

WYSTĘPOWANIE ZASZŁOŚCI EKSPLOATACYJNYCH

USYTUOWANIE ŚCIANY WZGLĘDEM KIERUNKU SPĘKAŃ W SKAŁACH 
STROPOWYCH

ODDZIAŁYWANIE WSTRZĄSÓW GÓROTWORU

WIELKOŚĆ ŚCIEŻKI PRZYCZOŁOWEJ W ŚCIANIE

ZBYT NISKA PODPORNOŚĆ WSTĘPNA OBUDOWY

PODPORNOŚĆ ROBOCZA OBUDOWY

Główne czynniki wpływające na powstawanie obwałów 
w ścianach zawałowych (Prusek 2014a)
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Dlaczego dochodzi do Obwałów ?

Jeszcze jeden podjazd, 
0,5m i opad zamknięty 

V-ki w otworach 0,7m, sekcje 
dobite do ociosu, następna 
zmiana powinna fedrować
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Dlaczego dochodzi do Obwałów ?

1.  ZBYT PÓŹNE ROZPOCZĘCIE PRAC PROFILAKTYCZNYCH

nierozpoznane zaburzenie
brak bieżącej oceny sytuacji geologiczno-górniczej
nieprzewidywane oddziaływanie krawędzi

2. NIE STOSOWANIE PROFILAKTYKI – STOSOWANIE    
METOD „GÓRNICZYCH”

 łata węgla
wyjeżdżanie odcinka zagrożonego (tworzenie „brzucha”)
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Dlaczego dochodzi do Obwałów ?

3. NIESKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA STROPU 
I KONSOLIDACJI GÓROTWORU 

 wybór nieskutecznej metody
 zbyt mały zakres zabezpieczeń

4. BRAK MATERIAŁÓW NA ZABEZPIECZENIE
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Dlaczego dochodzi do Obwałów ?
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Przykłady Zabezpieczania

Kształtowniki V umieszczone 
w otworach wielkośrednicowych Stropnice stalowe zawieszone łańcuchem pod 

stropnicami sekcji

Kształtowniki V umieszczone na stropnicach 
sekcji, rury Ø 60,3mm umieszczone 

w otworach Pręty stalowe w otworach 
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Wady Przedstawionych Metod

1. KONIECZNOŚĆ WYKONANIA OBUDOWY TYMCZASOWEJ
– przebywanie pracowników pod niezabezpieczonym stropem
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Wady Przedstawionych Metod

2. BRAK GWARANCJI SKUTECZNOŚCI

- pewność likwidacji obwału w największym stopniu zapewnia jedynie obcinka 

ścianowa (kolosalny nakład sił i środków, roboty strzałowe, czasochłonność)
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Wady Przedstawionych Metod

3. WIERCENIE OTWORÓW WIELKOŚREDNICOWYCH POD KSZTAŁTOWNIKI

- w/w metoda skutkuje zaniżeniem wysokości ściany (konieczność podjazdu sekcją

obudowy z czym wiąże się obsypanie i unieruchomienie przenośnika)
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Wady Przedstawionych Metod

4. ROZPIERANIE SEKCJI POD KSZTAŁTOWNIKIEM
powoduje niszczenie (kruszenie) skał stropowych i konieczność ich scalania
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Zadania stawiane nowym 
technologiom

1. BEZPIECZEŃSTWO
- technologia zabezpieczenia umożliwiająca wykonanie 

wszystkich czynności z miejsc zabudowanych

2. CZAS REALIZACJI
- krótki, mierzalny

3. SKUTECZNOŚĆ
- zapewnienie biegu ściany

4. PROFILAKTYKA
- zabezpieczenie do przodu
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NOWE TECHNOLOGIE

Kotwa

RURA
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Przykładowy obwał.
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Kotwa zabudowana w górotworze.
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Wydłużenie kotwy do wysokości stropnicy sekcji.
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Założenie rury stałej na kotwę, montaż nakrętki, jej dokręcenie.



Podkładka 
stabilizująca

www.mas.pl

Nakrętka mocująca, jej 
dokręcenie powoduje 

stabilizację posadowienia
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Założenie na rurę stałą rury zewnętrznej - teleskopowej.



Układ 
teleskopowy
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Widok od strony 
ociosu

Widok od strony 
sekcji
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Podniesienie GRP nad wysokość stropnicy sekcji.
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Wysunięcie rury teleskopowej nad stropnicę sekcji.
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Wykonanie opinki i wypełnienie pustki.
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1. WYELIMINOWANIE PRZEBYWANIA PRACOWNIKÓW
W PRZESTRZENI NIE ZABUDOWANEJ I KONIECZNOŚCI
WYKONYWANIA OTWORÓW WIELKOŚREDNICOWYCH

2. DWA W JEDNYM:
- ZABEZPIECZENIE PRZESTRZENI PRZYCZOŁOWEJ
- PROFILAKTYKA

POZYTYWY NOWEJ METODY
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3. SZYBKIE WYKONANIE

4. MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA PUSTKI

5. ZACHOWANIE WYSOKOŚCI FURTY

POZYTYWY NOWEJ METODY
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RÓŻNICE

BRAK

BRAK
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RÓŻNICE

ZABUDOWA KOTWY I GRP

ODWIERCENIE OTWORU 
WIELKOŚREDNICOWEGO 

I WŁOŻENIE KSZTAŁTOWNIKA „V”
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RÓŻNICE

PIERWSZY PODJAZD SEKCJĄ, 
RURA W POZYCJI BEZ ZMIAN

ZAŁAMANIE STROPNICY SEKCJI 
DO POZIOMU 

UMOŻLIWIAJĄCEGO WJAZD 
SEKCJI POD KSZTAŁTOWNIK
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RÓŻNICE

DRUGI PODJAZD SEKCJĄ, 
RURA W POZYCJI BEZ ZMIAN

ZAŁAMANIE STROPNICY SEKCJI 
POWODUJE ZSUNIĘCIE SIĘ LUŹNEGO 

UROBKU (RUMOSZU SKALNEGO) 
ZALEGAJĄCEGO NA STROPNICY
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RÓŻNICE

STROPNICA NA OCIOSIE, 
GÓROTWÓR (STROP) DO PRZODU 

SCALONY KOTWĄ, WYSOKOŚĆ FURTY 
ZACHOWANA

STROPNICA SEKCJI „CZYSTA” MOŻNA 
PODJEŻDŻAĆ 

-MOŻE NIE BĘDZIE „SYPAĆ”
-MOŻE ORGAN ZMIEŚCI SIĘ W ZANIŻONEJ

FURCIE
-MOŻE KSZTAŁTOWNIK NIE ZDESTABILIZUJE

SKAŁ STROPOWYCH PODCZAS ROZPIERANIA
SEKCJI
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Dziękuję za uwagę!!!

MAS Spółka z o.o.
43-190 Mikołów, Polska
ul. Rybnicka 42

Tel. 032 251 89 48
Fax: 032 781 55 51 
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Psychologiczne aspekty informowania rodzin 

ofiar wypadków w górnictwie 
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STRESZCZENIE: Wypadki ciężkie i śmiertelne w górnictwie można analizować na wiele spo-

sobów. Specyficzny jest ich kontekst psychologiczny i wymiar społeczny. Okoliczność ta ro-

dzi, bowiem między innymi obowiązek delegowania przez przedsiębiorcę górniczego na wy-

branych pracowników zadania poinformowania o tym fakcie bliskich osoby poszkodowanej. 

Z psychologicznego punktu widzenia, patrząc przez pryzmat subiektywnych odczuć członków 

delegacji powiadamiającej, obowiązek ten należy określić zadaniem trudnym do wykonania 

i silnie obciążającym psychicznie. Dlatego skład delegacji nie powinien być przypadkowy a jej 

członkowie powinni posiadać gotowość do podjęcia tego obowiązku oraz istotne kompetencje 

społeczne i predyspozycje psychologiczne. Przydatne jest ponadto przeszkolenie i przygoto-

wanie merytoryczne w omawianym zakresie. Spełnienie powyższych warunków jest wymo-

giem niezbędnym, aby członkowie delegacji uczestniczący w informowaniu rodziny ofiary wy-

padku ponieśli jak najmniejsze koszty emocjonalne tej sytuacji, humanitarnie i profesjonalnie 

wypełnili zadanie, godnie reprezentując pracodawcę. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Wypadki w górnictwie, informowanie rodzin, delegacja przedsiębior-

cy.  

 
 

1. WPROWADZENIE 

 

Historia górnictwa jest nieodłącznie związana z zaistniałymi w kopalniach wypadkami i kata-

strofami. Z psychologicznego punktu widzenia powoływanie się w tym miejscu na statystyki 

dotyczące liczby ofiar śmiertelnych tych zdarzeń w danym roku nie ma jednak uzasadnienia 

merytorycznego. Liczba wypadków to tylko liczba, za nią kryją się jednak konkretne osoby 

i tragiczne losy ich bliskich, którym informacja o wypadku w kopalni odmieniła życie na zaw-

sze. Uczestnikami tej dramatycznej dla rodziny chwili są również pracownicy delegowani 

przez pracodawcę do osobistego przekazania tej hiobowej wieści. Obowiązek taki nakłada na 

przedsiębiorców górniczych m.in. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 roku 

w sprawie ratownictwa górniczego, gdzie w paragrafie 82 wskazuje się, że podczas akcji ra-

towniczej w kopalni, obowiązek powiadomienia rodzin pracowników zagrożonych lub po-

szkodowanych o powstałych wypadkach spoczywa na kierowniku sztabu akcji [1]. W świetle 



powyższego rodzi się pytanie, na kogo i jak delegować to zadanie, natomiast dla psychologa 

istotne jest by rozważyć, kto w zakładzie górniczym posiada ku temu odpowiednie kompeten-

cje społeczne i predyspozycje psychologiczne. Sugestia taka wynika z faktu, że zadanie tego 

rodzaju jest zadaniem trudnym i silnie obciążającym psychicznie. Zatem w trosce o dobrostan 

psychiczny członków delegacji powiadamiającej rodzinę o zdarzeniu w kopalni powinno się 

wziąć pod uwagę kilka kwestii, których realizacja może uchronić te osoby przed poniesieniem 

nadmiernych kosztów psychologicznych udziału w tej sytuacji. Przede wszystkim bezwzględ-

nie należy unikać w tym względzie przypadkowości. Osoba, która nie spodziewa się tego, że 

zostanie wytypowana do kontaktu z rodziną, dla której jest to zadanie nowe i zaskakujące 

z psychologicznego punktu widzenia poniesie większe koszty podczas jego realizacji, niż ktoś, 

kto wiedział o tym wcześniej. Ponadto delegowany do tego typu zadań pracownik musi mieć 

na to wewnętrzną zgodę i poczucie, że podoła temu zadaniu. Najlepiej byłoby, żeby osoba ta 

była nie tylko przygotowana mentalnie, ale również posiadała merytoryczne przygotowanie, 

czyli była odpowiednio przeszkolona. Sugestia tego rodzaju pojawiła się po raz pierwszy 

w opracowaniu autorstwa Joanny Martyki, Marzeny Majer, Katarzyny Nowak i Konrada pt.: 

„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w świetle pamiętników nadesłanych na konkurs „Moje 

życie po wypadku””. Opracowanie to stanowi podsumowanie pracy zbiorowej pod redakcją 

Sylwii Jarosławskiej-Sobór zawierającej pamiętniki osób, które utraciły bliskich wskutek wy-

padków i katastrof górniczych na przestrzeni blisko 40 lat historii polskiego górnictwa [2]. Za-

tem w trosce o osoby delegowane przez przedsiębiorcę górniczego do osobistego poinformo-

wania rodziny pracownika o trwającej akcji poszukiwawczej, wypadku śmiertelnym lub cięż-

kim albo zgonie naturalnym na terenie zakładu, należy z psychologicznego punktu widzenia 

mieć na uwadze, co następuje: 

1. Wytypowani pracownicy kopalni powinni być uprzedzeni o tym, że mogą być delego-

wani do informowania rodzin. 

2. Osoby te powinny posiadać wewnętrzną zgodę na ewentualną realizację tego rodzaju 

zadania. 

3. Osoby delegowane powinny posiadać kompetencje społeczne sprzyjające wykonaniu 

tego zadania w sposób humanitarny i taktowny. 

4.  Członkowie delegacji powinni posiadać predyspozycje psychologiczne ułatwiające rea-

lizację zadania bez ponoszenia nadmiernych kosztów emocjonalnych. 

5. Członkowie delegacji powinni znać się wcześniej i wzajemnie wspierać. 

6. Przedsiębiorcy górniczy powinni zadbać o przeszkolenie wytypowanych osób. 

 

1.1. Wytypowani pracownicy kopalni powinni być uprzedzeni o tym, że mogą być delegowani 

 

Świadomość, że pracownik może zostać delegowany przez pracodawcę do informowania ro-

dziny ofiary wypadku ma niebagatelne znaczenie dla powodzenia wykonania przez niego tego 

trudnego zadania bez dodatkowego obciążenia. Osoba, której powierzono ten obowiązek nagle 

i przypadkowo nie będąc wcześniej tego świadomą z dużym prawdopodobieństwem poniesie 

większe koszty psychologiczne udziału w informowaniu niż gdyby była na to przygotowana. 

Dlatego z praktycznego punktu widzenia korzystne jest by pracodawcy profilaktycznie mieli 

ustalony skład delegacji do tego typu zadań a wytypowani pracownicy byli o tym fakcie poin-

formowani. Zabieg ten w dużej mierze przekłada się na kontrolowanie poziomu stresu a tym 

samym profesjonalizm osób powiadamiających oraz minimalizację negatywnych skutków 

udziału delegowanych w powiadamianiu. Osoby delegowane przypadkowo, zaskoczone tym 

faktem poniosą, zatem nie tylko koszty psychologiczne samego udziału w sytuacji powiada-



miania, których nie da się całkowicie uniknąć ale również dodatkowe, wynikające z nie przy-

gotowania na zlecenie im tego obciążającego psychicznie zadania. 

 

1.2. Osoby te powinny posiadać wewnętrzną zgodę 

na ewentualną realizację tego rodzaju zadania 

 

Wewnętrzna zgoda jest w psychologii niezmiernie istotnym predyktorem powodzenia na da-

nym stanowisku albo przy realizacji trudnych zadań wynikających z pełnienia w zakładzie 

określonej roli. Brak wewnętrznej zgody i subiektywne odczucie, że człowiek się do czegoś nie 

nadaje mnoży dodatkowe koszty psychologiczne realizacji trudnego zadania i sprawia, że bi-

lans emocjonalny udziału tej osoby w zadaniu jest zdecydowanie ujemny. Rodzi to oczywiście 

dalsze konsekwencje natury psychologicznej. Wykonywanie zadań trudnych i obciążających 

psychicznie bez wewnętrznej zgody zainteresowanego wiąże się z ryzykiem maksymalizacji 

u niego poziomu stresu w trakcie realizacji zadania, negatywnie wpłynie też na proces regene-

racji sił psychicznych po jego zakończeniu. Z dużym prawdopodobieństwem osoba, która nie 

czuje się zdolna do kontaktu z rodziną pracownika poszkodowanego będzie z trudem znosiła 

wszystkie towarzyszące tej sytuacji niedogodności emocjonalne wynikające ze specyfiki relacji 

międzyludzkiej w tak tragicznych okolicznościach. 

 

1.3. Osoby delegowane powinny posiadać kompetencje społeczne sprzyjające 

wykonaniu tego zadania w sposób humanitarny i taktowny 

 

Kompetencje społeczne są uniwersalne i przydatne w każdym zawodzie, bo ułatwiają współ-

pracę z ludźmi i umiejętne tworzenie kontaktu, odpowiadają ponadto za skuteczną komunika-

cję interpersonalną. Posiadanie przez osobę kompetencji społecznych zwanych również umie-

jętnościami miękkimi jest szczególnie pożądane na każdym stanowisku wymagającym wcho-

dzenia w relacje z ludźmi. Do kompetencji tego rodzaju należy miedzy innymi umiejętne za-

rządzanie własnymi stanami emocjonalnymi, ich rozumienie i adekwatne reagowanie. Jedna ze 

specyficznych umiejętności w tym względzie jest szczególnie przydatna podczas osobistego 

informowana o tragedii rodzinę pracownika poszkodowanego. Mowa tutaj oczywiście o empa-

tii, która jest rodzajem zdolności poprawnego odczytywania stanów emocjonalnych innych 

osób, rozumienia ich podłoża przyczynowo skutkowego i umiejętnego reagowania na te stany 

lub świadomego powstrzymywania się od nich. Członkowie delegacji powiadamiającej rodzinę 

pracownika nie mogą czuć się bezradni w takich okolicznościach, zagubieni albo zszokowani 

reakcjami bliskich poszkodowanego. Muszą umiejętnie zakomunikować wiadomość robiąc to 

w sposób klarowny a przede wszystkim taktowny i humanitarny, czemu sprzyja posiadanie 

kompetencji społecznych. Kontakt z rodziną nie kończy się ponad to w momencie przekazania 

informacji, zwykle, bowiem jest to pierwszy etap realizacji tego zadania, w które wpisane jest 

również odpowiadanie na pytania o okoliczności wypadku, stan poszkodowanego w momencie 

zdarzenia i kwestie proceduralne. Trzeba dodać, że nie łatwo jest również umiejętnie wycofać 

się z tak absorbującej relacji z osobami osieroconymi. Jednak, aby ten ostatni etap powiada-

miania pomyślnie zakończyć trzeba to zrobić dbając o własny komfort, zapewniając wcześniej 

o możliwej do realizacji pomocy ze strony zakładu, czemu niewątpliwie sprzyja korzystanie 

z posiadanych kompetencji społecznych. 

 

 

 

 



1.4. Członkowie delegacji powinni posiadać predyspozycje psychologiczne ułatwiające 

realizację zadania bez ponoszenia nadmiernych kosztów emocjonalnych 

 

Predyspozycje psychologiczne, czyli właściwości temperamentu i osobowości pracownika de-

legowanego przez pracodawcę do rodziny poszkodowanego mają niebagatelne znaczenie dla 

procesu radzenia sobie ze stresem przez te osoby. To z kolei przekłada się na poziom profesjo-

nalizmu, zachowanie tej osoby i jej samopoczucie w trakcie i po zakończeniu kontaktu z rodzi-

ną osieroconą. Za najbardziej istotne w tej sytuacji uznać należy te cechy temperamentu i oso-

bowości, które odpowiadają za ogólnie pojętą odporność psychiczną oraz radzenie sobie i wy-

trzymałość w sytuacjach trudnych. Cechy ludzkiego temperamentu uwarunkowane są biolo-

gicznie, bo związane są z właściwościami układu nerwowego. Cechy osobowości natomiast są 

jak gdyby ich pochodną i kształtują się w oparciu o relacje społeczne, są bardziej plastyczne, 

dlatego w przeciwieństwie do cech temperamentu podlegają modyfikacji w ciągu życia jed-

nostki. Z punktu widzenia właściwości temperamentu, bardziej odporne i wytrzymałe są osoby, 

które charakteryzuje wysoki poziom w następujących wymiarach: wytrzymałość na długotrwa-

ły wysiłek, aktywność i odporność emocjonalna. Wśród pożądanych w tym względzie cech 

osobowości wskazać należy ekstrawersję i równowagę emocjonalną oraz brak skłonności do 

psychopatii rozumianej, jako cecha osobowości a nie zaburzenie funkcjonowania. Osoby z ry-

sem ekstrawertywnym osobowości, adekwatnie reagujące na bodźce z otoczenia, czyli posiada-

jące kontrolę emocjonalną, lepiej znoszą zmiany oraz łatwiej adaptują się do zaskakujących 

okoliczności oraz szybciej wracają do równowagi psychicznej po zakończeniu trudnej sytuacji. 

Zatem powiadamiania rodzin ofiar wypadków powinny podejmować się osoby odporne i wy-

trzymałe, których wrodzone cechy temperamentu oraz posiadane predyspozycje osobowościo-

we ułatwią wykonanie tego rodzaju zadania bez ponoszenia nadmiernych kosztów. 

 

1.5. Członkowie delegacji powinni znać się wcześniej i wzajemnie wspierać. 

 

Podobnie jak ważna jest kwestia bezwzględnego unikania przypadkowości podczas formowa-

nia składu delegacji udającej się do rodziny pracownika poszkodowanego lub poszukiwanego 

w akcji ratowniczej, tak samo istotne jest by w skład delegacji weszły osoby, które nie są sobie 

obce. Zadanie informowania rodziny wzbudza, bowiem u członków delegacji różne osobiste 

refleksje, powoduje określone reakcje emocjonalne, rodzi dylematy natury etycznej czy świa-

topoglądowej, wywołuje niepokoje. Trudno w tym miejscu nie zgodzić się z tezą, że łatwiej 

i bardziej otwarcie można przeżywać te stany i dzielić je w towarzystwie osoby lub osób, które 

się zna, darzy sympatią i zaufaniem. Okoliczność taka w dużym stopniu sprzyja podołaniu 

i udźwignięciu przez te osoby zadania informowania rodziny ofiary wypadku. Należy tu rów-

nież zaznaczyć, że informowanie ma swoją dynamikę. Inne stany pojawiają się po delegowania 

na pracowników obowiązku poinformowania rodziny i podczas koncentracji na wykonywanym 

zadaniu a inne po zakończeniu kontaktu i pożegnaniu z rodziną. Dlatego ważne jest, żeby oso-

by delegowane miały swobodę wyrażania swoich emocji i nie czuły się ze sobą skrępowane. 

Dotyczy to w szczególności ostatniego etapu realizacji zadania związanego z wycofaniem się 

z kontaktu i powrotem do kopalni gdzie czekają bieżące obowiązki. Aby łatwiej proces ten 

mógł przebiec istotne jest by delegacja podzieliła się w drodze powrotnej lub po powrocie 

wszystkim tym co istotne w ich subiektywnym odczuciu, dokonując tym samym wentylacji 

emocji i zamknięcia zadania. Ponadto, delegowanych obowiązuje etyczny obowiązek zacho-

wania w tajemnicy tego, czego byli świadkami w domu informowanej rodziny. Dlatego 

wszystko co się dokonało i przeżyło wspólnie w gronie powiadamiających powinno takim po-

zostać, nie należy dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z osobami postronnymi. 



Warto w tym miejscu dodać, że nie ma jasnych wytycznych, kto powinien wejść w skład dele-

gacji ale sprawą oczywistą jest, że osoba bezpośrednio informująca posiadać musi stosowną 

rangę w zakładzie, której stanowisko i osobiste stawienie się w domu bliskich pracownika bę-

dzie wyrazem szacunku dla ich straty. Ale delegacja nigdy nie może być jednoosobowa, po-

wiadamiającemu towarzyszyć powinna osoba, obecność, której będzie dla niego wspierająca 

psychicznie i merytorycznie. Z psychologicznego punktu widzenia skład delegacji powinien 

być 2–3 osobowy. Delegacja nie może być liczna, bo im więcej osób w jej składzie tym więcej 

osób obcych członkom rodziny w charakterze obserwatorów ich osobistego dramatu. Celem 

delegacji zaś powinno być zapewnienie bliskim intymności w tej wyjątkowej chwili osobistej 

straty. 

 

1.6. Przedsiębiorcy górniczy powinni zadbać o przeszkolenie wytypowanych osób 

 

Zadanie takie jak informowanie rodziny ofiary wypadku, czyli z wielu względów trudne i mo-

cno angażujące emocjonalnie wymaga poza omówionymi wyżej wskazaniami także przygoto-

wania merytorycznego. Jednak nie chodzi tu tylko o zapoznanie się z dostępną, lecz nad wyraz 

nieliczną literaturą z omawianego zakresu. Oczywiście lektura przywoływanej już w tym opra-

cowaniu pracy zbiorowej pod redakcją S. Jarosławskiej-Sobór jest tu absolutną pozycją obo-

wiązkową, ponieważ stwarza doskonałe warunki do refleksji nad własną wrażliwością i samo-

świadomością w roli osoby powiadamiającej [2]. Ale to za mało. Niezbędne jest również prze-

szkolenie teoretyczne i praktyczne osób wytypowanych przez pracodawców do ewentualnego 

informowania rodzin ofiar wypadków w kopalniach. Szkolenie takie, najlepiej w formie warsz-

tatu psychologicznego, powinno jego uczestnikom dać sposobność do skonfrontowania się 

z tym tematem poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych. Najlepiej byłoby w formie psy-

chodramy stworzyć uczestnikom warsztatu warunki na poznanie możliwych scenariuszy i ty-

pów reakcji uczestników sytuacji powiadamiania. Zarówno po stronie delegacji jak i osób po-

wiadamianych. Dzięki temu zwiększyć można poziom samoświadomości uczestników w za-

kresie zasobów własnych mogących pomóc podczas realizacji tego rodzaju zadania. Równo-

cześnie w warunkach nazwijmy je laboratoryjnych, można odkryć swoje ograniczenia, które 

pod fachowym okiem psychologów prowadzących warto omówić by skonstruować własną, 

najbardziej korzystną i efektywną strategię ewentualnego działania w sytuacji powiadamiania. 

Dodatkowo informacje zwrotne od pozostałych uczestników zajęć i wskazówki specjalistów są 

tym, na czym można zbudować solidne przygotowanie merytoryczne do podjęcia obowiązku 

informowania rodzin pracowników w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych w górnictwie. 
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Psychological Aspects of Informing Victims Families 

of Accident in Mining Industry 
 

Heavy and fatal accidents in mining can be analysed in many ways. The psychological and 

social context is peculiar. For this circumstance the selected employees are to be delegated by 

the mining entrepreneur among the others, as obligatory task of informing about the fact those 

close to the injured person. From a psychological point of view, looking through the prism of 

the subjective feelings of the notifying delegation members, this obligation should be specified 

a difficult task to do and a strong mental strain. Therefore, the group compilation should not be 

accidental and its members should be ready to take the duty and important social competence 

and psychological abilities. The training and substantive preparation in the discussed area is 

a help. Meet the above conditions is a necessary requirement for the delegation members in-

forming victims' families to suffer the smallest possible emotional costs of this situation, huma-

nely and professionally fulfilled the task, proudly representing the employer. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono obraz ratownictwa górniczego w strukturach 

zarządzania kryzysowego. Ratownictwo górnicze, jako jeden z kilku podmiotów systemu ra-

townictwa w Polsce ukierunkowany jest na pomoc poszkodowanym górnikom i innym osobom 

uwięzionym w podziemiach kopalń. Autor dokonał połączenia obowiązujących regulacji 

prawnych dotyczących Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz ratownictwa górniczego, 

w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 roku pojawia się szereg rewolucyj-

nych zmian m.in. podnoszenie umiejętności ratowników górniczych z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy i wparcia psychologicznego. Tym samym czyniąc ratownictwo górnicze 

służbą bardziej utylitarną względem bezpieczeństwa powszechnego. Zespoły ratownicze szkoli 

się i wyposaża by mogły działać sprawnie w sytuacjach kryzysowych. Czy biorąc pod uwagę 

specyfikę pracy ratowników górniczych w ramach swojej działalności  ratownictwo górnicze 

może pełnić istotną rolę w priorytetowym procesie mającym wpływ na sprawne funkcjonowa-

nie państwa, a mianowicie w zarządzaniu kryzysowym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie kryzysowe, ratownictwo górnicze, krajowy system ratow-

niczo-gaśniczy  

 

 

 
 

1.1. Wprowadzenie 
 

Pomimo trwających dyskusji pomiędzy praktykami, a teoretykami z dziedziny bezpieczeństwa 

nie ma żadnej wątpliwości, że podstawowym aktem prawnym w obszarze zarządzania kryzy-

sowego w Polsce jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku. Ustawa w swoim charakterze two-

rzy zintegrowany system zarządzania kryzysowego, określając, m.in. podmioty administracji 

publicznej właściwe w tych sprawach. Ratownictwo górnicze, które stanowi przedmiot niniej-

szych rozważań, nie jest wiodącym podmiotem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

w Polsce. Zaznaczyć przy tym należy, że powszechna wiedza na temat działalności ratowni-

ków górniczych jest niewielka, nawet wśród osób zajmujących się problematyką bezpieczeń-



stwa. Problem badawczy, z jakim zmierzył się autor sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: 

jaką rolę pełni polskie ratownictwo górnicze w systemie zarządzania kryzysowego? 

Częstotliwość akcji ratowniczych w polskich zakładach górniczych maleje, m.in. ze wzglę-

du na mniejszą liczbę kopalń. Jednakże te, mające miejsce w ostatnich latach pokazują, że 

w momencie ich pojawienia się wymagały wyższych, aniżeli dotychczas umiejętności. Podkre-

ślić trzeba, że ratownictwo górnicze, tak jak polskie górnictwo od transformacji ustrojowej 

boryka się z licznymi problemami zarówno natury finansowej, technicznej, jak i organizacyj-

nej. Czy zatem ratownictwo górnicze jest gotowe sprostać współczesnym wyzwaniom z dzie-

dziny bezpieczeństwa, tzn. czy jest przygotowane do podejmowania działań w związku z wy-

stąpieniem sytuacji kryzysowych noszących znamiona klęski żywiołowej i katastrofy natural-

nej bądź w przypadku zaistnienia wypadku komunikacyjnego o charakterze masowym? Poja-

wia się jednocześnie szereg pytań, mianowicie: 

 jak zorganizowane je ratownictwo górnicze w Polsce? 

 na czym polega przygotowanie ratowników górniczych do pracy?  

 czy praca ratowników górniczych to tylko udział w nagłośnionych medialnie akcjach 

dodarcia do uwięzionych pod ziemią górników i walka z czasem przy pokonywaniu 

gruzowisk w celu odnalezienia poszkodowanych?  

 czy ratownictwo górnicze może zostać wykorzystane podczas działań ratowniczych na 

szerszą skalę, tj. podczas zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego o charakterze maso-

wym? 

Podjęty wysiłek badawczy ma na celu uporządkowanie koncepcyjne i terminologiczne 

przedstawionych zagadnień. 

 

1.2. Zarządzanie kryzysowe 

 

Podstawowym aktem prawnym określającym organy właściwe w sprawach zarządzania kryzy-

sowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań 

zarządzania kryzysowego jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

znowelizowana, m.in. ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzyso-

wym[1]. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym tworzy zintegrowany system zarządzania kryzy-

sowego, który obejmuje organy administracji rządowej i samorządowej, Siły Zbrojne RP oraz 

wybrane podmioty sektora prywatnego i wyjaśnia znaczenie takich pojęć jak: zarządzanie kry-

zysowe; sytuacja kryzysowa; infrastruktura krytyczna czy planowanie cywilne[2].  

W myśl przywołanej ustawy, zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji 

publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapo-

bieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu 

ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Mając na uwadze powyż-

szy, ustawowy zapis, w zarządzaniu kryzysowym można wyróżnić cztery fazy: 

 faza zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zmierzająca do eliminacji lub zmniejszenia 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia; 

 faza przygotowania na wystąpienie sytuacji kryzysowych, koncentrująca się na powięk-

szaniu sił i środków niezbędnych do efektywnego działania (reagowania) w sytuacji 

kryzysowej; 

 faza reagowania, mająca na celu zahamowanie rozwoju zjawisk kryzysowych, a także 

zmniejszanie szkód powstałych w czasie ich rozwoju; 

 faza odbudowy, zmierzająca do stabilizacji sytuacji i powrotu „do normalności”. 



Wymienione fazy tworzą tzw. cykl zarządzania kryzysowego. Warto zaznaczyć, że w lite-

raturze można spotkać się z piątą fazą zarządzania kryzysowego zwaną „uczeniem się”, tj. 

akumulowaniem doświadczeń zdobytych w trakcie rozwoju sytuacji kryzysowej i przyswaja-

niem tej wiedzy, tak by można ją było wykorzystać w walce z przyszłymi zagrożeniami [3]. 

Przy czym przedstawiony cykl został zbudowany na bazie doświadczeń nauk ekonomicznych, 

ale z powodzeniem można go transponować także na poziom zapewnienia bezpieczeństwa po-

wszechnego. 

Z kolei, jeżeli chodzi o pojęcie sytuacji kryzysowej, to według licznych ekspertów, zapre-

zentowane w ustawie z 2009 r. podejście do tego pojęcia oddaje jego istotę i stanowi realizację 

postulatów zarówno strony rządowej, jak i samorządowej, w szczególności w zakresie wpro-

wadzenia ułatwień pozwalających na zakwalifikowanie zaistniałego zdarzenia do sytuacji kry-

zysowej[4]. Dotychczasowa definicja, zawarta w ustawie z 2007 r., uzależniała, bowiem zaist-

nienie tej sytuacji od zagrożenia, które musiało wywołać łącznie wystąpienie trzech czynników 

skutkowych, mianowicie musiało dojść do: 

 zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych; 

 poważnego zakłócenia funkcjonowania instytucji publicznych; 

 użycia niezbędnych środków do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa w takim 

wymiarze, który nie uzasadnia konieczności wprowadzenia jednego ze stanów nadzwy-

czajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [5]. 

Natomiast obowiązujące podejście do sytuacji kryzysowej uzależnia zaistnienie sytuacji 

kryzysowej wyłącznie od wystąpienia zagrożenia, które wpływa negatywnie na poziom bez-

pieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działaniu właści-

wych organów administracji publicznej, gdy zasoby i procedury działania tych podmiotów 

okazują się być niewystarczające.  

W zarządzaniu kryzysowym ważną kwestię odgrywa planowanie cywilne, przez które nale-

ży rozumieć całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie ad-

ministracji publicznej do zarządzania kryzysowego, jak również planowanie w zakresie wspie-

rania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzysta-

nia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzy-

sowego. Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują m.in. przygotowanie planów za-

rządzania kryzysowego, struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych oraz zasobów nie-

zbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego. 

We współczesnym świecie doniosłą rolę odgrywa potrzeba zachowania infrastruktury nie-

zbędnej do zapewnienia funkcjonowania społeczeństwa, w szczególności po zaistnieniu sytua-

cji kryzysowej. Idąc za doświadczeniami Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Estonii 

czy Hiszpanii, ustawą z 2009 r. nadano szczególną rangę problematyce ochrony infrastruktury 

krytycznej [6]. Utworzenie specjalnego Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Kry-

tycznej pozwala wyodrębnić te obiekty, urządzenia, instalacje i usługi, które są kluczowe dla 

bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służą zapewnieniu sprawnego funkcjonowania 

organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców. Do infrastruktury krytycznej 

zaliczymy m. in. następujące systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa; łączności i sieci telein-

formatycznych; finansowe; zaopatrzenia w żywność i wodę; ochrony zdrowia; transportowe 

i komunikacyjne; ratownicze; zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; pro-

dukcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwór-

czych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych 

 

 



1.3. Organizacja ratownictwa górniczego 

 

Organizacja ratownictwa górniczego w Polsce ma długoletnią tradycję, jest częścią Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, posiada charakter sformalizowany oraz systemowy. Wza-

jemne relacje i funkcje Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Centralnej Stacji 

Ratownictwa Górniczego, jako podmiotu zawodowego są powiązane. Posiadane przez system 

siły i środki przeznaczane do działań w miarę potrzeb i możliwości są utrzymywane w zdolno-

ści do działania. Podmioty działają w oparciu o prawo górnicze oraz ustawę o państwowym 

ratownictwie medycznym, które od 2017 roku zostały ze sobą powiązane. Celem wspólnego 

wysiłku jest sprawne przejście z sytuacji kryzysowej do stanu normalnego sprzed wystąpienia 

kryzysu. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ma na celu służyć obywatelom w przypadkach: ra-

towania życia oraz zdrowia, ratowania mienia oraz środowiska, zwalczaniu klęsk żywiołowych 

oraz w przypadkach miejscowych zagrożeń np. pożarów. System w swoim założeniu skupia 

jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz inne podmioty, które w wyniku umowy zgodziły 

się działać w akcjach ratowniczych. Jedną z tych służb jest ratownictwo górnicze. Ratownic-

two górnicze, jako element Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego zajmuje się, przede 

wszystkim udzielaniem pomocy górnikom, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Działania 

ratownicze to zarówno przeciwdziałanie zagrożeniom, jak również usuwanie skutków oraz 

przywracanie bezpiecznych warunków pracy. Ponadto ratownictwo górnicze to działalność 

profilaktyczna i szkoleniowa. 

Podstawowym aktem prawnym, który wyznacza organizację ratownictwa górniczego 

w Polsce jest Prawo geologiczne i górnicze [7]. Ustawa określa odpowiedzialność za stan ra-

townictwa w obu przypadkach, nakazując jednocześnie opracowanie i aktualizowanie planów 

ratownictwa dla każdego zakładu górnicze. W myśl ustawy ratownictwo górnicze tworzą służ-

by ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmioty zawodowo trudniące się ratownic-

twem górniczym. Do ich zadań należy, m.in.: niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku za-

grożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ru-

chu zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego oraz przeciwdziałanie wszystkim 

zagrożeniom górniczym, wykonując prace profilaktyczne, określone w przepisach górniczych, 

wpływających na poprawę bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizujące zagrożenia wy-

stępujące w podziemnym zakładzie górniczym 

Na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze Minister Energii wydał w dniu 16 mar-

ca 2017 r. rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego[8] , które doprecyzowało organi-

zację ratownictwa górniczego w Polsce. Zmiany objęły wiek oraz staż pracy kandydatów stara-

jących się o miano ratowników górniczych. Ponadto od 1 lipca 2017 r. w każdym pięciooso-

bowym zastępie ratowniczym jeden z członków zespołu musi posiadać ukończony kurs kwali-

fikowanej pierwszej pomocy (KPP). Tym samym przepisy górnicze stały się spójne z ustawą 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym[9] . 

Podstawową jednostką ratownictwa górniczego w Polsce jest Kopalniana Stacja Ratownic-

twa Górniczego (K.S.R.G) przedsiębiorcy. Jednostką organizacyjną służby ratownictwa górni-

czego przedsiębiorcy jest drużyna ratownicza przedsiębiorcy. W skład drużyny ratowniczej 

wchodzą: 

 kierownik K.S.R.G; 

 zastępcy kierownika K.S.R.G; 

 ratownicy górniczy; 

 mechanicy sprzętu ratowniczego. 



Uczestnictwo w działaniach drużyny ratowniczej oraz przynależność do ratownictwa górni-

czego jest dobrowolna. Liczba ratowników górniczych w drużynie ratowniczej podziemnego 

zakładu górniczego jest uzależniona od liczby osób przebywających w ciągu doby pod ziemią 

i wynosi nie mniej niż 15 ratowników górniczych – w przypadku zatrudnienia nie więcej niż 

500 pracowników oraz wzrasta do 50 ratowników górniczych w przypadku zatrudnienia co 

najmniej 501 pracowników i nie więcej niż 2000 pracowników. Przy czym minimalna liczba to 

80 ratowników górniczych – w przypadku zatrudnienia, co najmniej 2001 pracowników. 

W skład zastępu ratowniczego, jako najmniejszej jednostki skierowanej do działań wcho-

dzą: zastępowy zastępu ratowniczego oraz czterech ratowników górniczych, z których jeden 

wyznaczony przez zastępowego pełni dodatkowo funkcję zastępcy zastępowego (zastępcę wy-

znacza zastępowy). 

Podmiotem zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym jest Centralna Stacja Ra-

townictwa Górniczego (C.S.R.G) w Bytomiu. Zadania, przed którymi stoi C.S.R.G są zbliżone 

do zadań postawionych przedsiębiorcom, tj. niesienie pomocy poszkodowanym zatrudnionym 

w zakładach górniczych podczas awarii technicznych, w wyniku zagrożeń naturalnych oraz 

prowadzenie prac profilaktycznych. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego zobowiązana 

jest do: 

 zapewnienia stałej gotowości odpowiednio wykwalifikowanych i wyposażonych zastę-

pów ratowniczych i specjalistycznych służb ratownictwa górniczego; 

 cyklicznego przeprowadzania ćwiczeń z zakresu ratownictwa górniczego; 

 organizowania i prowadzenia kursów szkoleniowych z zakresu ratownictwa górniczego 

dla kandydatów i ratowników i nie tylko; 

 przeprowadzaniu konsultacji, okręcających stanu przygotowania zakładów górniczych 

do prowadzenia akcji ratowniczych; 

 cyklicznego organizowania przeprowadzania badań lekarskich ratowników górniczych 

w specjalistycznym ośrodku badań lekarskich; 

 wykonywania badań i opiniowania sprzętu ratowniczego; 

 wykonywania specjalistycznych analiz chemicznych prób powietrza; 

 inicjowania, koordynowania i prowadzenia prac badawczych, prowadzenia działań 

o charakterze rozwojowym oraz wdrożeniowych, zapewniających postęp techniczny 

i organizacyjny w ratownictwie górniczym. 

Struktura organizacyjna C.S.R.G. oparta jest o trzy Okręgowe Stacje Ratownictwa Górni-

czego: O.S.R.G. Bytom – Zabrze, O.S.R.G. Jaworzno oraz O.S.R.G. Wodzisław. Stacje utrzy-

mywane są w stałej gotowości, umożliwiającej natychmiastowy wyjazd na wezwanie zakładu 

górniczego, dyżurujące zastępy dla grup zakładów górniczych [10]. Centralna Stacja Ratow-

nictwa Górniczego posiada dodatkowo wielozadaniowe pogotowia specjalistyczne, o zróżni-

cowanej charakterystyce, wśród których wyróżnić należy: 

 pogotowie pomiarowe, do pomiaru parametrów fizykochemicznych powietrza i gazów 

pożarowych oraz oceny stopnia wybuchowości mieszanin gazowych; 

 pogotowie do inertyzacji powietrza kopalnianego, wykorzystywane podczas podziem-

nych pożarów; 

 pogotowie przeciwpożarowe, do wykonywania prac ratowniczych przy zwalczaniu po-

żarów podziemnych, wymagających zastosowania sprzętu i urządzeń do podawania 

pian gaśniczych oraz izolacji wyrobisk, górotworu i zrobów; 

 pogotowie górniczo-techniczne, do wykonywania prac ratowniczych związanych z ra-

towaniem ludzi uwięzionych pod zawałem lub odciętych od czynnych wyrobisk wsku-

tek tąpnięcia lub zawału; 



 pogotowie wodne, do usuwania skutków wdarcia się lub niekontrolowanego dopływu 

do wyrobisk wody albo wody z luźnym materiałem oraz wykonywania prac z zastoso-

waniem technik nurkowych; 

 pogotowie P.W.R (przewoźnych wyciągów ratowniczych), do ewakuacji pracowników 

lub wykonywania innych prac ratowniczych w szybach lub otworach wiertniczych 

wielkośrednicowych oraz prac awaryjno-rewizyjnych i kontrolnych w szybach i w ot-

worach wielkośrednicowych za pomocą urządzeń mechanicznych oraz technik alpini-

stycznych [11]. 

Wzajemne relacje i funkcje Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Centralnej 

Stacji Ratownictwa Górniczego, jako podmiotu zawodowego są powiązane. Posiadane przez 

system siły i środki przeznaczane do działań w miarę potrzeb i możliwości są utrzymywane 

w zdolności do działania. Podmioty działają w oparciu o prawo górnicze oraz ustawę o Pań-

stwowym ratownictwie medycznym, które od 2017 roku zostały ze sobą powiązane. Celem 

wspólnego wysiłku jest sprawne przejście z sytuacji kryzysowej do stanu normalnego sprzed 

wystąpienia kryzysu.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Posiadając ponad stuletnią tradycję, polskie ratownictwo górnicze bezsprzecznie należy do 

światowej czołówki. Przy imponującej bazie technicznej cały czas rozwija się, a progres ten 

ma na celu zarówno poprawę komfortu pracy ratownika, jak i usprawnianie organizacji akcji 

ratowniczej na dole kopalni. Kamieniem milowym na drodze rozwoju polskiego ratownictwa 

górniczego w omawianym kontekście stał się zapis w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 

16 marca 2017 roku. Zmiana dotyczyła poszerzenia umiejętności ratowników o wiedzę z za-

kresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wsparcia psychologicznego. Zgodnie z literą 

prawa, co najmniej jeden z ratowników górniczych wykonujących swoje obowiązki w pięcioo-

sobowym zastępie, musi być ratownikiem posiadającym wiedzę i umiejętności, o których mo-

wa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dotychczas obowiązujące przepisy 

prawne nie obligowały ratowników górniczych do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu 

KPP. Powiększono, zatem wartość zastępu podczas medycznych działań ratowniczych, jako 

podmiotu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego polegających na zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia [12]. 

Jak zaznaczono wcześniej, częstotliwość akcji ratowniczych w polskich zakładach górni-

czych w ostatnich latach zmalała, być może ze względu na mniejszą liczbę kopalń. Jednakże 

te, z którymi mieliśmy do czynienia, pokazały, że w momencie ich pojawienia wymaga się 

wyższych, aniżeli wcześniej umiejętności. Fakt ten skłania do refleksji nad koordynacją 

wszystkich działań, w fazie działań ratowniczych począwszy od segregacji poszkodowanych, 

poprzez działania medyczne w trybie natychmiastowym, gdy siły i środki przekraczają możli-

wości podmiotów ratowniczych. 

Po tragicznych w skutkach zdarzeniach, które miały miejsce w sosnowieckiej kopalni Niw-

ka-Modrzejów w 1998 r. (do tej pory nie wyjaśniono wszystkich okoliczności wypadku, 

w nieczynnym i pozbawionym tlenu chodniku na poziomie 600 m śmierć poniosło 4 ratowni-

ków górniczych, kolejny umarł w czasie akcji ratunkowej, a ostatni w szpitalu). Wypadek ten 

stał się impulsem do powstania Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa Górniczego (In-

ternational Mines Rescue Body – IMRB). Celem IMRB jest promowanie ratownictwa górni-

czego na poziomie międzynarodowym oraz doskonalenie wiedzy i praktyk w zakresie ratow-



nictwa górniczego poprzez wspieranie globalnej współpracy[13]. Cyklicznie co dwa lata 

IMRB współorganizuje branżowe mistrzostwa zastępów ratowniczych z całego świata, gdzie 

w przestrzeni symulowanej akcji ratowniczej rozwija umiejętności ratowników górniczych, 

nadając im formę rywalizacji oraz wymiany doświadczeń. Początkowo rywalizacja pomiędzy 

drużynami odbywała się na halach, gdzie symulowano wyrobiska górnicze i zagrożenia wystę-

pujące w codziennej pracy pod ziemią. W późniejszych edycjach rywalizacja przyjęła zbliżone, 

do naturalnych, warunki pracy ratowników górniczych. Walka o tytuł najlepszych na świecie 

zaczęła przenosić się do sztolni ćwiczebnych, nieczynnych wyrobisk górniczych wyłączonych 

z produkcji, kończąc na wirtualnej rzeczywistości. Jak szeroki zakres umiejętności ratowni-

czych ocenia kapituła sędziowska przedstawia ilość konkurencji, w których swoje umiejętności 

prezentują zawodnicy z poszczególnych krajów i organizacji.  

W kanadyjskiej edycji w IMRC 2016 r. były to konkurencje: 

 symulowanej akcji pod ziemią; 

 pierwszej pomocy; 

 gaszenia podziemnych pożarów, 

 umiejętności alpinistycznych; 

 testu wiedzy; 

 konkurencji mechaników sprzętu ratowniczego. 

Ostatnia rosyjska edycja IMRC2018 poszerzyła dotychczasową rywalizację o tor przeszkód 

w formie sztafety oraz wirtualną rzeczywistość, gdzie symulowana akcja miała charakter gry 

komputerowej, a ratownicy poruszali się w wirtualnej rzeczywistości, mając na oczach gogle, 

a w rękach zamiast narzędzi pady.  

Zaznaczyć należy, że polscy ratownicy górniczy należą do światowej czołówki, a każda ko-

lejna edycja zawodów przynosi uznanie międzynarodowej kapituły w postaci czołowych 

miejsc. Dlaczego zatem nie korzystać z wiedzy i umiejętności ratowników górniczych w zda-

rzeniach o charakterze masowym lub nadzwyczajnym, mających miejsce poza kopalnią? 

W chwili obecnej Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu związana jest 

umową z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, na mocy której zostały określone 

zasady współdziałania [14] . Przykładem współdziałania ratowników górniczych w KSRG była 

katastrofa budowlana z 28 stycznia 2006 r., podczas której pod naporem śniegu i lodu zawalił 

się dach hali MTK w trakcie wystawy gołębi. Do akcji zostały skierowane zastępy Okręgowej 

Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górnicze-

go oraz zastępy przedsiębiorstw górniczych. Służby ratownicze swoje działania opierały na 

doświadczeniu zdobytym podczas akcji zawałowych w zagruzowanych wyrobiskach górni-

czych. Na terenie katastrofy działo 105 ratowników górniczych. Ratownikom udało się wydo-

stać 13 uwięzionych pod gruzowiskiem osób i wydostać spod blachy 29 ofiar śmiertelnych. 

Służby ratownictwa górniczego wykazały się niezwykłym zaangażowaniem i determinacją 

podczas powadzonych działań [15]. 

Kolejny przykład zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, gdzie zostały zaangażowane 

siły i środki ratownictwa górniczego to 16 maja 2010 roku, kiedy to rzeka Kłodnica na odcinku 

pomiędzy Zabrzem a Przyszowicami przekroczyła stan alarmowy i zaczęła grozić wylaniem. 

Pomimo prowadzonych działań rzeka przerwała jednak wał na wysokości dzielnicy Makoszo-

wy. Do akcji ratowniczej przystąpili górnicy z sąsiadującej Kopalni Węgla Kamiennego w Za-

brzu Makoszowach oraz Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, udostępniając zastępy ra-

townicze oraz sprzęt do odpompowania wody potrzebnej do prowadzenia akcji przeciwpowo-

dziowej. 

 



Innym przykładem współdziałania z wykorzystaniem specjalistycznego pogotowia Cen-

tralnej Stacji Ratownictwa Górniczego był wypadek zaistniały w odkrywkowej kopalni kwarcu 

w Smardzewicach 28 kwietnia 2011r. Podczas robót strzałowych w trakcie wiercenia otworów 

wypadkowi uległ pracownik kopalni. Do zdarzenia doszło w wyrobisku zalanym wodą. Przy-

byli na miejsce strażacy prowadzili poszukiwania zaginionego pracownika na powierzchni 

akwenu. Następnego dnia na miejsce zdarzenie wezwane zostało pogotowie nurkowe Central-

nej Stacji Ratownictwa Górniczego. Poszukiwania zaginionego pracownika prowadzone były 

w trudnych warunkach, penetracja odbywała się przy braku widoczności oraz była zagrożona 

osuwiskowym sąsiadujących skał. Przy pomocy sonaru dźwiękowego nurkowie wydobyli ciało 

poszkodowanego na powierzchnie [16]. 

Mając na uwadze powyższe, z całą stanowczością można stwierdzić, że zarówno szeroki 

wachlarz umiejętności ratowników górniczych, jak również specjalistyczny sprzęt, którym 

dysponują można wykorzystywać na potrzeby działań w przypadku wystąpienia zdarzeń o cha-

rakterze masowym i nadzwyczajnym, które mają miejsce poza kopalnią 
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The Mines Rescue Service in the Polish System of Crisis Management 
 

The paper presents the place of the mines rescue service in the structures of the crisis 

management system in Poland. The mines rescue service as one of several entities of the rescue 



system in Poland focuses on helping injured miners and other people trapped underground. The 

paper mentions existing legal regulations concerning the mines rescue service and other 

emergency services. An important piece of legislation for members of mines rescue teams, is 

the ordinance of the Minister of Energy of 16 March 2017 which introduces a number of 

revolutionary changes such as obligation to deliver qualified first aid and on-thespot 

psychological support. In this way the mines rescue service has become more utilitarian and 

more universal and therefore may be efficiently used for operations in more general crisis 

situations and even better contribute to the smooth functioning of the state. 
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Kopalnia Węgla Kamiennego ROW – to zakład górniczy z siedzibą w Rybniku, 
należący do Polskiej Grupy Górniczej S.A., składający się z połączenia czterech rybnickich 

kopalń (obecnie ruchów): Jankowice, Marcel, Chwałowice i Rydułtowy



Obszary górnicze Oddziału KWK ROW – stan aktualny 

OG Rydułtowy II

Koncesja nr 8/2018

do 31.12.2042 r.

OG Chwałowice

Koncesja nr  5/2016

do 31.12.2040r.

OG Jankowice

Koncesja nr 6/2018

do 31.12.2044 r.

OG Radlin II

Koncesja nr 7/2018

do 31.12.2041 r.

Ruch 

Chwałowice

Ruch 

Marcel
Ruch 

Jankowice

Ruch Rydułtowy

Nazwa Ruchu

Powierzchnia 
Obszaru 

Górniczego 
[km2]

Żywotność  [do 
roku]

Ruch Chwałowice 21,77 2060

Ruch Jankowice 24,52 2075

Ruch Marcel 30,80 2043

Ruch Rydułtowy 62,57 2039

Razem 139,66
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5Zestaw do drążenia wyrobisk nachylonych SU.VT 

Zestaw SU.VT przeznaczony jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych,

w tym w wyrobiskach o stopniu „a” i „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu

oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego. Zestaw umożliwia

drążenie wyrobisk na upad, z nachyleniem do 35o. Urabianie jest realizowane za

pomocą kombajnu AM-50 współpracującego z urządzeniami wspomagającymi jego

przemieszczanie i podtrzymanie. Dla przewietrzania przodka stosowana jest

wentylacja ssąca. Podajnik stanowi przenośnik taśmowy PDT VT-800 lub

zgrzebłowy VT-440/180 firmy Vacat.

Warunki stosowania Zestawu do drążenia wyrobisk nachylonych SU.VT:

– max. nachylenie podłużne drążonego wyrobiska – -35o,

– max. nachylenie poprzeczne drążonego wyrobiska – 5o,

– max. siła uciągu urządzenia wspomagającego – 200kN
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SKŁADOWE ZESTAWU DO DRĄŻENIA WYROBISK NACHYLONYCH SU.VT:

A. URZĄDZENIE URABIAJĄCE

Kombajn chodnikowy - AM-50-BUMECH/Z1 BUMECH lub  AM-50z-w REMAG

Moc zainstalowana - 163 kW (max 201 kW)

Masa kombajnu - 29 ton

Nacisk jednostkowy na spąg - 0,11 MPa

Dopuszczalne nachylenie podłużne wyrobisk korytarzowych (       - ± 35°

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne wyrobisk korytarzowych - ± 5°

B. ZAWIESIE KOMBAJNOWE

Typ - łańcuchowe (łańcuch 30x108) 

Masa - 1050 kg (bez łańcucha)

Nośność nominalna - 200 kN

C. URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ KOMBAJNU

Kołowrót Linowy Hydrauliczny VT.KLH-2/200

Max siła uciągu na 1 warstwie - 200kN

Max ciśnienie robocze oleju - 20MPa – 23MPa (w zależności od wykonania)

Maksymalny kąt pochylenia drogi transportowej - 45o (dla pracy z kombajnem -35o)

Zasilanie - agregat hydrauliczny AH.KLH 30 (30kW) lub

- agregat hydrauliczny AH.KLH 75 (75kW)

Masa kołowrotu - 7100kg
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ZASADA DZIAŁANIA

Zestaw do drążenia wyrobisk nachylonych typu SU.VT powstał z myślą o wspomaganiu

manewrowania kombajnem chodnikowym, a w szczególności dla umożliwienia jego

wycofania i ustawienia do drążenia, szczególnie gdy rozmiary wyrobiska wykraczają

poza zakres zabioru kombajnu i niezbędne jest kilkukrotne ustawianie kombajnu

w przodku.

Proces drążenia przodka w ramach urządzenia SU.VT realizowany był kombajnem

chodnikowym typu AM-50 zgodnie z jego instrukcją obsługi oraz sporządzoną

technologią drążenia i nie różnił się zasadniczo w stosunku do drążenia wyrobisk

o nachyleniu zgodnym z zakresem stosowania kombajnu.

Kołowrót zabezpieczający zabudowany był powyżej kombajnu (najczęściej na wlocie

wyrobiska), a końcówka liny była zaczepiona do zawiesia kombajnowego.
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W sierpniu 2017 roku w KWK ROW Ruch 
Chwałowice rozpoczęto drążenie 

dowierzchni ściany II-PI w pokładzie 
405/1 z zastosowaniem przedmiotowego 
zestawu, w obudowie ŁPKO/V29/10/10 

z rozstawem odrzwi co 0,8m i wykładką z 
siatki stalowej. Podajnik stanowił 

przenośnik taśmowy PDT VT-800 firmy 
Vacat o długości 15 m.
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Wyrobisko zostało ukończone w grudniu 2017 roku 
z całkowitą jego długością wynoszącą 214m., przy 

nachyleniu wynoszącym od -23° do -28°. 
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W operacji manewrowania kombajnem uczestniczyli – kombajnista obsługujący kombajn oraz

operator kołowrotu – obaj na odpowiednich stanowiskach obsługi.

Pomiędzy powyższymi stanowiskami zapewniony był autonomiczny układ porozumiewawczy.

Operatorzy mieli obowiązek uzgodnić i zsynchronizować swoje działania w procesie manewrowania

kombajnem.

Manewrowanie kombajnem zsynchronizowane było z jazdą gąsienicami kombajnu do tyłu. Jazda

kombajnem w kierunku przeciwnym do kierunku ciągnięcia kołowrotem była zabroniona.

W czasie pracy urządzenia – obowiązywał zakaz przebywania osób w strefie pomiędzy kombajnem

i urządzeniem wspomagającym, szczególnie przy wycofywaniu kombajnu. Załogę, przodowy

wycofywał do powyżej zabudowanego kołowrotu , gdzie nie pracowała lina lub wycofywał poza

wyrobisko.

Wejście załogi na drogę liny kołowrotu wspomagającego mogło nastąpić dopiero po

unieruchomieniu kombajnu, jego zastabilizowaniu, zluzowaniu liny i uzyskaniu zgody przodowego.

Zabezpieczenie przed samostaczaniem wycofanego kombajnu realizowane było poprzez kotwienie

lub rozparcie stojakami stalowymi zawiesia kombajnowego lub poprzez kotwienie odciągów

łańcuchowych zamocowanych do podwozia kombajnu.
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Postęp w miesiącu – 2017r [m/dobę]

Średni postęp 
2,7m/d

Średnia ilość zmian w miesiącu

Średnia ilość zmian 
2,5 zm/d



Kołowrót  typu 
VT.KHL-2/200 

wraz ze 
stanowiskiem 

obsługi
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Kołowrót typu 

VT.KHL-2/200 
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Układak liny 

kołowrotu 
VT.KHL-2/200
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Dowierzchnia ściany II/PI w pokł. 405/1 

z widocznym znacznym nachyleniem

Wydzielone (bezpieczne)

pole obchodowe 

dowierzchni
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Sposób 

połączenia liny 

z zawiesiem 

kombajnowym
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Widok

w kierunku 

czoła 

drążonego 

przodka
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Kombajn 

chodnikowy 

na znacznie 

nachylonym 

odcinku 

drążonej 

dowierzchni
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Sposób 

mocowania 

łańcucha 

zabezpieczającego 

do kombajnu 

chodnikowego 
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W styczniu 2018 roku rozpoczęto 
drążenie drugiego wyrobiska z 

zastosowaniem przedmiotowego 
zestawu tj. pochylni zbiorczej/PI w pokł. 

406, w obudowie ŁP10/V32/4 
z rozstawem odrzwi co 0,8m i wykładką z 

okładziny żelbetowej. 
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Podajnik w tym przypadku stanowił 
przenośnik zgrzebłowy firmy Vacat typu 
VT-440/180 o długości 15 m. Dodatkowo 

podczas drążenia zastosowano 
przenośnik taśmowy specjalny produkcji 
Vacat typu VT-1000/W30 dostosowany 

do nachyleń 30 0 po wzniosie.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

WYKONANIE DLA VACAT oddział KWK CHWAŁOWICE

Maksymalna wielkość ziarna: - 250x250x250mm

Szerokość taśmy: - 1000mm

Prędkość maksymalna taśmy: - 1,9m/s

Wydajność nominalna: - 350t/h

Moc i ilość jednostek napędowych: - 2x90 kW

Ilość bębnów napędowych: - 2

Rodzaj napędu: - napęd przewojowy 

Długość całkowita (drogi transportu urobku) - 350mb

Kąt niecki trasy: - 30 º

Średnica bębnów napędowych: - 630mm (okładzina gumowa)

Średnica bębnów zwrotnych: - 500mm 

Rodzaj taśmy: - taśma tkaninowa przekładkowa 

Wytrzymałość nominalna taśmy: - min 1000N/mm

Silnik elektryczny

Typ - 2(3)SGf 280 M4 

Moc - 90 kW

Prędkość - 1450 obr/min 

Napięcie zasilania - 500 lub 1000V

Przekładnia

Typ - GWAREK

Przełożenie - i=25,31

Sprzęgło

Typ - SET-132 

Układ hamulcowy

Hamulec bębnowy na zwalniakach elektrohydraulicznych - ExZE 1250 S450

Napinanie

- statyczne napięcie wstępne realizowane za pomocą stacji zwrotnej z bębnem przesuwanym mechanicznie 
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Uzyskiwane postępy przy drążeniu 
pochylni zbiorczej/PI w pokł. 406 

wyniosły średnio 1,5 m/zmianę. Przodek 
był obłożony do postępu średnio na         

2 zmiany robocze/dobę. W styczniu b. r.  
przodek obłożony był do postępu średnio 

na 3 zmiany/dobę. Uzyskano postęp 
74 m.
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Od lutego 2019r. drugi komplet zestawu 
do drążenia wyrobisk nachylonych po 
upadzie rozpoczął drążenie kolejnego 
wyrobiska – dowierzchni badawczej 

ściany IIA/III w pokł. 408/1 o długości 
około 235 m w obudowie ŁPSPA/V32 o 

szerokości 6,5 m i wysokości 3,1 m z 
rozstawem odrzwi co 0,8 m i wykładką z 

siatki stalowej.  
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Tym razem urządzeniem podtrzymującym 
kombajn chodnikowy jest kołowrót 

elektryczny typu SMT/30/120/K, jako 
podajnik zastosowany został przenośnik 
taśmowy PDT VT-800. Dalszy transport 
urobku w dowierzchni odbywa się za 
pomocą przenośników zgrzebłowych. 
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W okresie od sierpnia 2017r. do końca 
stycznia 2019r. wykonano 708 m 

wyrobisk z zastosowaniem zestawu do 
drążenia wyrobisk nachylonych po 

upadzie typu SU.VT produkcji Vacat. 
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Podsumowanie:
Wydajności uzyskiwane przy 

zastosowaniu zestawu do drążenia 
wyrobisk nachylonych po upadzie są 
znacznie większe, można powiedzieć 
dwukrotnie większe w stosunku do 
drążenia wyrobisk za pomocą robót 

strzałowych. 



Dziękujemy za uwagę



Zmiana systemu przewietrzania

ściany S/z III-IIIz pokł. 408/1 

KWK ROW Ruch Chwałowice 

sposobem na poprawę bezpieczeństwa 

podczas jej eksploatacji

Przemysław Czuga



Parametry techniczne ściany

 długość ściany ~  240 m

 wybieg ~  870 m

 głębokość eksploatacji    645 – 780 m

 furta eksploatacyjna 1.8 m

2
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Zagrożenia naturalne

 III kategoria zagrożenia metanowego

 Brak zagrożenia wyrzutami gazów i skał

 IV grupa samozapalności (okres inkubacji 47 dni)

 klasa B zagrożenia wybuchem pyłu

 Górotwór nieskłonny do tąpań

 I stopień zagrożenia wodnego



Przewietrzanie ściany

 ilość powietrza przez ścianę – ok. 1050m3/min

 ilość powietrza wentylatorem doświeżającym – ok. 400m3/min

4
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Przewietrzanie ściany

Chodnik taśmowy 2/IIIz pokł.408/1
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Profil otworu geologicznego
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Rozkład metanonośności
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Metanowość prognozowana
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Wydobycie 

dobowe

[Mg]

Prognozowana 

metanowość 

perspektywiczna 

[m3/min]

Prognozowana 

metanowość

[m3/min]

2000 13,30 31,26

2500 15,48 36,35

3000 17,53 41,12



Prognozowane wydzielanie się 
metanu do środowiska ściany

9

 Warstwy nadbierane - 43,5%

 Warstwy podbierane - 40,5%

 Pokład wybierany - 16%



Desorbowalne zasoby metanu

10



Dobór sposobu odmetanowania

11

 odmetanowanie warstw stropowych i spągowych wykonane

z chodnika nadścianowego

 odmetanowanie kierunkowe z chodnika nadległego



Odmetanowanie ściany
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Efektywny zasięg odmetanowania

13



Efektywność ujęcia metanu

14

 klasyczne odmetanowanie warstw stropowych – powyżej 40%

metanowości bezwzględnej ściany

 klasyczne odmetanowanie warstw spągowych – zadecydowano

o zaprzestaniu wiercenia otworów spągowych z powodu braku

przepływu oraz zaciskania otworów w czasie wiercenia

 odmetanowanie kierunkowe – podniesienie skuteczności

odmetanowania oraz brak konieczności odcinania kolejnych

zbiorów



Metanowość, odmetanowanie oraz 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu

Miesiąc

Wydobycie

(średnia/mies.)

[Mg/doba]

Metanowość    

wentylacyjna

(średnia/mies.)

[m3CH4/min]

Odmetanowanie

(średnia/mies.)

[m3CH4/min]

Metanowość    

bezwzględna

(średnia/mies.)

[m3CH4/min]

Skuteczność 

odmetanowania

[%]

Przekroczenia

dopuszczalnych 

stężeń

CH4

Marzec 2410 14,2 1,2 15,4 6 88

Kwiecień 2070 14,1 15,2 29,3 50 181

Maj 1730 17,7 23,7 41,4 57 295

Czerwiec 2040 16,8 23,9 40,7 59 287

Lipiec 2020 15,2 23,9 39,2 61 292

Sierpień 2430 16,4 28,1 44,50 63 173
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Przewietrzanie ściany po zmianie 
systemu na „Y”
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Przewietrzanie ściany systemem na „Y”

 ilość powietrza przez ścianę – ok. 1050m3/min

 ilość powietrza chodnikiem nadścianowym – ok. 600m3/min

17



Odmetanowanie ściany w systemie na „Y”
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Mapa rejonu ściany z naniesionymi 
otworami odmetanowania

19



Metanowość, odmetanowanie oraz 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu

20

Miesiąc

Wydobycie

(średnia/mies.)

[Mg/doba]

Metanowość    

wentylacyjna

(średnia/mies.)

[m3CH4/min]

Odmetanowanie

(średnia/mies.)

[m3CH4/min]

Metanowość    

bezwzględna

(średnia/mies.)

[m3CH4/min]

Skuteczność 

odmetanowania

[%]

Przekroczenia

dopuszczalnych 

stężeń

CH4

Wrzesień 2300 15,8 29,1 44,9 65 4

Październik 3050 21,2 33,0 54,2 61 10

Listopad 2540 21,9 30,6 52,5 58 30

Grudzień 2060 12,4 25,3 37,8 67 0



Wnioski
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 odpowiedni dobór systemu przewietrzania ściany jest podstawą do

bezpiecznego prowadzenia eksploatacji

 nawet bardzo efektywne odmetanowanie w ścianach

przewietrzanych na „U” może okazać się nie wystarczające do

bezpiecznego prowadzenia eksploatacji

 nie ma możliwości odmetanowania pokładu węgla znajdującego się

w bliskiej odległości poniżej pokładu wybieranego
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STRESZCZENIE: W ostatnim czasie, w kopalni O/ZG „Rudna” KGHM POLSKA MIEDŹ 

S.A., do praktyki górniczej wprowadzany jest skaning laserowy. Technika ta jest uzupełnie-

niem tradycyjnych metod pomiarowych. Skanery laserowe używane są do inwentaryzacji 

wielkogabarytowych komór lub trudnodostępnych wyrobisk. Chmury punktów, otrzymywane 

w wyniku pomiaru, poddawane są obróbce w programach CAD i dalej wykorzystywane w pro-

jektowaniu. W referacie zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów, oraz najciekawsze przy-

kłady ich zastosowania w górnictwie. 

SŁOWA KLUCZOWE: Skaning laserowy, chmura punktów, modelowanie 3D, projektowanie 

SUMMARY: Recently, in the mine O/ZG “Rudna” KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., laser 

scanning is introduced to mining practice. This technique is a supplement to traditional meas-

urement methods. Laser scanners are used to inventory large-sized chambers or hard-to-reach 

excavations. Point clouds, obtained as a result of measurement, are processed in CAD pro-

grams and further used in designing. The paper presents the results of measurements and the 

most interesting examples of their application in mining. 

KEYWORDS: Laser scanning, point cloud, 3D modeling, designing 

 

 

1. WSTĘP 

 

Klasyczne pomiary geometrii są czasochłonne i wymagają wstrzymania pracy obiektu na czas 

ich wykonywania, a kompletność informacji o stanie technicznym w sposób krytyczny uzależ-

niona jest od ilości wybranych punktów.  

Naziemny Skaning Laserowy (z ang. TLS – Terrestrial Laser Scanning) umożliwia zdalny 

pomiar tysięcy punktów z ogromną precyzją. Skaner wysyła wiązkę laserową w kierunku obiek-

tu, który odbija ją z powrotem do urządzenia. Kąt jest rejestrowany jednocześnie z pomiarem 

odległości. Odległość, kąt pomiaru i poziomy stanowią współrzędne biegunowe d, α, β), które 



następnie zostają przekształcone na współrzędne kartezjańskie (x, y, z).Pomiar może być wy-

konywany w każdych warunkach, jest niezależny od pory dnia, pogody, oświetlenia. 

Od wielu lat skaning laserowy wykorzystywany jest w wielu różnych dziedzinach. Od in-

żynierii materiałowej po tworzenie modeli 3D powierzchni ziemi. Przy inwentaryzacji zabyt-

ków, tworzeniu trójwymiarowych modeli miast, kontroli produktów lub przeglądu obiektów 

inżynierskich (monitoring tuneli, stanu mostów, itp.). 

W ostatnim czasie pomiary skanerem laserowym znalazły zastosowanie również w górnic-

twie podziemnym. Wprowadzenie nowej technologii, równolegle z tradycyjnymi pomiarami, 

pozwala na uzyskanie dużej ilości danych w trudnodostępnych obszarach, przy zachowaniu 

wysokiej dokładności pomiaru. 

W wyniku pomiaru uzyskujemy rzeczywisty kształt trójwymiarowego obiektu w postaci 

cyfrowej. Skanowanie obiektu przeważnie wykonuje się z kilku stanowisk, dzięki czemu moż-

liwe jest stworzenie trójwymiarowego modelu bez tak zwanych „cieni” i „martwych pól”. 

W ramach kontroli geometrii konstrukcji można wykorzystać wstępnie opracowaną chmurę 

punktów. Wykonane obserwacje umożliwiają dokładny wielowymiarowy pomiar zeskanowa-

nych obiektów. Utworzone w oparciu o chmurę punktów przekroje, umożliwiają uzyskanie 

szczegółowych informacji, np. kształt poszczególnych elementów konstrukcji. Należy także 

zauważyć, ze przekroje pozyskiwane w kolejnych cyklach pomiarowych są w pełni porówny-

walne, co umożliwia wyznaczenie deformacji i odkształceń. 

Otrzymaną w wyniku skaningu chmurę punktów można dalej przetwarzać w następujący 

sposób: 

– łączyć chmury punktów ze wszystkich skanów do jednego układu współrzędnych, 

– budować trójwymiarowy model CAD, 

– tworzyć rysunki 2D – rzuty, przekroje, profile, 

– tworzyć bazy danych łączące grafikę 3D z elementami opisowymi, 

– tworzyć projekty 3D z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu CAD. 

 

 

2. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA SKANINGU W GÓRNICTWIE 

 

2.1. Szyby, szybiki, zbiorniki retencyjne 

 

Obowiązek monitorowania górniczych obiektów inżynierskich wynika z podstawowych aktów 

prawnych regulujących działalność górniczą [1], [2]. Przez kontrolę geometrii konstrukcji 

obiektów rozumiemy nie tylko pozyskiwanie informacji o zmianach ich kształtu, ale również 

porównywanie z wartościami dopuszczalnymi przez normy i przepisy prawa. 

Możliwości wykorzystania skaningu laserowego w kontroli i ocenie stanu konstrukcji 

przedstawiono na przykładzie zbiornika retencyjnego. 

Zbiorniki retencyjne, zgodnie z pierwotnym projektem, zostały wykonane, jako pionowe 

wyrobiska o cylindrycznym kształcie i średnicy 7,5 m [Rys. 1]. Część wysypowa zbiornika za-

bezpieczona jest od wewnątrz wylewką betonową o grubości ok. 0,2–0,25 m, i zamocowaną do 

wylewki betonowej wykładziną z szyn stalowych. Na poniższych rysunkach przedstawiono 

wynik skaningu zbiornika retencyjnego bez odkształceń [Rys. 2]. 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 1. Zbiornik retencyjny 

Fig. 1. Retention reservoir 

 

 

 
 

Rys. 2. Wynik skaningu zbiornika bez uszkodzeń 

Fig. 2. The result of reservoir scanning without damage 

 

 

W trakcie eksploatacji, zasypywanie zbiornika urobkiem z przenośników taśmowych, po-

wodowało lokalne rabowanie ociosów zbiornika. Proces ten pogłębiła przepływająca przez 

zbiornik struga urobku, w wyniku czego dochodziło do lokalnych ubytków w obudowie beto-

nowej zbiornika oraz wyrywania szyn z obudowy. Konsekwencją niszczenia obudowy zbiorni-

ka było klinowanie się pojedynczych szyn w oknach wylotowych zbiorników i zatrzymywanie 

transportu urobku na powierzchnię. 

W trakcie kontroli zbiornika retencyjnego zwrócono uwagę na nieprawidłowości powstałe 

w jego obrysie. Następnie podjęto decyzję o dodatkowych pomiarach za pomocą skaningu la-

serowego. W wyniku tego pomiaru udokumentowano znaczną deformację. Porównując prze-

kroje [Rys. 4] uzyskane w kolejnych cyklach - skaning z 2012 roku (kolor zielony) i z 2013 ro-

ku (kolor czerwony) można zaobserwować postępujące zmiany w obrysie zbiornika. 

 

 

 

 



 
 

Rys. 3. Wynik skaningu zbiornika – obudowa wewnątrz zbiornika 

Fig. 3. The result of reservoir scanning – case inside the tank 
 

 

 
 

Rys. 4. Wynik skaningu zbiornika z widocznymi deformacjami 

Fig. 4. The result of reservoir scanning with visible deformations 

 

 

Na podstawie przekrojów zbiornika retencyjnego, utworzonych w oparciu o chmurę punk-

tów, które posłużyły jako dokumentacja projektowa, opracowano [3] i wykonano projekt 

wzmocnienia stropu wyrobiska pod zbiornikiem [Rys. 5], przy nieprzerwanej jego pracy. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 5. Wykonane wzmocnienie stropu wyrobiska pod zbiornikiem 

Fig. 5. Wykonane wzmocnienie stropu wyrobiska pod zbiornikiem 
 

 

2.2. Wyrobiska o utrudnionym dostępie 

 

W kopalni „Rudna”, ze względu na duży obszar, istnieją wyrobiska komunikacyjne i wentyla-

cyjne o fundamentalnym znaczeniu dla kopani, wymagające stałego utrzymywania. Biorąc pod 

uwagę wiek kopalni, oraz pogarszającą się stateczność głównych wyrobisk, konieczne są ich 

przebudowy, zarówno w obudowie kotwowej jak i w podporowej. Projekty górnicze wykony-

wane są w dziale Technologii Górniczej, w którym pracuję. 

Stosowane dotychczas klasyczne metody pomiarowe odnoszą się jedynie do wybranych 

punktów, które nie pozwalają dokładnie odwzorować takich elementów jak: skrzyżowania wy-

robisk, wypiętrzenie spągu, zaciśnięcie wyrobiska, a także odkształcenia obudowy łukowej, 

nierównomierne rozmieszczenie obudowy podporowej, itp. Technologia skaningu laserowego 

pozwala uzyskać pełną informację o wyrobiskach, jak również o występujących w wyrobisku 

urządzeniach górniczych, np.: przenośnik taśmowy, lutniociągi, rurociągi, kable elektryczne, 

itp. Szybki, automatyczny pomiar pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych w trudnodo-

stępnych wyrobiskach. Wszystkie prace projektowe wykonano w programie MicroStation V8i. 

Przekroje opracowane w oparciu o dane TLS są przydatne w tworzeniu dokumentacji dla wy-

robisk korytarzowych. 

Możliwości adaptacji skaningu laserowego w inwentaryzacji trudnodostępnych wyrobisk 

przedstawiono na przykładzie projektów przebudów.  

 

 
 

PRZYKŁAD 1 

Przebudowa chodnika W-249 

Projekt przebudowy polegał na dobraniu odpowiedniego typu obudowy podporowej dla zabez-

pieczenia chodnika W-249. Na podstawie dostępnych, tradycyjnych danych mierniczych stwo-

rzyliśmy trójwymiarowy model wyrobiska. Następnie wrysowane zostały elementy obudowy 

podporowej – odrzwia łukowo-prostokątne [Rys. 6]. 



 
 

Rys. 6. Projekt 3D z przekrojami wyrobiska wykonanymi tradycyjnymi metodami 

Fig. 6. 3D project with cross-sections of the excavation made with traditional methods 

 

 

Po nałożeniu projektowanej obudowy na chmurę punktów, otrzymaną w wyniku skaningu 

laserowego, można zaobserwować różnicę między rzeczywistym a teoretycznym obrysem wy-

robiska [Rys. 7]. 

 

 
 

Rys. 7. Projektowana obudowa podporowa wyrobiska nałożona na chmurę punktów 

Fig. 7. Designed chock support of the excavation applied to the point cloud 

 

 

Ze względu na duże szerokości, ale niewielkie wysokości wyrobiska, zmieniony został ty-

poszereg odrzwi. Dzięki symulacji, dobrano najkorzystniejsze rozwiązania przy doborze obu-

dowy. 

 
PRZYKŁAD 2 

Przebudowa chodnika T-150 

Podobnie jak w przypadku przebudowy chodnika W-249, projekt polegał na doborze obudowy.  

Dla potrzeb projektu został wykonany skaning wyrobiska [Rys. 8 i 9]. 

 

 
Rys. 8. Powłoka powstała z chmury punktów 

Fig. 8. Cladding formed from a point cloud 



 
Rys. 9. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów 

Fig. 9. Longitudinal section obtained from a point cloud 

 

Jak możemy zauważyć na Rys. 10, przekroje podłużne uzyskane poprzez pomiar metodą 

tradycyjną i poprzez skaning nie odbiegają od siebie w dużym stopniu. 

 

 
Rys. 10. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów i nałożony na niego 

przekrój podłużny uzyskany tradycyjnymi metodami 
Fig. 10. Longitudinal section obtained from the point cloud and the oblong section 

applied to it obtained by traditional methods 
 

Istotną różnicę widzimy w przekrojach poprzecznych. Zarys geometrii projektowanych i wy-

konanych wyrobisk dotychczas tradycyjnie przedstawiamy w postaci odwróconego trapezu, 

natomiast skaning dostarcza nam realny obrys wykonanego wyrobiska [Rys. 11, 12, 13]. 
 

 

 
 

Rys. 11. Przekrój poprzeczny możemy wykonać w każdym zadanym miejscu 

Fig. 11. We can make a cross-section in any given place 

 

 

 
 

Rys. 12. Porównanie rzeczywistego kształtu wyrobiska z obrazem uzyskanym skanerem 

Fig. 12. Comparison of the actual shape of the excavation with the image obtained by the scanner 



 
 

Rys. 13. Porównanie rzeczywistego kształtu wyrobiska z obrazem uzyskanym skanerem 

Fig. 13. Comparison of the actual shape of the excavation with the image obtained by the scanner 

 

 
 

Rys. 14. Rzeczywisty kształt wyrobiska z projektowaną przybierką spągu 

oraz obudowa podporowa łukowo-prostokątna 

Fig. 14. The actual shape of the excavation with a designed floor scraper 

and an arched-rectangular chock support 

 

 

W wyniku symulacji zastosowanych rodzajów obudów zostały wybrane najkorzystniejsze 

warianty. Zaproponowano zabudowę obudową łukowo-prostokątną ŁPrw, odcinkami o różnej 

wysokości, wpasowując odrzwia maksymalnie w obrys wyrobiska, zmniejszając ilość wykład-

ki i nie powodując dodatkowego dociążenia obudowy. 

 

 
 

Rys. 15. Przekrój chodnika T-150 z zaznaczonymi rodzajami i typami obudowy podporowej 

Fig. 15. Cross-section of the T-150 sidewalk with chock support types marked 
 

 

Projektowane przebudowy, w oparciu o przekroje uzyskane ze skaningu, zwróciły uwagę 

na wielkość pustki jaka pozostaje po zabudowie odrzwi, a co za tym idzie rodzaj i wielkość 

wykładki oraz wypełnienia tej pustki. 



3. PROJEKTOWANIE 3D 

 

Równie ważnym elementem, obok projektowanych przebudów, są wszelkie planowane do wy-

konania roboty górnicze, które najpierw należy zaplanować, a następnie przeanalizować po-

szczególne warianty ich realizacji. Trójwymiarowy, nawet uproszczony model świetnie nadaje 

się do wizualizacji proponowanych rozwiązań, np. zastosowania obudowy, tam wentylacyj-

nych, mostów wentylacyjnych, urządzeń do rozbijania brył, itp. Umożliwia przetestowanie 

planów realizacji robót górniczych. Dodatkowo, nadanie georeferencji pozwala dokładnie zo-

rientować projektowane wyrobiska, w kopalnianym układzie współrzędnych. 

Przykłady projektów 3D przy wykorzystaniu tradycyjnych metod pomiarowych. 

 

 

 
 

Rys. 16. Trójwymiarowy model projektowanego skrzyżowania wyrobisk z „kratą”, 

oraz zastosowania obudowy podporowej 

Fig. 16. A three-dimensional model of a projected intersection of excavations 

with "trellis" and the use of a chock support 

 

 

 
 

Rys. 17. Symulacja zastosowania obudowy podporowej dla zabezpieczenia chodnika taśmowego 

(szkieletowy tryb wyświetlania), oraz „kratę” (wygładzony tryb wyświetlania) 

Fig. 17. Simulation of the use of chock  support to secure the belt sidewalk (skeleton display mode) 

and “trellis" (smoothed display mode) 

 



 
 

Rys. 18. Tamy wentylacyjne 

Fig. 18. Ventilation dams 

 

 

Dla nowych, dość rozbudowanych projektów, w których zamieszczamy zabudowę obiek-

tów inżynieryjnych (mosty wentylacyjne, „kraty”, tamy), lub trasę rurociągów centralnej kli-

matyzacji, zasadnym wydaje się korzystanie z oprogramowania 2D lub 3D.  
 

 

 
 

Rys. 19. Szkieletowy model węzła wyrobisk 

Fig. 19. Skeleton model of crossing excavations 

 

 

4. WIZUALIZACJA PROJEKTÓW W PDF 

 

Kolejną ważną kwestią jest możliwość zapisu danych przestrzennych w formacie pdf. Progra-

my CAD (AutoCad i MicroStation), wykorzystywane do projektowania w kopalni, wymagają 

sporej znajomości tego oprogramowania. Stworzenie stanowisk projektowych jest kosztowną 

pozycją w budżecie przedsiębiorstwa (koszt szkoleń, licencji, itp.). Wydruk projektu 3D rów-

nież nie oddaje w pełni możliwości wizualizacji. Zapis danych w formacie pdf. daje nam szan-

sę na uproszczoną wizualizację. Format ten jest powszechnie stosowany i może być wykorzy-

stywany przez każdego pracownika kopalni. Jego użytkowanie wymaga prostego przeszkole-

nia, ale pozwala na duży komfort pracy z danymi 3D. 
 

 



 
 

Rys. 20. Projektu 3D w formacie pdf 

Fig. 20. 3D project in pdf format 

 

 

 
 

Rys. 21. Szczegóły i zapis w formacie pdf 

Fig. 21. Details and saving in pdf format 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Dokładna znajomość kształtu, objętości i lokalnych deformacji wyrobisk podziemnych ma du-

że znaczenie dla prawidłowej pracy i bezpieczeństwa zakładów górniczych. Technika skaningu 

laserowego, wykorzystywana w pomiarach wyrobisk górniczych, daje nowe możliwości pro-

jektowania górniczego. Oszczędność czasu i wysoka wierność dokumentacji 3D czynią ją bar-

dzo przydatnym narzędziem. Pozyskane za pomocą skanera laserowego dane wykorzystywane 

są nie tylko do dokumentowania stanu faktycznego, czy projektowania, ale także przy podej-

mowaniu decyzji, np. dotyczących bezpieczeństwa (jak w przypadku zbiornika retencyjnego). 

Oczywiście nie uzyskamy zadowalających wyników bez interdyscyplinarnej współpracy 

oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Biorąc pod uwagę nacisk, jaki jest kładziony na bezpie-

czeństwo oraz ekonomię, powstające przestrzenne modele wyrobisk, uzupełnione o znajdującą 

się w nich infrastrukturę, a w przyszłości o otaczającą je geologię, mogą stać się istotnym ele-

mentem procesów zarządczych. 
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Zastosowanie obudowy podporowej specjalnej 

dla rozcinki ścianowej 31 w pokładzie 405/3 
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Lokalizacja rozcinki ścianowej 31

Pokład 405/3 w powyższym rejonie zaliczony został 
do:
 I-go i II-go stopnia zagrożenia wodnego,
 klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 II kategorii zagrożenia metanowego,
 I stopnia zagrożenia tąpaniami.
Nachylenie pokładu na wybiegu rozcinki wynosiło 
od 100 do 180.
Miąższość pokładu 405/3 wynosiła od 3,2 m do 
4,0 m.
Długość rozcinki wyniosła 250 m.



Profile geologiczno-wytrzymałościowe z otworów

penetrometrycznych

w rejonie realizowanej rozcinki

Wytrzymałość skał stropowych oraz pokładu węgla przedstawia się następująco:
• średnia wytrzymałość skał stropu pokładu 405/3 z otworu Gp-36/03 (około 310 m od rozcinki) - 28,65 MPa,
• średnia wytrzymałość skał stropu pokładu 405/3 z otworu Gp-06/04 (około 140 m od rozcinki) - 37,07 MPa,
• średnia wytrzymałość skał stropu pokładu 405/3 z otworu Gp-114/18 (około 440 m od rozcinki)             - 29,73 MPa,
• średnia wytrzymałość węgla pokładu 405/3 - 13,80 MPa.
Wówczas:            Rcśr = (28,65 + 37,03 + 29,72)/3 = 31,8 MPa.



Rozcinka ścianowa 31 w pokładzie 405/3 była drążona kombajnem chodnikowym i została

wykonana z typoszeregu odrzwi obudów podatnych specjalnych ŁPSpA, który ma odrzwia

asymetryczne ułatwiające rozpoczęcie biegu ściany - wypięcie dłuższego łuku ociosowego

pozwala uniknąć obcinania końców łuków stropnicowych przy stosowaniu tradycyjnych

obudów spłaszczonych. Konstrukcję odrzwi stanowił kształtownik typu V32 ze stali S480W.

Gabaryty projektowanego wyrobiska określała zastosowana obudowa:

• dla zasadniczego odcinka rozcinki obudowa ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8:

- szerokość użyteczna wyrobiska w spągu - 7,2 m,

- szerokość wyrobiska w wyłomie - 7,6 m,

- wysokość użyteczna wyrobiska - 3,8 m,

- wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy - 4,0 m.

• dla części rozcinki z wnęką kombajnową obudowa ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8:

- szerokość użyteczna wyrobiska w spągu - 8,7 m,

- szerokość wyrobiska w wyłomie - 9,1 m,

- wysokość użyteczna wyrobiska - 3,8 m,

- wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy - 4,0 m.



Ogólne gabaryty odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 

Fu = 23,7m2

Fw = 36,5m2



Ogólne gabaryty odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7x3,8 

Fu = 27,2m2

Fw = 30,5m2



Porównanie gabarytów odrzwi obudowy 

ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 i ŁPSpA-V32/4/8,7x3,8 



PARAMETRY GEOTECHNICZNE SKAŁ W REJONIE LOKALIZACJI 
ROZCINKI  

Wytrzymałość skał stropowych oraz węgla pokładu 405/3 przedstawia się 
następująco:
• z otworu Gp-36/03 - 28,65 MPa, 
• z otworu Gp-06/04 - 37,07 MPa, 
• z otworu Gp-114/18 - 29,73 MPa,
• średnia wytrzymałość węgla pokładu 405/3 - 13,80 MPa.
Wówczas:

Rcśr = (28,65 + 37,03 + 29,73)/3 = 31,8 MPa.



Do dalszych obliczeń projektowych przyjęto obliczeniową wytrzymałość na ściskanie Rcobl

skał stropowych pokładu 405/3 z powyższych otworów penetrometrycznych na poziomie:

Rcobl = Rcśr - SD = 31,80 - 4,56 = 27,24 MPa

gdzie:    SD - odchylenie standardowe wytrzymałości na ściskanie,
Rcśr - średnia wartość wytrzymałości na ściskanie.

Współczynnik zmienności:

𝑾𝒛 =
𝑺𝑫

𝑿ś𝒓
𝟏𝟎𝟎%

𝑾𝒛 =
𝟒, 𝟓𝟔

𝟐𝟕, 𝟐𝟒
𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟒, 𝟑𝟒 %

Współczynnik zmienności Wz wynosi 14,34 % co świadczy o małej zmienności wartości 
wytrzymałości na ściskanie warstw stropowych.

Istotną cechą górotworu wynikającą z obserwacji i otworów badawczych jest 
duża miąższość jednorodnych warstw skalnych

o narastającej wytrzymałości.



Aktywność sejsmiczna w trakcie prowadzonych robót górniczych
w pokładzie 405/3 w rejonie przekopu B8E-S

Wyrobisko

Energia wstrząsów

102J 103J 104J 105J 106J

Ilość wstrząsów

Roboty przygotowawcze dla ściany nr 29 49 24 - - -

Ściana nr 29 1068 105 - - -

Roboty przygotowawcze dla ściany nr 30 7 - - - -

Ściana nr 30 45 70 22 - -

Roboty przygotowawcze dla ściany nr 31 1 - - - -



Dane dla obliczenia obciążenia od strony górotworu:

1. Szerokość w świetle obudowy ŁPSpA - V32/4/7,2 x 3,8 S = 7,2 m,

2. Wysokość w świetle obudowy ŁPSpA - V32/4/7,2 x 3,8 W = 3,8 m,

3. Szerokość w wyłomie dla ŁPSpA - V32/4/7,2 x 3,8 Sw = 7,6 m,

4. Wysokość w wyłomie dla ŁPSpA - V32/4/7,2 x 3,8 Ww = 4,1 m,

5. Szerokość w świetle obudowy ŁPSpA - V32/4/8,7 x 3,8 S = 8,7 m,

6. Wysokość w świetle obudowy ŁPSpA - V32/4/8,7 x 3,8 W = 3,8 m,

7. Szerokość w wyłomie dla ŁPSpA - V32/4/8,7 x 3,8 Sw = 9,1 m,

8. Wysokość w wyłomie dla ŁPSpA - V32/4/8,7 x 3,8 Ww = 4,1 m,

9. Głębokość lokalizacji wyrobiska max. H = 830 m,

10. Czas istnienia wyrobiska t = 0,5 roku,

11. Rodzaj skał stropowych łupek ilasty,

12. Obliczeniowa wytrzymałość skał stropowych Rcobl = 27,24 MPa,

13. Średnia wytrzymałość pokładu węgla Rcw = 13,8 MPa,

12. Średnia grubość pokładu węgla mśr = 3,6 m,

13. Współczynnik osłabienia skał ko = 0,75,

15. Średni ciężar objętościowy γśr = 26 kN/m3,

14. Podzielność skał płytowa.



Przy współczynniku przeciążenia n = 1,15 obciążenie obliczeniowe działające 
na obudowę rozcinki ścianowej wynosi:

qO = n ∙ q + po

dla typu ŁPSpA - V32/4/7,2 x 3,8:  
qO = 1,15 ∙ 65,0 + 3,0 = 77,75 kN/m2

do dalszych obliczeń przyjęto qo = 78,0 kN/m2

dla typu ŁPSpA - V32/4/8,7 x 3,8: 
qO = 1,15 ∙ 76,0 + 3,0 = 87,4 kN/m2

do dalszych obliczeń przyjęto qo = 88,0 kN/m2



Wykres momentów zginających w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 dla obciążenia 

jednostkowego 100 kN/m



Wykres sił normalnych w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 dla obciążenia 

jednostkowego 100 kN/m



Wykres sił normalnych w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 dla obciążenia 

jednostkowego 100 kN/m



Wykres sił normalnych w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7x3,8 dla obciążenia 

jednostkowego 100 kN/m



Rozstaw odrzwi obudowy określono ze wzoru::

- ze względu na nośność graniczną z współczynnikiem bezpieczeństwa sb:

d = sn ∙ 1 / smax ∙ qo ∙ sb (1)

- ze względu na średnią nośność zsuwną FN:

o

rN

qS

kF
d




 (2) 

gdzie:

σn – naprężenia dopuszczalne w granicznym stanie uplastycznienia materiału obudowy (stal S480W), σn = 670 MPa,

σmax – maksymalne naprężenia obliczone,

sb – współczynnik bezpieczeństwa,

FN – nośność zsuwna w kN określona z badań dla danego typu obudowy (obciążenie odrzwi na stanowisku badawczym   

powinno być zbliżone do obciążenia występującego w wyrobisku górniczym),

kr – współczynnik korekcyjny, kr = 0,7 ÷ 1,0 (współczynnik uwzględnia nierównomierność obciążenia, błędy techniczne 

wykonania odrzwi, stabilizacje odrzwi, itp.),

S – szerokość odrzwi w m,

qo – obciążenie obliczeniowe działające na odrzwia obudowy w kN/m2.



Nośność zsuwną FN w kN uzyskano z wyników badań stanowiskowych wykonanych
w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni w 2012 roku, 

a podanym w katalogu obudów specjalnych ŁPSp wygadanym przez
Europejskie Technologie Górnicze (ETG)  w Sławkowie

Charakterystyka pracy 
odrzwi obudowy
ŁPSpA – V32/4/6,2x3,5 
o momencie dokręcenia 
strzemion Md = 450 Nm

Średnia nośność zsuwna

FN = 755 kN



ROZSTAW ODRZWI

Wartości rozstawu odrzwi obudowy podporowej dla warunku wg wzoru (1) wynoszą: 
- dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8

gdzie:
smax = 760,2 MPa, qo = 78,0 kN/m2 oraz sb = 1,2:

d = 670  100 / (760,2  78,0  1,2) = 0,94 m

- dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8
gdzie:
smax = 774,3 MPa, qo = 88,0 kN/m2 oraz sb = 1,2:

d = 670  100 / (774,3  88,0  1,2) = 0,81 m



ROZSTAW ODRZWI

Wartości rozstawu odrzwi obudowy podporowej dla warunku wg wzoru (2) wynoszą: 
- dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8

gdzie:
FN = 755 kN, qo = 78,0 kN/m2 oraz kr = 0,85:

d = 755  0,85 / (7,2  78,0 ) = 1,14 m

- dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8
gdzie:
FN = 755 kN, qo = 88,0 kN/m2 oraz kr = 0,85:

d = 755  0,85 / (8,7  88,0 ) = 0,85 m

Przyjęto rozstaw odrzwi obudowy na długości rozcinki ścianowej 31 
d = 0,75 m



Rozwiązanie obudowy w odrzwiach ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8 budowanych, co 0,5 m na odcinku około 5 m strony skrzyżowania z chodnikiem 31b 
i co 0,75 m na pozostałym odcinku rozcinki ścianowej 31 w pokładzie 405/3 z B8E-S: 1 – łuk ociosowy dłuższy od strony wyjazdu ściany, 

2 – łuk stropnicowy krótszy, 3 – łuk stropnicowy dłuższy, 4 – łuk ociosowy krótszy od strony zawału,  5 – strzemiona stropowe typu SD32/36W 
lub SDO32/36W (3 sztuki), 6 – strzemiona ociosowe typu SD32/36W lub SDO32/36W, 7 – podciąg stalowy min. V29 – 3,5 m budowany na 

zakładkę 0,5 m, 8 – rozpory stabilizowane wieloelementowe, 9 – stopa podporowa



Widok odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 na etapie zbrojenia ściany 



Widok odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 na etapie zbrojenia ściany 



Widok odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 na etapie zbrojenia ściany 



Widok odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8 na etapie zbrojenia ściany 



Obudowa zmechanizowana KW-21/46-POz/ZRP



Widok obudowy zmechanizowanej KW-21/46-POz/ZRP w rozcince ścianowej 31



Widok obudowy zmechanizowanej KW-21/46-POz/ZRP w rozcince ścianowej 31



Widok obudowy zmechanizowanej KW-21/46-POz/ZRP w rozcince ścianowej 31



Widok obudowy zmechanizowanej KW-21/46-POz/ZRP w rozcince ścianowej 31



Dziękuję za uwagę



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Zastosowanie obudowy podporowej specjalnej dla rozcinki 

ścianowej 31 w pokładzie 405/3 w warunkach geologiczno- 

-górniczych JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Ruch Knurów 
 

 

Stanisław Duży 

Politechnika Śląska, Gliwice 

 

Piotr Głuch 

P.P.-W. „PRO-KOM”, Ornontowice 

 

Grzegorz Michalik, Daniel Ciemała, Adam Ratajczak 

JSW S.A. KWK ”Knurów-Szczygłowice”, Knurów 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono dobór obudowy, konstrukcję oraz obliczenia 

obudowy podporowej dla rozcinki ścianowej 31 w pokładzie 405/3 z B8E-S w warunkach 

geologiczno-górniczych w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Dodatkowy wpływ 

na obudowę podporową rozcinki ścianowej 31 miało obciążenie dynamiczne od progno-

zowanych wstrząsów górotworu. Rozwiązanie pozwoliło wykonać szczegółowy projekt 

organizacji i technologii drążenia rozcinki dla ściany 31 w pokładzie 405/3 celem umoż-

liwienia transportu, a następnie zabudowy sekcji obudowy zmechanizowanej. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, dobór obudowy rozcinek ścianowych 

 

 

1. WSTĘP 

 

W polskim górnictwie węgla kamiennego do charakterystycznych cech rozcinek ścia-

nowych, zwanych również przecinkami ścianowymi należą [3]: 

 stosunkowo krótki okres istnienia wyrobiska, 

 znaczna szerokość wyrobiska często powyżej 6,0 m (dochodząca nawet do 8,7 m), 

 lokalizacja w rejonach oddziaływania krawędzi, uskoków itp., 

 stosowanie obudowy o różnorodnych kształtach wymagających wzmocnienia odrzwi 

na ich szerokości, co w znacznym stopniu utrudnia późniejsze zbrojenie ściany. 

 

 

 

 



 

 

2. OGÓLNA ANALIZA WARUNKÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 
 

2.1. Budowa geologiczna złoża 
 

Projektowaną rozcinkę ścianową 31 zlokalizowano w pokładzie 405/3 w kierunku na połu-

dnie od przekopu B8E. Pokład 405/3 w powyższym rejonie zaliczony został do: 

 I-go i II-go stopnia zagrożenia wodnego, 

 klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 

 II kategorii zagrożenia metanowego, 

 I stopnia zagrożenia tąpaniami. 

Nachylenie pokładu na wybiegu rozcinki wynosiło od 10° do 18°. 

Miąższość pokładu 405/3 w tym rejonie wynosiła od 3,2 m do 4,0 m. 

Projektowana długość ściany, a tym samym i rozcinki wynosiła około 250 m. 

Strop bezpośredni pokładu 405/3 w przedmiotowym rejonie stanowią: iłowiec o grubości 

4,6 m, mułowiec o grubości 6,1 m, iłowiec o grubości 0,7 m oraz iłowiec zapiaszczony o gru-

bości 6,35 m. 

W spągu pokładu 405/3 zalega mułowiec o grubości 0,9 m, piaskowiec o grubości 0,3 m, 

mułowiec o grubości 4,3 m oraz piaskowiec o grubości 0,45 m. 

W projektowanym rejonie nie występują zaszłości eksploatacyjne. 

W trakcie drążenia rozcinki ścianowej 31 na jej wybiegu nie wystąpiły zaburzenia geolo-

giczne w postaci uskoków, fałdów. 

 

2.2. Warunki górnicze 
 

Rozcinka ścianowa 31 w pokładzie 405/3 została wydrążona kombajnem chodnikowym z 

zastosowaniem typoszeregu odrzwi obudów podatnych specjalnych ŁPSpA (rys. 1), który to 

typoszereg stanowią odrzwia asymetryczne ułatwiające rozpoczęcie biegu ściany - wypięcie 

dłuższego łuku ociosowego pozwala uniknąć obcinania końców łuków stropnicowych przy 

stosowaniu tradycyjnych obudów spłaszczonych. Odrzwia wykonano z kształtownika typu 

V32 ze stali S480W. 

Gabaryty przekroju poprzecznego projektowanego wyrobiska dla zasadniczej części roz-

cinki określała zastosowana obudowa ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8  

 szerokość w świetle wyrobiska przy spągu spągu: 7,2 m, 

 szerokość wyrobiska w wyłomie:    7,6 m, 

 wysokość w świetle wyrobiska:    3,8 m, 

 wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy:  4,0 m. 

Natomiast dla części rozcinki z wnęką kombajnową obudowa podatna ŁPSpA-V32/4/8,7x 

x3,8: 

 szerokość w świetle wyrobiska w spągu   8,7 m, 

 szerokość wyrobiska w wyłomie    9,1 m, 

 wysokość użyteczna wyrobiska    3,8 m, 

 wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy  4,0 m. 

 

W przecince zbrojeniowej projektowana jest zabudowa sekcji obudowy zmechanizowanej 

typu KW-21/46-POz/ZRP. 

 

 

 



 

 

 

Rys. 1. Konstrukcja odrzwi ŁPSpA-V32 (czteroczęściowe): 1 - łuk ociosowy długi, 2 -  łuk stropnicowy 

krótki, 3 - łuk stropnicowy długi, 4 - łuk ociosowy krótki, 5 - strzemię dolne, 

6 - strzemię górne, 7 - strzemię środkowe 

 

2.3. Zagrożenie wstrząsami 
 

 Projektowaną rozcinkę ścianową 31 w pokładzie 405/3 zaprojektowano w rejonie przekopu 

B8E w kierunku na S, gdzie wcześniej przedmiotowy pokład eksploatowano systemem ścia-

nowym podłużnym z zawałem stropu ścianą nr 29 i 30. W trakcie prowadzenia robót przygo-

towawczych dla ściany nr 29 i 30, a także aktualnie dla projektowanej ściany nr 31, zareje-

strowaną sejsmiczność górotworu przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Aktywność sejsmiczna w trakcie prowadzonych robót górniczych 

w pokładzie 405/3 rejon przekopu B8E-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla etapu drążenia wyrobisk przygotowawczych w strefach o dużych wartościach naprężeń 

pierwotnych maksymalne energie zdarzeń sejsmicznych prognozowano na wielkość rzędu 

104 J. 

 

 

 

 

Wyrobisko 

Energia wstrząsów 

102J 103J 104J 105J 106J 

Ilość wstrząsów 

Roboty przygotowawcze dla ściany nr 29 49 24 - - - 

Ściana nr 29 1068 105 - - - 

Roboty przygotowawcze dla ściany nr 30 7 - - - - 

Ściana nr 30 45 70 22 - - 

Roboty przygotowawcze dla ściany nr 31 1 - - - - 



 

 

3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE W REJONIE LOKALIZACJI 

ROZCINKI ŚCIANOWEJ 31 W POKŁADZIE 405/3 

 

 Parametry geotechniczne skał w otoczeniu projektowanej rozcinki ścianowej 31 w pokła-

dzie 405/3 określono na podstawie badań penetrometrycznych, których rozmieszczenie przed-

stawiono na rys. 2. Wytrzymałość skał stropowych oraz pokładu węgla przedstawia się nastę-

pująco: 

 średnia wytrzymałość skał stropu pokładu 405/3 według badań penetrometrycznych 

z otworu Gp-36/03 wykonanego w chodniku 30a na skrzyżowaniu z pochylnią XII 

wynosi 28,65 MPa ( rys. 3),  

 średnia wytrzymałość skał stropu pokładu 405/3 według badań penetrometrycznych 

z otworu Gp-06/04 wykonanego w rozcince ściany nr 30 przy jej długości 120 m wy-

nosi 37,07 MPa, ( rys.4), 

 średnia wytrzymałość skał stropu pokładu 405/3 według badań penetrometrycznych 

z otworu Gp-114/18 wykonanego w chodniku 31b przy jego długości 1160 m wynosi 

29,73 MPa, (rys. 5), 

 średnia wytrzymałość węgla pokładu 405/3 wynosi 13,80 MPa . 

 

Wartość średnia wytrzymałości na ściskanie skał stropowych wynosi: Rcśr = (28,65 + 37,03 

+ 29,73)/3 = 31,8 MPa. 

Dla powyższych wartości wytrzymałości na ściskanie uzyskanych z badań penetrometrycz-

nych wyznaczono odchylenie standardowe SD oraz współczynnik zmienności Wz według na-

stępujących zależności: 

𝑆𝐷 = √
∑ (𝑅𝑐𝑖−𝑅𝐶ś𝑟)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
            (1) 

 

gdzie: Rci - wartość wytrzymałości na ściskanie z poszczególnego otworu penetrometrycznego, 

Rcśr - średnia wytrzymałości na ściskanie, n - liczba oznaczeń parametru Rc. 

 

Wówczas odchylenie standardowe SD wynosi 4,56 MPa. 

 

Do dalszych obliczeń projektowych przyjęto obliczeniową wytrzymałość na ściskanie Rcobl 

skał stropowych [2]: 

Rcobl = Rcśr - SD = 31,8 - 4,56 = 27,24 MPa 

 

Współczynnik zmienności Wz obliczono z następującej zależności: 

 

𝑊𝑧 =
𝑆𝐷

𝑋ś𝑟
100%             (2) 

 

gdzie: SD – odchylenie standardowe wytrzymałości na ściskanie, Rcśr – średnia wartość wy-

trzymałości na ściskanie. 

 

Wskaźnik zmienności Wz wynosi 14,34 %, co świadczy o małej zmienności wartości wy-

trzymałości na ściskanie warstw stropowych uzyskanych z poszczególnych otworów penetro-

metrycznych w rejonie projektowanej rozcinki ścianowej 31 w pokładzie 405/3.  

Istotną cechą górotworu wynikająca z obserwacji i otworów badawczych jest duża miąż-

szość jednorodnych warstw skalnych o narastającej wytrzymałości (rys. 3, 4 i 5). 



 

 

 
 

Rys. 2. Wycinek mapy pokładu 405/3 z naniesiona rozcinka ścianową 31 

i otworami penetrometrycznymi 

 

 
 

Rys. 3. Profil wytrzymałościowy i geologiczny 

otworu penetrometrycznego Gp-36/03 

 
 

Rys. 4. Profil wytrzymałościowy i geologiczny 

otworu penetrometrycznego Gp-06/04 

 
 

Rys. 5. Profil wytrzymałościowy i geologiczny otworu penetrometrycznego Gp-114/18 



 

 

4. OBCIĄŻENIA DZIAŁAJĄCE NA OBUDOWĘ 

 

Dla warunków projektowanej rozcinki ścianowej określono obciążenia obudowy dla dwóch 

konstrukcji obudowy specjalnej: ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8 oraz ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8. 

Uwzględniając budowę geologiczną górotworu w tym rejonie wysokość strefy odprężonej 

hsn określono według wzoru Cymbariewicza, a wielkość obciążenia średniego równomiernego 

qśr działającego na obudowę ze wzoru: 

𝑞ś𝑟 = 𝛾ś𝑟 ⋅ ℎ𝑠𝑛 ⋅ 𝑛 + 𝑝𝑜          (3) 

gdzie: γśr - średni ciężar objętościowy skał stropowych, hsn - wysokość strefy odprężonej, n - 

współczynnik przeciążenia, po - obciążenie dynamiczne od prognozowanych wstrząsów góro-

tworu. 

Współczynnik przeciążenia n uwzględniający wpływ nierównomierności obciążenia oraz 

nachylenie wyrobiska przyjmuje następujące wartości: 

 n = 1,0 ÷ 1,1 - dla wyrobiska poziomego, 

 n = 1,1 ÷ 1,2 - dla wyrobiska nachylonego do 20o, 

 n = 1,2 ÷ 1,3 - dla wyrobiska nachylonego powyżej 20o. 

 

Zasięg strefy spękań hsn określono według teorii P.M. Cymbariewicza [4, 5]: 

 

ℎ𝑠𝑛 =
5⋅𝑆𝑛

𝑘0⋅𝑅𝑐𝑜𝑏𝑙
           (4) 

gdzie: Sn - szerokość strefy odprężonej na wysokości stropu wyrobiska, ko - współczynnik 

osłabienia wytrzymałości skał stropowych, Rcobl – obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie 

skał stropowych. 

 

Szerokość strefy odprężonej na wysokości stropu wyrobiska Sn określono z zależności: 

 

Sn = Sw + 2Ww  tg(45o - oc /2)         (5) 

 

gdzie: Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, Ww – wysokość wyrobiska w wyłomie, φoc - kąt 

tarcia wewnętrznego skał ociosowych. 

 

Obciążenie dynamiczne od prognozowanych wstrząsów górotworu określone wzorem A. 

Bilińskiego [1]: 

𝑝𝑜 =
1

0,4
𝐻2/3

𝐴𝑠
+0,4𝐻2/3+9

            (6) 

 

gdzie: H – odległość od środka grubej warstwy stropowej do stropu wyrobiska, As – energia 

sejsmiczna. 

 

Dla obliczenia średniego obciążenia równomiernego qśr działającego na obudowę ŁPSpA-

V32/4/7,2 x 3,8 i ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8 przyjęto następujące dane obliczeniowe: 

  

 szerokość w świetle obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8: S = 7,2 m, 

 wysokość w świetle obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8: W = 3,8 m, 



 

 

 szerokość w wyłomie dla ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8: Sw = 7,6 m, 

 wysokość w wyłomie dla ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8: Ww = 4,8 m, 

 szerokość w świetle obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8: W = 8,7 m, 

 wysokość w świetle obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7 x  3,8: S = 3,8 m, 

 szerokość w wyłomie dla ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8: Sw =  9,1 m, 

 wysokość w wyłomie dla ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8: Ww = 4,0 m, 

 głębokość lokalizacji wyrobiska: max. H = 830 m, 

 czas istnienia wyrobiska: t = 0,5 roku, 

 rodzaj skał stropowych w stropie bezpośrednim: iłowiec, 

 obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie skał stropowych: Rcobl = 27,24 MPa, 

 średnia wytrzymałość pokładu węgla: Rcw = 13,80 MPa, 

 średnia grubość pokładu węgla:  g = 3,6 m, 

 współczynnik osłabienia skał:  ko = 0,75, 

 średni ciężar objętościowy: γśr = 26 kN/m3, 

 podzielność skał: płytowa, 
 współczynnik przeciążenia: n = 1,15. 

 

Wówczas: 

 

 dla typu ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8:    

qśr = 1,15 ∙ 65,0 + 3,0 = 77,75 kN/m2 

do dalszych obliczeń przyjęto qśr = 78,0 kN/m2 

 

 dla typu ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8:    

qśr = 1,15 ∙ 76,0 + 3,0 = 87,4 kN/m2 

do dalszych obliczeń przyjęto qśr = 88,0 kN/m2 

 

5. OBLICZENIE PODPORNOŚCI OBUDOWY SPŁASZCZONEJ TYPOSZEREGU ŁPSpA 

 

Rozkład i wielkość sił wewnętrznych oraz naprężeń w konstrukcji odrzwi typoszeregu 

ŁPSpA obliczono programem RAMA 3D opartego o metodę elementów skończonych. Sche-

maty statyczne z danymi oraz wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej na rysunku 

6 do rysunku 9. 

Obciążenia obudowy zadano w postaci obciążenia ciągłego, które działa na jednostkę sze-

rokości odrzwi. 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Wykres momentów zginający  

w odrzwiach obudowy  

ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8 dla obciążenia jed-

nostkowego – 100 kN/m 



 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Wykres sił normalnych w odrzwiach 

obudowy ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8 dla obciąże-

nia jednostkowego – 100 kN/m 

 

 

 

 

Rys. 8. Wykres naprężeń zredukowanych 

w odrzwiach obudowy  

ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8 dla obciążenia jed-

nostkowego – 100 kN/m 

 

 
Rys. 9. Wykres naprężeń zredukowanych w odrzwiach obudowy 

ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8 dla obciążenia jednostkowego – 100 kN/m 

 

Rozstaw odrzwi obudowy d określono ze wzoru na nośność graniczną kształtownika z 

uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa sb:  

 

d = n ∙ 1 / max ∙ qśr ∙ sb          (7) 

 

gdzie: n – naprężenia dopuszczalne w granicznym stanie uplastycznienia materiału (stal 

S480W) obudowy, n = 670 MPa, max – maksymalne naprężenia obliczone, qśr - średnie ob-

ciążenie działające na obudowę, sb – współczynnik bezpieczeństwa. 

 

Przy traktowaniu konstrukcji jako podatnej rozstaw odrzwi określono z wzoru przy 

wykorzystaniu średniej nośności zsuwnej FN : 

 

𝑑 ≤
𝐹𝑁∙𝑘𝑟

𝑆∙𝑞ś𝑟
              (8) 



 

 

gdzie: FN – nośności zsuwna odrzwi w kN określana z badań dla danego typu obudow (obcią-

żenie odrzwi na stanowisku badawczym powinno być zbliżone do obciążenia występującego 

w wyrobisku górniczym), kr – współczynnik korekcyjny uwzględniający nierównomierność 

obciążenia, błędy technologiczne wykonania, stabilizację odrzwi itp., kr = 0,7÷1,0, S - 

szerokość odrzwi, qśr – średnie obciążenie działające na odrzwia obudowy. 

 

Nośność zsuwną FN  w kN uzyskano z wyników badań stanowiskowych wykonanych 

w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego w 2012 roku, a podanym w katalogu 

obudów specjalnych ŁPSp wydanym przez Europejskie Technologie Górnicze (ETG) w Sław-

kowie. 

 

 
 

 

 

 

Rys. 10. Charakterystyka pracy odrzwi 

obudowy ŁPSpA-V32/4/6,2 x 3,5 dla mo-

mentu dokręcenia śrub 

w strzemionach Md = 450 Nm, 

średnia nośność zsuwna 

FN = 755 kN 

 
Wartości rozstawu odrzwi obudowy podporowej dla warunku wg wzoru (7) wynoszą:  

 dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8: 

gdzie: max = 760,2 MPa, qśr = 78,0 kN/m2 oraz sb = 1,2: 

d = 670  100 / (760,2  78,0  1,2) = 0,94 m 

 

 dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8: 

gdzie: max = 774,3 MPa, qśr = 88,0 kN/m2 oraz sb = 1,2: 

d = 670  100 / (7774,3  88,0  1,2) = 0,81 m 

 

Wartości rozstawu odrzwi obudowy podporowej dla warunku wg wzoru (8) 

 dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8: 

d = 755  0,85/ (7,2  78,0) = 1,14 m 

 

 dla odrzwi ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8: 

d = 755  0,85/ (8,7  88,0) = 0,85 m 

 

Ostatecznie przyjęto rozstaw odrzwi obudowy na długości rozcinki ścianowej 31, d = 0,75 m. 

 

 

6. KONSTRUKCJA OBUDOWY ROZCINKI ŚCIANOWEJ 31 
 

Konstrukcję obudowy zasadniczej części rozcinki ścianowej 31 w pokładzie 405/3 zapro-

jektowano w obudowie podporowej ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8 (rys. 10) w rozstawie odrzwi: 



 

 

- d = 0,50 m - na długości około 5 m od chodników przyścianowych, 

- d = 0,75 m - na pozostałej długości rozcinki ścianowej 31. 

Wprowadzono dodatkową stabilizację odrzwi obudowy w postaci podciągu stalowego mo-

cowanego do łuków stropnicowych przy pomocy łączników kątowych. Z przyczyn technolo-

gicznych związanych z długością prostek stalowych (ok. 3,5 m), dopuszczono prowadzenie za-

budowy podciągu stalowego na łukach stropnicowych w odległości nie przekraczającej 3 m od 

czoła przodka. 

Konstrukcję obudowy wnęki kombajnowej w rozcince ścianowej 31 w pokładzie 405/3 za-

projektowano w obudowie podporowej ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8 w rozstawie odrzwi d = 0,75 m 

z dodatkowym podparciem za pomocą stojaka stalowego. 

 

 
 
Rys. 11. Rozwiązanie obudowy w odrzwiach ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8: 1 – łuk ociosowy dłuższy 

od strony wyjazdu sekcji, 2 – łuk stropnicowy krótszy, 3 – łuk stropnicowy dłuższy, 4 – łuk ociosowy 

krótszy od strony zawału, 5 – strzemiona stropowe typu SD32/36W lub SDO32/36W (3 sztuki), 

6 – strzemiona ociosowe typu SD32/36W lub SDO32/36W, 7 – podciąg stalowy min. V29 o długości 

3,5 m budowany na zakładkę 0,5 m, 8 – rozpory stabilizowane wieloelementowe, 9 – stopa podporowa 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Konstrukcja obudowy rozcinki ścianowej 31 w pokładzie 405/3 w odrzwiach obudowy 

ŁPSpA-V32/4/7,2 x 3,8 i na długości wnęki kombajnowej ŁPSpA-V32/4/8,7 x 3,8 projekto-

wana w rozstawach 0,75 m i 0,5 m w pełni zdał egzamin praktyczny. Prowadzone obserwacje i 

kontrole dołowe zachowania się obudowy wykazały jej stateczność na wszystkich odcinkach, 

co pokazano na rys. 12. 

Istotne znaczenia miała korzystna konstrukcja obudowy, jej stabilizacja wymuszająca prze-

strzenny charakter pracy oraz technologia wykonania zapewaniająca wysoką jakość w zakresie 

montażu odrzwi, dokręcenia strzemion, zabudowy rozpór, podciągów i wykonania wykładki za 

obudową. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12. Widok rozcinki ścianowej 

w obudowie ŁPSpA-V32/4/7,2x3,8  

w rozstawie odrzwi co 0,75 m  

z zabudowaną trasą kolejki spągowej 

i trasą przenośnika ścianowego 
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The Application of Special Chock Supports in the 31 Longwall Cross- 

-Cut in the Seam No. 405/3 in the Geological and Mining Conditions 

of JSW S.A. KWK “Knurów-Szczygłowice” Hard Coal Mine 

in the Knurów Mining Area 
 

Based on the analysis of mining and geological conditions of the rock mass in the area of the 

planned 31 cross-cut in the 405/3 seam with B8E-S, the activity of the rock mass has been de-

termined along with the projection of the impact of tremors on the supports of the heading and 

the static model of the supports. The span between the support sets in the phase of driving the 

heading and the installation of the powered roof supports was calculated. ŁPSpA-V32/4/8.7 x 

3.8 (length of the shearer cavity) and ŁPSpA-V32/4/7.2 x 3.8 asymmetric flattened yielding 

supports were used in the designed heading with a spacing of 0.75 m and 0.5 m. The applied 

stabilization of support sets forced the dimensional character of works, while the technology 



 

 

ensured the high quality of: - installation of support sets, - fastening of stirrups, - installation of 

sprags, - installation of girders and the packing behind the supports. 
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Oddział AZM zajmuje się problematyką
mieszkaniową w celu racjonalnego
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi,
poprawą stanu technicznego substancji
mieszkaniowej oraz regulowaniem stanu
własnościowego wszystkich nieruchomości.

Dewizą Oddziału jest najlepsze 
wykorzystanie potencjału nieruchomości dla 
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Zasoby mieszkaniowe Spółek

 SRK S.A. w chwili utworzenia w dniu 21.08.2000 r. była w posiadaniu 7.748
mieszkań oraz 118 lokali użytkowych.

 Zasoby mieszkaniowe zlokalizowane były w 3 gminach i w 2001 r. zarządzane
były przez firmy zarządzające nieruchomościami na podstawie zawartych
umów o zarządzanie.

 Bliźniacza Spółka – Bytomska Spółka Restrukturyzacji KopalńSp. z o.o.
powołana do zagospodarowania substancji mieszkaniowej powołana została
w dniu 25.08.2000 r. i obydwa podmioty prowadziły sprzedaż substancji
mieszkaniowej oraz zajmowały się w inny sposób zagospodarowaniem tych
nieruchomości.

 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. w chwili jej powstania
była właścicielem 24.220 mieszkań oraz 326 lokali użytkowych.

 Zasoby mieszkaniowe zlokalizowane były w 9 gminach i zarządzane były przez
7 firm zarządzających nieruchomościami na podstawie zawartych umów
o zarządzanie.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Sprzedaż obligacji

 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. od chwili jej założenia
prowadząc proces likwidacji kopalń oraz sprzedaży majątku likwidowanych
kopalń i zbędnego majątku nieprodukcyjnego rozpoczęła również sprzedaż,
a raczej kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych. Kontynuacja sprzedaży
dotyczyła lokali mieszkalnych zbywanych poprzez wykup uwłaszczeniowych
obligacji mieszkalnych.

 Emisję tych obligacji ogłosiła Bytomska Spółka Węglowa S.A.
w dniu 21.10.1996 r. Podstawowym celem emisji była prywatyzacja
mieszkań zakładowych na rzecz ich aktualnych najemców na
preferencyjnych zasadach.

Według stanu na dzień 31.12.2001 r. na 5.953 sprzedanych
uwłaszczeniowych obligacji mieszkaniowych ich wykup stanowił 97 % tj.
5.746 szt.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Zasoby połączonych Spółek

W dniu 01.04.2009 r. , po połączeniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
z Bytomską Spółką Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. nastąpiło przeniesienie
całego majątku w tym całej substancji mieszkaniowej Spółki przejmowanej tj.
Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. na Spółkę przejmującą,
którą jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Wartość składników substancji mieszkaniowej połączonych Spółek według
stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 191.403.416,15 zł co stanowiło
54,84% rzeczowego majątku trwałego.

 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na ten czas była właścicielem 16.415
mieszkań. Zasoby mieszkaniowe zlokalizowane były w następujących 15
gminach: Bytom, Zabrze, Będzin, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Wałbrzych,
Sosnowiec, Czeladź, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Radzionków,
Boguszów Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Powołanie Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych 
do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi

Od 01.07.2011 r. zarządzanie substancją mieszkaniową Spółki zostało
skupione w wyodrębnionym Oddziale, Zakładzie Administracja Zasobów
Mieszkaniowych, który aktualnie funkcjonuje pod nazwą Oddział
Administracja Zasobów Mieszkaniowych.

Do zakresu działań Oddziału należy zarządzanie zasobami mieszkaniowymi
i użytkowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, garażami i gruntami z nimi
związanymi oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Kontynuowana
jest również sprzedaż substancji mieszkaniowej rozpoczęta wcześniej przez
obydwie Spółki w trybie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania
mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych
spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób
prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu
Państwa.(Dz.U Nr 4, poz. 24 z późn. zm.).

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Formy zagospodarowania mieszkań

Sprzedaż komercyjna w trybie przetargu publicznego.

 Przekazanie lokali mieszkalnych w trybie art. 66 ustawy z dnia 29.08.1997 r.
Ordynacja podatkowa.

 Przed wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000 r…. i sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców, szeroko stosowana była sprzedaż lokali
mieszkalnych zbywanych poprzez wykup uwłaszczeniowych obligacji
mieszkaniowych opisana wcześniej.

 Spółki przed połączeniem dokonywały również nieodpłatnego przekazania
mieszkań w budynkach mieszkalnych wraz z przynależną do nieruchomości
częścią gruntu. Odbywało się to w trybie „Ustawy z dnia 12.10.1994 r.
o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. nr 119, poz 567 z późniejszymi zmianami).

Od dnia utworzenia Spółek tj. od 2000 r. do 2008 r. zbyły one łącznie na rzecz
najemców 11.089 mieszkań, a w trybie komercyjnym 404 mieszkania, w tym
odpowiednio Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. 7.490 i 314
mieszkań i Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 3.599 i 90 mieszkań. Po
połączeniu Spółek tj. od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku łączna sprzedaż
mieszkań wyniosła 4.768 na rzecz najemców i 918 w trybie komercyjnym.

 Przekazano również 92 mieszkania w trybie Ordynacji Podatkowej na rzecz Gmin.
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Poniższy wykres przedstawia strukturę sprzedaży i ilości 
sprzedanych mieszkań od dnia połączenia Spółek.
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Przejęcie zasobów byłej Kompanii Węglowej S.A. i byłej KWK 
„Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu 

 Znaczący wzrost rzeczowych aktywów trwałych nastąpił w wyniku przejęcia w dniu
01.07.2017 r. przesz SRK S.A. zasobów związanych z gospodarką mieszkaniową po
byłej Kompanii Węglowej S.A. oraz z przejęciem w dniu 01.12.2017 r. przez Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń S.A. zasobów związanych z gospodarką mieszkaniową po
byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu.

 Aktualnie w ewidencji księgowej Oddziału AZM znajdują się działki gruntu
w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 2.021.034,26 m2, w tym po byłej
Kompanii Węglowej S.A. o powierzchni 473.288,93 m2 oraz po byłej KWK „Kazimierz
Juliusz” Sp. z o.o. o powierzchni 370.958,65 m2.

W ewidencji księgowej Oddziału AZM znajdują się również działki stanowiące własność
w ilości 26.268,54 m2, w tym po byłej Kompanii Węglowej S.A. w ilości 17.430,30 m2.

Na stanie majątku Oddziału AZM znajdują się działki gruntu w tzw. posiadaniu
samoistnym po byłej KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. o łącznej pow. 106.592,25
m2.

W ewidencji Oddziału AZM znajduje się ogółem 2.940 budynków rozproszonych na
terenie 29 miast. W budynkach zlokalizowanych jest 15.043 szt. mieszkań w tym
1.407 szt. o nieuregulowanym stanie prawnym oraz 196 lokali użytkowych i 124
garaże.
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Struktura terytorialna zasobów mieszkaniowych
– 2940 budynków

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom, 991

Zabrze, 645

Sosnowiec, 406

Czeladź, 140

Będzin, 135

Gliwice, 130

Ruda Śląska, 113

Pozostałe mieszkania               
w ilości 380 rozproszone 

na terenie 22 miast



Działania uwłaszczeniowe

SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w okresie swej
działalności prowadziła i prowadzi obecnie działania uwłaszczeniowe w stosunku
do nieruchomości posiadających nieuregulowany stan prawny. Dokonuje również
zamian gruntów pomiędzy Spółką, a poszczególnymi Gminami pozyskując w ten
sposób grunty znajdujące się pod budynkami mieszkalnymi będącymi własnością
Spółki, a pozbywając się gruntów zbędnych nie związanych z działalnością Spółki,
a stanowiące przede wszystkim drogi i skwery wewnątrz osiedlowe.

W wyniku podjętych działań uwłaszczeniowych uregulowano stan prawny 810
nieruchomości lokalowych w tym 794 lokali mieszkalnych oraz 16 lokali
użytkowych.

 Ilość lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym obniżyła się
z 1.179 w dniu połączenia Spółki SRK S.A. i BSRK Sp. z o. o. ( 1.04.2009 roku )
do 355 na dzień 31.12.2018r, a lokali użytkowych z 23 do 7. Niestety po przejęciu
w dniu 01.07.2017 roku przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. zasobów
związanych z gospodarką mieszkaniową po byłej Kompanii Węglowej S.A. przejęto
również 3.379 mieszkań w tym 1.025 o nieuregulowanym stanie prawnym.
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Polityka remontowa i obsługa techniczna.

Oddział AZM od momentu jego utworzenia w lipcu 2011 r. położył bardzo
duży nacisk na poprawę stanu technicznego obsługiwanych nieruchomości.

Ze względu na zaawansowany wiek budynków SRK (średnia wieku ok.114
lat, w tym budynki w rejonie miast Bytom, Radzionków, Ruda Śl. – 150 lat)
oraz wieloletnie zaniedbania ich poprzednich administratorów, nieruchomości
zarządzane przez Oddział AZM odznaczają się dużym stopniem zużycia
technicznego. Spółka Oddział Administracja zasobów mieszkaniowych
posiada aktualnie 370 budynków w których nie zostały zawiązane Wspólnoty
Mieszkaniowe. W celu utrzymania tych budynków w należytym stanie
technicznym w 2018 wydatkowano prawie 2,9 mln zł na remonty i naprawy.

W roku 2018 dokonano remontów dachów wraz z więźbą dachową,
dociepleniem dachu i wykończeniem obróbkami blacharskimi w 33
budynkach położonych w Bytomiu, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Czeladzi
i Będzinie.

W szeregu innych budynków przeprowadzone zostały remonty instalacji
elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, wymiany podłóg, drzwi, a także
naprawy i konserwacje infrastruktury towarzyszącej oraz dokonano
przebudowy i wymiany pokojowych pieców kaflowych.
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Wydatki na remonty i konserwacje zasobów 
mieszkaniowych Oddziału AZM (w mln zł brutto)
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Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

W obszarze funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych Oddział AZM występuje
w podwójnej roli. Z jednej strony sam prowadzi zarządzanie takimi wspólnotami,
zaś z drugiej jest tzw. właścicielem zbiorowym we wspólnotach reprezentującym
lokale które nie zostały jeszcze wykupione.

Oddział AZM w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie bezpośrednio zarządza
nieruchomościami 143 Wspólnot Mieszkaniowych na terenie 9 miast.

 Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego wykonywane są przez Oddział nad
ilością 1257 wspólnot zarządzanych przez ponad 70 różnych zarządców
nieruchomości rozproszonych w 25 gminach. Skuteczne sprawowanie tego
nadzoru (analiza wysokości opłat i zaliczek, decydowanie o sposobie rozliczania
nadpłat z tytułu mediów, weryfikowanie przedmiarów robót, kosztorysów
i wykonawców, współdecydowanie o wysokości zaciąganych przez wspólnoty
kredytów, weryfikowanie prawidłowości uchwał) ma kluczowe znaczenie dla
kontroli i ograniczania wysokości kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu
udziałów posiadanych we wspólnotach mieszkaniowych pozostających w obcym
zarządzie. Stanowi to dla Oddziału duże wyzwanie biorąc pod uwagę że każda ze
wspólnot funkcjonuje w oparciu o własne indywidualne uchwały dostosowane do
potrzeb i oczekiwań właścicieli lokali.
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Polityka czynszowa i windykacyjna

Czynsze z zasobów mieszkaniowych Oddziału AZM są głównym źródłem
finansowania kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków, remonty
i modernizacje.

Gminy posiadają różnorodne źródła przychodu, a Oddział AZM uzyskuje przychody
wyłącznie z posiadanych zasobów nieruchomości. W porównaniu do stawek
czynszów w prywatnych kamienicach (7-10 zł w budynkach
o standardzie podobnym do budynków Spółki) czynsze SRK SA są jednak dużo
niższe. Przy ocenie stawek czynszów warto także zwrócić uwagę na bardzo
aktywną politykę remontową prowadzoną przez Oddział AZM. Wymaga to
zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania.

Dużym problemem w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi przez Oddział AZM
jest brak systematycznych wpłat najemców. W takich sytuacjach Oddział prowadzi
działania windykacyjne polegające na: wysyłaniu wezwań do zapłaty,
wypowiadaniu umów najmu, kierowaniu spraw do sądów w celu uzyskania
nakazów zapłaty oraz wyroków eksmisyjnych.
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Wyroki eksmisyjne w zasobach mieszkaniowych SRK SA 
wg stanu na rok 2018
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Oddział AZM na bieżąco musi rozwiązywać powstałe 
problemy z których najważniejsze to:

• Duża ilość infrastruktury głównie drogowej w złym stanie technicznym (drogi
osiedlowe, działki drogowe) generującej wyłącznie koszty związane z obsługą
eksploatacyjną oraz ryzyko odpowiedzialności Spółki za szkody majątkowe
i cywilne.

• Duży stopień zużycia technicznego zasobów mieszkaniowych zarządzanych
przez Spółkę, determinujący wysokie koszty remontów oraz duże ryzyko
odpowiedzialności Spółki za szkody majątkowe i cywilne.

• Nieuregulowany stan prawny części gruntów szczególnie przejętych od byłej
Kompanii Węglowej S.A. uniemożliwiający sprzedaż lokali, a także
utrudniający bieżącą obsługę nieruchomości.

• Niekompatybilne systemy zarządzania substancją mieszkaniową w związku
z przejętymi podmiotami.

• Obligatoryjne straty ponoszone na sprzedaży mieszkań w trybie ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania (…) z tytułu udzielanych bonifikat.
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Z działalnością Spółki Oddział AZM rodzi się również wiele 
zagrożeń z których możemy wymienić tylko kilka 

najważniejszych:

Duże zaległości i nieterminowe zapłaty przez gminy odszkodowań za
niezapewnienie lokali socjalnych.

Niezapewnianie lokali socjalnych przez gminy dla osób z wyrokami sądowymi do
lokalu socjalnego.

 Brak finansowych możliwości wykupu lokali przez dużą część najemców
(zubożenie części mieszkańców z powodu utraty lub braku pracy, wzrost
czynszów i innych kosztów utrzymania).

Skomplikowane i nieuregulowane stany prawne części gruntów, co wstrzymuje
proces zagospodarowania nieruchomości.

 Pracochłonność i duże koszty procesów podziałowych nieruchomości na potrzeby
sprzedaży, szczególnie majątku przejętego w 2017 roku.

Agresywna działalność prywatnych zarządców nieruchomości i firm
zarządzających w kierunku przejmowania zarządzania wspólnot mieszkaniowych
obsługiwanych przez SRK S.A.
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Działania zmierzające do poprawy funkcjonowania Oddziału
AZM jak również poprawy zadowolenia i życia mieszkańców:

Działania promocyjne skutkujące wzrostem świadomości otoczenia
gospodarczego Oddziału AZM, jako podmiotu specjalizującego się
w zarządzaniu i obsłudze substancji mieszkaniowej.

Możliwość zwiększenia zasobów nieruchomości mieszkaniowych zarządzanych
przez Oddział AZM w wyniku realizacji planów intensyfikacji procesów
restrukturyzacji górnictwa.

 Plany w zakresie zwiększenia obszarów zarządzania w związku
z przejmowanymi zasobami substancji mieszkaniowej.

Dążenie mieszkańców zajmowanych nieruchomości zarządzanych przez
Oddział AZM do uzyskania własności zajmowanych lokali, co przekłada się na
wzrost intensywności procesu sprzedaży lokali. Rosnące zaangażowanie
finansowe osób fizycznych w utrzymanie nieruchomości stanowiących
współwłasność SRK S.A.
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Zakończenie

Zarządzanie każdą nieruchomością jest sprawą złożoną i skomplikowaną. Wymaga szerokiej
wiedzy i doświadczenia w zakresie zagadnień technicznych, prawnych, ekonomiczno-
finansowych, społecznych, a nawet z racji bezpośredniego kontaktu z ludźmi i grupami ludzi
umiejętności negocjacyjnych i znajomości psychologii. W przypadku Oddziału AZM Spółki
Restrukturyzacji Kopalń SA zarządzanie zasobami nieruchomości jest dodatkowo komplikowane
przez specyfikę samych nieruchomości jak i specyfikę działalności SRK SA. Należy tu wskazać
na takie aspekty jak:

 częste zmiany organizacyjno-prawne w obsłudze nieruchomości związane z etapową
restrukturyzacją górnictwa w Polsce,

 wieloletnie zaniedbania w bieżącej konserwacji i remontach ze strony wcześniejszych
administratorów nieruchomości,

 nieuregulowany stan prawny części nieruchomości,

 rozproszenie zasobów na kilkanaście gmin,

 zaawansowany wiek budynków i wysoki stopień zużycia technicznego,

 położenie na terenach obecnej lub byłej eksploatacji górniczej,

 górniczy rodowód nieruchomości i związaną z tym mentalność dużej części lokatorów,

 przynależność dużej części najemców do najuboższych warstw społecznych,

 Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania warto obiektywnie spojrzeć na sposób
zarządzania zasobami mieszkaniowymi i osiągnięcia w tym zakresie Oddziału AZM.
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STRESZCZENIE: Metody sejsmiczne są powszechnie stosowane w górnictwie, geofizyce oraz 

inżynierii lądowej. Aktualnie pomiary sejsmiczne prowadzi się głównie w zakresie rejestracji 

prędkości i przyspieszeń trzech składowych translacyjnych drgań. Wiedząc jednak, że pełny 

opis ruchu fali sejsmicznej, oprócz wspomnianych składowych translacyjnych, zawiera rów-

nież trzy składowe rotacyjne, konieczne było podjęcie działań mających na celu pomiar i okre-

ślenie charakteru tych ostatnich. Jeszcze do niedawna, analiza rotacyjnych fal sejsmicznych 

prowadzona była wyłącznie w sferze teoretycznej, gdyż brakowało narzędzi umożliwiających 

rejestrację prędkości obrotowej cząstek gruntu, na poziomie często nie przekraczającym ułam-

ków μrad/s. Obecnie jednak sejsmologia rotacyjna jest zagadnieniem cieszącym się ogromnym 

zainteresowaniem, co wynika z pojawienia się na rynku instrumentów umożliwiających bezpo-

średni pomiar składowych obrotowych drgań sejsmicznych. Brak jest jednak kompleksowych 

opracowań w zakresie analizy tychże składowych w przypadku drgań indukowanych działal-

nością górniczą. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki pilotażowych pomiarów 

składowych rotacyjnych drgań. Analizie poddano zapisy wstrząsów górniczych o energii w 

zakresie od 3x103J do 1,5x107J. Zarejestrowane wartości obrotu zostały skorelowane z zapisa-

mi drgań translacyjnych celem określenia różnic w ich podstawowych parametrach takich jak 

czas trwania, częstotliwość i rozkład amplitudowy. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie sejsmiczne, wstrząsy górnicze, sejsmologia rotacyjna 

 

 

  



1. WSTĘP 

 

Eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego 

(LGOM) towarzyszy wysoki poziom aktywności sejsmicznej. Skutki oddziaływania dyna-

micznego w postaci drgań parasejsmicznych widoczne są zarówno w wyrobiskach podziem-

nych, jak i na powierzchni terenu. Bazując na doświadczeniach z kopalń podziemnych na ca-

łym świecie można sformułować tezę, że przy dzisiejszym stanie wiedzy i techniki, aktywności 

sejsmicznej towarzyszącej eksploatacji podziemnej nie można całkowicie wyeliminować. 

Można jednak podejmować próby jej minimalizacji. W przypadku kopalń rud miedzi należą-

cych do KGHM Polska Miedź S.A., znaczna część czynnych pól eksploatacyjnych zlokalizo-

wana jest bezpośrednio pod terenami zabudowanymi, w związku z czym konieczne jest pro-

wadzenie bieżących pomiarów parametrów drgań sejsmicznych, celem oceny ich szkodliwego 

wpływu na infrastrukturę powierzchniową [1]. Znajomość amplitudy, częstotliwości i czasu 

trwania drgań jest niezbędna do oceny intensywności sejsmicznej, np. w oparciu o Skalę GSI 

[2], [3]. Obecnie tereny zagrożone oddziaływaniami dynamicznymi monitorowane są przez 

powierzchniową i dołową sieć stanowisk sejsmicznych pracujących w trybie autonomicznym. 

W efekcie większość wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych jest równocześnie reje-

strowana obydwiema sieciami pomiarowymi [4]. Obserwacje powierzchniowe ukierunkowane 

są głównie na monitorowanie budynków mieszkalnych oraz, kluczowej z punktu widzenia cią-

głości eksploatacji, zapory ziemnej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 

(OUOW) Żelazny Most. Lokalizację stanowisk sejsmicznych w rejonie kopalni Rudna przed-

stawiono na rysunku 1. 

 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych dołowej (lewa) i powierzchniowej (prawa) 

sieci sejsmicznej na terenie kopalni Rudna 

Figure 1. Location of seismic posts of underground (left) and surface (right) 

seismic network of the Rudna mine 

 

Do oceny oddziaływania drgań sejsmicznych i parasejsmicznych na obiekty w polskich ko-

palniach rud miedzi, podobnie jak w górnictwie światowym, stosuje się metody bazujące na 

Dołowe stanowiska sejsmiczne Powierzchniowe stanowiska sejsmiczne Granica obszaru górniczego 



analizie danych otrzymanych z pomiarów prędkości i przyspieszeń składowych translacyjnych 

drgań [5][6]. W ostatecznym rozliczeniu, składowe rotacyjne drgań sejsmicznych są całkowi-

cie pomijane. Do niedawna taka sytuacja wynikała z braku odpowiedniej technologii umożli-

wiającej pomiar drgań rotacyjnych oraz z przekonania, iż wartości obrotu generowanego falą 

sejsmiczną są tak niewielkie, że mogą być pomijane. Rosnące w ostatnich latach zainteresowa-

nie nowym obszarem geofizyki przełożyło się jednak na szybki rozwój nowych metod pomia-

rowych umożliwiających pomiar zarówno składowych translacyjnych, jak i rotacyjnych [7]. W 

niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki kilkumiesięcznych pilotażowych pomiarów 

sejsmicznych drgań obrotowych i translacyjnych generowanych działalnością górniczą w rejo-

nie kopalń rud miedzi LGOM.  

 

2. ROTACYJNE SKŁADOWE DRGAŃ SEJSMICZNYCH 

 

Główny ruch cząstek w ciele stałym może być podzielony na dwie grupy: translacyjną (wzdłuż 

osi X, Y oraz Z) oraz rotacyjną wokół osi (X, Y i Z) (rys. 2) [8], [9].  

 

        

 
 
Rys. 2. Uproszczona zasada trójskładowych pomiarów rotacyjnych (lewa) i translacyjnych (prawa) 

Figure 2. Simplified method of rotational (left) and tanslational (right) measurements 

 

Jak zaznaczają Teisseyre [8], [9] oraz Lee [10], analizy teoretyczne wykazują, że sypkie 

materiały skalne, podobnie jak spękane, zwietrzałe czy zawodnione skały, mogą wpływać na 

nieregularną dystrybucję fal sejsmicznych tworząc jednocześnie zjawisko rotacji. Występowa-

nie dodatkowych trzech składowych ruchu falowego nie może być zatem pomijane, m.in. ze 

względu na oddziaływanie na obiekty zlokalizowane w bliskim polu falowym. Implementacja 

obrotu cząstek do analiz numerycznych może w istotnym stopniu wpłynąć na poprawę dokład-

ności wykonywanych obliczeń, a w efekcie umożliwi bardziej wiarygodną ocenę wpływu ak-

tywności sejsmicznej na wyrobiska, skarpy, nasypy czy budowle powierzchniowe. Aktualnie 

na rynku dostępnych jest kilka typów sejsmometrów przeznaczonych stricte do pomiarów ro-

tacyjnych drgań sejsmicznych. Narastające przekonanie o wartości informacji, którą mogą 

nieść za sobą dodatkowe składowe ruchu fali sejsmicznej powoduje, że pomiary rotacyjne są 

Ruch obrotowy  

Z 

Ruch translacyjny  

Z 



realizowane nie tylko w przypadku wysokoenergetycznych trzęsień ziemi [11], [12], ale rów-

nież m.in. w inżynierii lądowej [13], [14], geofizyce górniczej [15], [16], [17], a nawet przy 

pomiarach kosmicznych fal grawitacyjnych [18]. Zakłada się, że ruchy skrętne gruntu mogą 

negatywnie oddziaływać głównie na wielkogabarytowe obiekty infrastruktury powierzchnio-

wej. Niemniej geofizycy badający zjawisko fali rotacyjnej wielokrotnie wykazywali jej wpływ 

na budowle o stosunkowo małych gabarytach [18], [19], [20], [21]. 

 

3. POMIARY DRGAŃ PARASEJSMICZNYCH 

 

Do badań zastosowano sejsmometry firmy eentec (rys. 3), w tym trójskładowy sejsmometr do 

pomiarów rotacyjnych fal sejsmicznych i trójskładowy sejsmometr do pomiarów translacyjnych. 

Oznacza to, że rejestrowano wszystkie sześć komponentów fali sejsmicznej.  

 

 
 

Rys. 3. Trójskładowy sejsmometr do rejestracji składowych rotacyjnych drgań - R1 (lewa) oraz 

trójskładowy sejsmometr do pomiarów składowych translacyjnych EP-300 (prawa) 

Figure 3. Triaxial rotational seismometer R-1 (left) and triaxial broadband 

seismometer for translational measurements (right) 

 

Sejsmometr rotacyjny R-1 wykorzystuje technologię elektrochemiczną i charakteryzuje się 

wysoką czułością pomiaru. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych czujników możliwy jest po-

miar prędkości obrotowej fali przy jednoczesnym zapewnieniu względnej niewrażliwości na ruch 

translacyjny. Urządzenie może pracować w temperaturach od –15°C do +55°C, dzięki czemu nie 

ma technicznych przeszkód, aby używać go zarówno w warunkach powierzchniowych, jak i do-

łowych. Z kolei, do pomiarów składowych translacyjnych wykorzystano szerokopasmowy, trój-

składowy sejsmometr EP-300, który ze względu na niski pobór energii, przeznaczony jest zarów-

no do zastosowań stacjonarnych, jak i terenowych. Wydajne czujniki elektrodynamiczne zapew-

niają rozszerzony zakres dynamiki, wysoką stabilność i liniowość w całym zakresie pasma reje-

stracji. Pomiar prędkości drgań realizowany jest przez trzy identyczne czujniki elektrochemiczne 

zamontowane prostopadle wzdłuż osi X, Y (składowe horyzontalne) i Z (składowa wertykalna). 

W trakcie badań, aparatura została umieszczona na powierzchni terenu, w betonowej studzien-

ce o głębokości ok. 2 m znajdującej się u podstawy zapory OUOW Żelazny Most (rys. 4). 

 

 

 



 
 

Rys. 4. Sposób instalacji aparatury pomiarowej 

Figure 4. Method of seismic recorders installation 

 

Stanowisko pomiarowe było zlokalizowane w północno-zachodniej części Obiektu. Reje-

stracją objęte zostały wszystkie wstrząsy o energii ≥ 103 J. 

 

3. ANALIZA PODSTAWOWYCH PRARAMETRÓW DRGAŃ PARASEJSMICZNYCH 

 

W trakcie dwumiesięcznych pomiarów zarejestrowano w sumie 49 wstrząsów indukowanych 

o energii przekraczającej 103 J, których odległość hipocentralna od stanowisk pomiarowych 

mieściła się w zakresie od 1200 do nawet 7800 metrów. Lokalizacja wszystkich zarejestrowa-

nych wstrząsów, wraz z uwzględnieniem ich klas energetycznych została przedstawiona na 

rysunku 5.  

 

 
 

Rys. 5. Lokalizacja epicentralna ognisk zarejestrowanych wstrząsów względem stanowiska pomiarowego 

Figure 5. Location of recorded seismic events in relation to measuring post 
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Spośród wszystkich zarejestrowanych zdarzeń w tym okresie, wyłącznie 4 wstrząsy były 

zjawiskami wysokoenergetycznymi. Ich energie i odległości hipocentralne względem stano-

wisk pomiarowych zostały przedstawione w tabeli 1.  
 

Tabela 1. Wypis zarejestrowanych zjawisk wysokoenergetycznych 

Table 1. List of recorded high-energy tremors 

Data wystąpienia 2017.01.16 2017.02.13 2017.03.02 2017.03.04 

Energia wstrząsu [J] 1,20 x 106 1,20 x 107 1,70 x 106 1,50 x 107 

Odległość hipocentralna [m] 6196,12 6205,92 5413,75 5961,79 

 
3.1. Porównanie przebiegów rotacyjnych i translacyjnych w dziedzinie czasu 

 

Aby określić różnicę pomiędzy składowymi rotacyjnymi i translacyjnymi drgań parasejsmicz-

nych w dziedzinie czasu, przeanalizowano maksymalne wartości amplitudy drgań zarejestro-

wanych zdarzeń. Aby zminimalizować stosunek szumu do sygnału, wszystkie przebiegi prze-

filtrowano z wykorzystaniem środkowoprzepustowego filtra Butterworth’a w paśmie często-

tliwości 1-50 Hz. Efekt filtrowania przedstawiono na rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Sygnał sejsmiczny przed (zielony) i po filtrowaniu (niebieski)  

Figure 6. Seismic signal before (green) and after (blue) filtering 

 

Wartości szczytowej amplitudy prędkości drgań PPV (ang. Peak Particle Velocity) i pręd-

kości obrotowej drgań PPAV (ang. Peak Particle Angular Velocity) przedstawiono na rysun- 

ku 7. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 7. Zarejestrowane wartości PPV (lewa) oraz PPAV (prawa) 

Figure 7. Recorded PPV (left) and PPAV (right) values of ground motion 

 

 

W przypadku składowych translacyjnych, wartość PPV wykazuje tendencje wzrostową 

wraz ze zwiększającą się energią wstrząsu. Korelacja energii i amplitudy drgań translacyjnych 

rejestrowanej w poszczególnych kierunkach wynosiła odpowiednio r=0,98 dla kierunku X, 

r=0,99 dla kierunku Y oraz r=0,89 dla kierunku wertykalnego Z. Mniejszy, aczkolwiek wi-

doczny wpływ na wartość maksymalnej amplitudy drgań ma odległości hipocentralna od źró-

dła zdarzenia. Wraz ze wzrostem odległości spada wartość amplitudy drgań, co najlepiej obra-

zują zarejestrowane wstrząsy o energiach rzędu 103 J i 104 J. Wyliczone współczynniki korela-

cji dla składowych horyzontalnych wynoszą odpowiednio r=0,16 dla X oraz r=0,17 dla Y. 

W przypadku składowej Z, zaobserwowano korelację na niskim poziomie, tj. r=0,10. Podobne 

wnioski można wysnuć analizując maksymalną wartość prędkości obrotu drgań rotacyjnych. 

Jak wynika z rysunku 8, wraz ze wzrostem odległości i spadkiem energii, wartość PPAV zna-

cząco spada. Największe wartości PPAV generowane były wstrząsami o energii 1,2x107 J oraz 

1,5x107 J. Zaobserwowano również wyraźną korelację między energią wstrząsu, a wartością 

PPAV składowych horyzontalnych, gdzie współczynnik r wynosił odpowiednio r=0,88 dla 

kierunku X oraz R=0,87 dla kierunku Y. Drgania w kierunku wertykalnym słabo korelowały 

z energią wstrząsu (r=0,22). Widoczny jest również większy wpływ odległości hipocentralnej 

na rejestrowaną wartość amplitudy obrotu aniżeli w przypadku amplitudy przesunięcia. Sytua-

cja ta może sugerować, że składowe obrotowe drgań parasejsmicznych są bardziej tłumione niż 

składowe translacyjne. Niemniej w obu przypadkach największe wartości PPV, podobnie jak 

PPAV, zaobserwowano w przypadku wstrząsów wysokoenergetycznych. Minimalne i maksy-

malne zarejestrowane wartości PPV oraz PPAV przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Wartości maksymalne i minimalne zarejestrowanych PPV i PPAV 

Table 2. Maximum and minimum values of PPV and PPAV  

Kierunek Rejestracji RX RY RZ TX TY TZ 

Jednostka [μrad/s] [μm/s] 

Minimalna wartość amplitudy drgań 2 2 3 4 5 3 

Maksymalna wartość amplitudy drgań 98 198 47 2330 1240 280 

- X ;  - Y ;  - Z 



Istotnym parametrem drgań sejsmicznych, analizowanym w domenie czasu jest również 

czas trwania wstrząsu. W ramach niniejszego opracowania przeanalizowano czasy trwania 

wstrząsów o energii przekraczającej 105 J. Średnia odległość analizowanych wstrząsów od sta-

nowisk pomiarowych wynosiła 5296,23 m przy odchyleniu standardowym na poziomie 882,88 

m.  Aby zautomatyzować proces wyznaczania czasu trwania wstrząsu, opracowany został algo-

rytm automatycznie wyznaczający przybliżony czas drgania cząstek gruntu. Celem sprowadze-

nia obliczeń do jednej wartości dla składowych rotacyjnych i jednej wartości dla składowych 

translacyjnych, dla każdego z analizowanych wstrząsów wyznaczono parametr PGV (ang. 

Peak Ground Velocity) oraz PGAV (ang. Peak Ground Angular Velocity). Przyjęto, że za efek-

tywny czas trwania drgań sejsmicznych można uznać okres, w którym amplituda drgań prze-

kracza 10% amplitudy maksymalnej. W efekcie nowoutworzony algorytm wyznaczał w zapisie 

wstrząsu dwa punkty, w których wartość PGV przekraczała zakładaną wartość progową. Na-

stępnie pomiędzy pierwszym i ostatnim punktem obliczano różnicę czasu (Δt), którą traktowa-

no jako wynik obliczeń. Przykładowy schemat wyznaczania czasu trwania drgań translacyj-

nych i rotacyjnych przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rys. 8. Schemat wyznaczania czasu trwania wstrząsu 

Figure 8. Scheme of determination of seismic tremor duration 

 

Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 9. 

 

 
 

Rys. 9. Wyznaczone czasy trwania analizowanych wstrząsów sejsmicznych  

Figure 9. Calculated duration times of selected seismic tremors 
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W wyniku analizy stwierdzono, że średni czas trwania drgań rotacyjnych jest o 31% mniej-

szy niż w przypadku składowych translacyjnych. Odległość hipocentralna była na zbliżonym 

poziomie dlatego na tym etapie analizy została pominięta. Zaobserwowano również, że różnica 

w czasie trwania drgań wzrasta wraz z energią wstrząsu. Taka sytuacja potwierdza tezę, że 

składowe obrotowe drgań parasejsmicznych są bardziej tłumione aniżeli komponenty transla-

cyjne. 

 

3.2. Analiza widmowa sygnałów parasejsmicznych 

 

Aby określić charakterystykę częstotliwościową sygnałów parasejsmicznych, wszystkie zareje-

strowane wstrząsy poddano procedurze szybkiej transformaty Fouriera (ang. Fast Fourier 

Transform). W procedurze okienkowania sygnału wykorzystano okno Hamminga. Wyniki ana-

lizy w dziedzinie częstotliwości przedstawiono na rysunku 10. 

 

 

 
 

Rys. 10. Obliczone częstotliwości dominujące dla składowych translacyjnych (lewa) i rotacyjnych (prawa) 

Figure 10. Calculated values of dominant frequencies of translational (left) 

and rotational (right) ground motion 

 

Przeprowadzona analiza FFT wykazała istotne różnice w widmach sygnałów transla-

cyjnych oraz rotacyjnych. Częstotliwości dominujące drgań tych pierwszych mieściły się 

najczęsciej w zakresie 1-15 Hz. Wyliczone częstotliwości wykazywały tendencję wzrostową 

wraz ze spadkiem odległości, co jest rzeczą naturalną, gdyż skały i grunty, w obrębie których 

propagowały fale sejsmiczne, działają na spektrum częstotliwościowe jak filtr dolnoprze-

pustowy. W efekcie im dalej od źródła, tym bardziej wysokie częstotliwości są tłumione. 

Zaskakujący jest jednak fakt, że składowe obrotowe wybranych wstrząsów, mimo że wykazały 

analogiczny trend, to zakres obserwowanych częstotliwości znacząco wzrósł, tj. mieścił się 

przedziale 1-50 Hz. Widoczny jest również istotny wpływ odległości na częstotliwość do-

minującą, co potwierdzają wyliczone współczynniki korelacji wynoszące odpowiednio r=-0,43 

dla kierunku X, r=-0,37 dla kierunku X oraz r=-0,53 dla kierunku Z. 

 

WNIOSKI 

 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki pilotażowych pomiarów sześciu składowych 

wstrząsów indukowanych działalnością górniczą na terenie kopalń LGOM. Łącznie zareje-

- X ;  - Y ;  - Z 



strowano 49 wstrząsów, spośród których jedynie 4 były zjawiskami wysokoenergetycznymi. 

Zarejestrowana w wyniku przejścia fali parasejsmicznej maksymalna prędkość obrotu cząstek 

gruntu, nie przekraczała wartości 200 μrad/s, przy jednoczesnym ruchu translacyjnym na po-

ziomie 2330 μm/s. Zaobserwowano również różnice w zakresie częstotliwości dominujących. 

Analiza widmowa wykazała, że składowe rotacyjne we wszystkich 49 przypadkach charakte-

ryzowały się wyższą wartością częstotliwości dominującej. Wyraźne rozbieżności wykazano 

również w oparciu o analizę czasu trwania poszczególnych składowych sygnału sejsmicznego. 

Obserwowane drgania rotacyjne wygaszały się wcześniej aniżeli składowe translacyjne. Osta-

tecznie, w wyniku wykonanych analiz stwierdzono, że parametry składowych rotacyjnych 

drgań sejsmicznych wykazują znaczące różnice w odniesieniu do standardowych pomiarów 

translacyjnych. Pozornie niewielka wartość obrotu może nieść ze sobą wiele istotnych infor-

macji w zakresie propagacji fal sejsmicznych oraz może być krokiem milowym w zakresie 

analiz oddziaływania dynamicznego na obiekty. Przypuszczalnie, szczególnie wartościowe 

informacje będzie można uzyskać w wyniku analiz wstrząsów wysokoenergetycznych reje-

strowanych w bliskim polu falowym. Wobec powyższego, celem określenia rzeczywistego 

znaczenia składowych rotacyjnych w aspekcie ich szkodliwości, konieczne jest prowadzenie 

dalszych, wieloletnich pomiarów. 
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Preliminary Measurements of Rotational Components of Paraseismic 

Vibration in the Legnica-Głogów Copper Basin Region 
 

Proper description of ground motions generated by seismic and paraseismic events requires 

gathering data of six components of seismic wave. Three of them, so called translational 

waves, are well researched and identified. Unfortunately, until recently, the remaining three 

components named as rotational waves were generally estimated with the use of indirect meth-

ods based on theoretical calculations. It was related mostly with the lack of proper instruments 

for recording of rotational seismic waves. Thus, rotational waves were not fully recognized so 

far. Recently, a few types of advanced instruments for direct measurements of rotation were 

invented. Based on measurements of strong ground motions it was indicated, that amplitude of 

the rotational components in close distances from the seismic source can be significantly larger 

than expected. Besides that, there is still a lack of analyses considering characteristic of rota-

tional seismic waves generated by induced seismic events. In this paper, the results of prelimi-

nary measurements of rotational motions generated by induced seismic wave were presented. 

Ground movements related with mining tremors were analysed in terms of amplitude, frequen-

cy and duration. 
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Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Firma powstała w 2000 roku.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń funkcjonuje na 

podstawie:

 ustawy  z 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu 

górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania 

w warunkach gospodarki rynkowej, 

 ustawy z 28 listopada 2003 roku o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego            

w latach 2003-2006, 

 ustawy z 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 –

2015,

 kodeksu spółek handlowych oraz prawa 

geologicznego  i górniczego. 

Jedynym akcjonariuszem SRK jest Skarb Państwa.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Misja SRK

 Efektywne zagospodarowywanie, rekultywacja i rewitalizacja 
przejmowanych terenów pogórniczych,

 Dbałość o środowisko naturalne,

 Zabezpieczanie przed zniszczeniem obiektów stanowiących dziedzictwo 
kulturowe i przemysłowe.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Wizja SRK

 Przywracanie do życia terenów i obiektów pogórniczych sprzyja 

rozwojowi innych sektorów gospodarki, 

 Pozyskanie inwestorów pozwoli stworzyć alternatywne wobec górnictwa 

miejsca pracy.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 Podstawowym zadaniem spółki jest prowadzenie 

likwidacji kopalń, zabezpieczenie sąsiednich zakładów 

górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym 

czy pożarowym, 

 Spółka zagospodarowuje majątek 

oraz sprzedaje nieruchomości 

likwidowanych kopalń,

 Realizuje zadania związane 

z usuwaniem szkód górniczych 

i rekultywacją 

terenów pogórniczych.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Wprowadzona w 2015 roku nowelizacja ustawy z 7 września 2007 roku nałożyła na SRK 

kolejne zadania związane z procesem restrukturyzacji górnictwa. 

Teraz spółka może nabywać kopalnie, zakłady górnicze lub ich oznaczone części w celu 

przeprowadzenia likwidacji i restrukturyzacji zatrudnienia.



 Tym samym władze Polski uprawnione są do 

kontynuowania pomocy udzielanej ze środków Skarbu 

Państwa dla kopalń nabytych przez SRK przed końcem 

2018 roku.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 Możliwość przyznawania przez polskie władze 

pomocy dla przejmowanych przez SRK kopalń 

bądź zakładów górniczych zakończyła się 

31 grudnia 2018 roku.

 Rząd polski zwrócił się do Komisji Europejskiej 

o notyfikację dalszej pomocy na 

restrukturyzację górnictwa w latach 2019–

2023. W odpowiedzi Komisja Europejska 

uznała, że planowana przez Polskę pomoc dla 

SRK nie naruszy znacząco konkurencji na 

rynku. 



„Makoszowy”, „Mysłowice”
„Brzeszcze Wschód”,
„Mysłowice – Wesoła I”,
„Boże Dary”, „Centrum”, 
„Jas – Mos”, „Śląsk”, 
„Rydułtowy I, „Pokój I”, 
„Piekary I” „Krupiński”, 
„Wieczorek I” „Wieczorek II”.

Aktualnie Spółka skupia 14 kopalń: 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Kopalnie przejęte do likwidacji przez SRK 
są na terenie 27 gmin w 3 województwach.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Na terenie przejętych kopalń jest ponad 

600 kilometrów podziemnych wyrobisk.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Na terenie restrukturyzowanych 

kopalń znajdują się 52 szyby 

o łącznej długości ponad 30 km.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



W skład SRK S.A. 

wchodzą oddziały:

 14 likwidowanych kopalń,

 Administracja Zasobów Mieszkaniowych,

 Centralny Zakład Odwadniania Kopalń,

 Kopalnie Węgla Kamiennego 

w Całkowitej Likwidacji.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Spółka zatrudnia ponad 3 tys. osób.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



SRK jest głównym ogniwem procesu restrukturyzacji 

zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Od 1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku spółka 

przejęła wraz z 16 kopalniami przeznaczonymi do 

likwidacji ponad 13,3  tys. pracowników. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Ponad 10 tysięcy osób złożyło wnioski o osłony socjalne przewidziane 

w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Ostatecznie z urlopów górniczych skorzystało ponad 6 tys. 

pracowników dołowych i ponad 600 zatrudnionych 

w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Ponad 3 tys. osób otrzymało 

jednorazowe odprawy pieniężne.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



DOLNY 
ŚLĄSK

104 ha

ŚLĄSK

2613 ha

MAŁOPOLSKA

293 ha

Nieruchomości i pozostałe składniki majątku SRK 

znajdują się w 73 gminach na terenie Górnego 

i Dolnego Śląska oraz Zachodniej Małopolski.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Posiadamy 10,2 tys. działek 

o powierzchni 3,3 tys. hektarów.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Spółka dysponuje 4,4 tys. 

budynków i 4,3 tys. budowli.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oferujemy tysiące maszyn i urządzeń, 

do sprzedaży lub dzierżawy.  



Posiadamy 3 tys. budynków 

z prawie 16 tys. mieszkań.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Łączna powierzchnia lokali 
wynosi tam ponad 630 tys. m2.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Odwadniamy 13 kopalń i zabezpieczamy przed 

zagrożeniem wodnym 7 czynnych zakładów górniczych.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Zrzucamy do zlewni Wisły i Odry prawie połowę wody 

wypompowywanej przez górnictwo węgla kamiennego, 

czyli ponad 84,6 mln metrów sześciennych na rok.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 

SRK posiada 13 pompowni.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Zaprzestanie odwadniania zlikwidowanych kopalń 

spowodowałoby sukcesywne zatapianie i zagrożenie 

wodne dla wszystkich, 18 kopalń w regionie śląskim.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Ustawa 

o Funkcjonowaniu Górnictwa nakazują spółce likwidującej 

kopalnie, w całości lub części, ochronę środowiska oraz 

rekultywację gruntów po działalności górniczej.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Obecnie przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej realizujemy 7 dużych przedsięwzięć związanych 

z rekultywacją osadników, hałd i terenów  zdegradowanych w Chrzanowie, 

Bytomiu, Nowej Rudzie, Wałbrzychu, Jaworznie i Piekarach Śląskich.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Określiliśmy kolejne 27 przedsięwzięć, których realizacja przywróci 
wartość użytkową prawie 560 hektarom oraz ograniczy emisję gazów 

cieplarnianych do atmosfery o ponad 5 tys. Mg/rok. Szacowana 
wartość tych prac do 31.12.2023 roku wyniesie ok. 593 mln zł.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
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Możliwość wykorzystania systemu ABB LinkOne 

do publikacji, dystrybucji i efektywnego 

użytkowania dokumentacji techniczno-ruchowej

VARID is official ABB distributor
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Andrzej Gądek
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Książka LinkOne
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Strona książki LinkOne
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Moduły LinkOne
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Przeglądarka WinView – książka
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Przeglądarka WinView – książki zdalne
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Przeglądarka WebView – Książka
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Przeglądarka WebView – Książka



LinkOne – korzyści

9

Kluczowe korzyści Osiągane poprzez:

Poprawa wydajności personelu łatwość dostępu do właściwej informacji

Poprawa bezpieczeństwa i 

wydajności procesów obsługi

zawarcie informacji o BHP na konkretnych stron książki (łącza, 

notatki)

Skrócenie średniego czasu napraw szybkość i celność składanych zamówień oraz ułatwienie 

wykonania zadań obsługi (łącza do instrukcji)

Polepszenie jakości procesu 

zamawiania części

graficzną identyfikację części – redukcja kosztów 

niewłaściwych zamówień z błędnie wpisanymi nazwami części

Uproszczony dostęp do 

dokumentacji technicznej

Standaryzacja struktury i hierarchii dokumentacji
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Użytkownicy
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Użytkownicy

Komatsu, Caterpillar, Joy, Warman, Bucyrus, Marion, Atlas Copco Wagner, 

Terex, Elphinstone, Drager, Ludowici, MIM Technologies, Envirotech Pumps, 

CBC Bearings, DBT, Continental Conveyor, Cubex, ESCO, Ingersoll Rand Drill, 

Jeffrey, JH Fletcher, LeTorneau, Leibherr, Nordberg, Stamler, Svedala, Unit Rig, 

EHS Mine Supplies, P&H, Oldenburg, Hitachi, Bradken, David Brown Gear, 

Eimco, Long Airdox, Metso, Multiflo, Prok, SEW Eurodrive, Voest
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Przykładowa książka i funkcje: książka książek
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Przykładowa książka i funkcje: strony pokrewne 

i odnośniki do plików na zewnątrz
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Przykładowa książka i funkcje: filtr na spis części i rysunek
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Przykładowa książka i funkcje: filtr na spis części i rysunek
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Przykładowa książka i funkcje: rysunek wektorowy
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Przykładowa książka i funkcje: dokument na stronie
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Przykładowa książka i funkcje: wiele rysunków na stronie
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Przykładowa książka i funkcje: notatki
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Przykładowa książka i funkcje: wyszukiwanie 
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Przykładowa książka i funkcje: łącza hyperlink
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Przykładowa książka - zawartość
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Gł. spec. ds. wdrożeń

andrzej.gadek@varid.pl

+48 606 360 900

Andrzej Gądek
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Technologia likwidacji wyrobisk chodnikowych 

za frontem ściany w warunkach LW „Bogdanka” 
 

 

Leszek Głowacz 
 

 

 

 

 

 

Rabowanie chodników przyścianowych należy do najbardziej ryzykownych czynności w sztu-

ce górniczej. Każdy błąd lub odstępstwo od technologii wzmaga zagrożenie dla wykonujących 

je rabunkarzy, dlatego zaleca się stosowanie w większym niż dotychczas stopniu odsunięcie 

pracowników z bezpośredniego sąsiedztwa rabowanych odrzwi, a więc stref szczególnego za-

grożenia zawałem. Impulsem jest niepokojące nasilenie w górnictwie śmiertelnych i ciężkich 

wypadków, związanych z opadem lub zawałem skał stropowych, których to przyczyną jest 

prowadzenie robót niezgodnie z ustaleniami projektu technicznego lub technologią robót, re-

zygnację z wypełniania przestrzeni pomiędzy obudową chodnikową a wyłomem wyrobiska, 

zbyt szczupły zespół rabunkarzy lub ich nieprzygotowanie do tego rodzaju robót oraz prowa-

dzenie rabunku bez wzmocnienia obudowy, utrzymywanie chodników za frontem ściany bez 

odpowiedniej stabilizacji, przebywanie pracowników pod niezabezpieczonym stropem oraz 

wykorzystywanie obudowy do przesuwania maszyn i urządzeń bez ich odpowiedniego wzmoc-

nienia. Rabowanie prowokujących przecież zawał chodników przyścianowych i zbędnych wy-

robisk korytarzowych to szczególny rodzaj robót. Szczególny, ponieważ łączy się z wyjątko-

wym ryzykiem, dlatego zwraca się uwagę na surowe rygory, którymi obwarowane jest prowa-

dzenie tych robót. 

Przepisy dokładnie precyzują liczebność zespołu, zaangażowanego do takich likwidacji, 

oraz wymagane kwalifikacje. Bezwzględnie muszą to być górnicy rabunkarze z odpowiednim 

przygotowaniem i potwierdzającymi je uprawnieniami. Jest przy tym zasadą, że przodowy 

brygady nie może pomagać w pracach związanych z rabunkiem obudowy. Jego zadaniem jest 

wyłącznie obserwowanie przebiegu robót i reagowanie na niepokojące zachowania i sygnały. 

Przepisy nie precyzują natomiast sposobu prowadzenia rabunku. Można więc wykonywać 

te roboty tradycyjnie, czyli rozkręcając łuki ociosowe i stropnicowe, by następnie po zapięciu 

łańcuchów wyszarpywać je z wyrobiska przy pomocy urządzeń rabunkowych opartych na si-

łownikach np. w LW „Bogdanka” – hydraulicznym urządzeniu do rabowania chodników 

BK-006 czy też zestawem łańcuchowo-siłownikowym OP/URS/14. Tak prowadzony rabunek 

mimo zabezpieczeń stropu indywidualnymi stojakami łączy się jednak z koniecznością obec-

ności człowieka blisko strefy zawału. 

Drugim sposobem, eliminującym przebywanie pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie 

rabowanych odrzwi jest zastosowanie urządzeń do rabunku obudowy takich jak: UDR „MA-

MUT” oraz URW „PANDA”. 

 



Jak wspomniałem wcześniej, jedną z najbardziej pracochłonnych i niebezpiecznych czyn-

ności w procesie eksploatacji węgla systemem ścianowym wykonywanych w oddziałach wy-

dobywczych jest likwidacja chodników przyścianowych, przy których podstawową czynnością 

jest demontaż (rabowanie) obudowy chodnikowej, będącej pod obciążeniem. W nowoczesnym 

górnictwie, przy zastosowaniu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, czynność ta nadal 

wykonywana jest ręcznie. Niejednokrotnie dochodziło w tym miejscu do bardzo niebezpiecz-

nych zdarzeń oraz wypadków pracowników w skutek opadu skał stropowych i dynamicznie 

przemieszczanych demontowanych elementów obudowy, ponieważ jest konieczność przeby-

wania załogi w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni zawałowej oraz w miejscu występowania 

dynamicznych odprężeń obudowy. W związku z powyższym powstał pomysł na zaprojektowa-

nie i wykonanie urządzeń do mechanizacji procesu likwidacji chodnika i rabowania obudowy 

chodnikowej. 

 

Urządzenie do Rabowania Obudowy chodnikowej UDR „MAMUT” 

 

Urządzenie do Rabowania Obudowy chodnikowej UDR „MAMUT” jest pierwszym urządze-

niem zastosowanym do rabunku obudowy w LW. Bogdanka i było już parokrotnie zmoderni-

zowane poprzez wprowadzenie nowych elementów takich jak: ramiona teleskopowe zamiast 

siłownika rabunkowego do rabowania stojaków ociosowych i prostek, belka podporowa – 

stropowa, SPS – siłownik podnoszenia belki wewnętrznej, służący do podnoszenia urządzenia 

w przypadku miękkich, zawodnionych skał spągowych. 

Urządzenie to eliminuje ciężką pracę fizyczną związaną z zabudową wzmocnienia obudo-

wy chodnikowej np. poprzez zabudowę stojaków typu „Valent”, oraz wyciąganiem zagłębio-

nych w wypiętrzonym spągu elementów ociosowych odrzwi obudowy, usprawnia ciężką pracę 

w rabunku, eliminuje szereg niebezpiecznych czynności, które do tej pory były niezbędne do 

wykonania. Mechanizacja prac przy rabunku obudowy poprzez zastosowanie urządzenia UDR 

„MAMUT” poprawia efektywność wykonywanych prac, zwiększa bezpieczeństwo i wydaj-

ność, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne. 

Dodatkową zaletą urządzenia jest prostota jego budowy, gdyż urządzenie składa się z mo-

dułów, które można łatwo montować, demontować i transportować w wyrobiskach górniczych. 

W związku z powyższym w bardzo łatwy sposób staje się możliwe przystosowanie tego urzą-

dzenia do warunków wskazanych przez użytkownika. Przekrój, wyposażenie i kształt wyrobi-

ska przeznaczonego do rabunku wyznaczają kierunki do dopasowania urządzenia w danej ko-

palni. 

Urządzenie UDR „MAMUT” składa się z belki wewnętrznej, zewnętrznej, poprzecznej 

oraz belki podporowej, stojaka hydraulicznego (siłownika),ramion teleskopowych ociosowych, 

głowicy i siłownika przekładkowego. 

Urządzenie to pozwala na podparcie obudowy, demontaż zamków i bezpieczne zrabowanie 

obudowy bez konieczności przebywania ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie w czasie rabowa-

nia. 

Konstrukcja urządzenia daje możliwość samobieżnego przesuwania się wzdłuż wyrobiska 

za pomocą siłownika przekładkowego. 

Urządzenie posiada dwa stojaki podporowe, które połączone są z belką podporową podpie-

rającą trzy stropnicowe łuki obudowy jednocześnie - umożliwia to stałe podparcie odrzwi obu-

dowy w strefie rabunku oraz stojak rabujący z głowicą do demontażu stropnicy. 

Urządzenie UDR „MAMUT” może być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów 

górniczych niemetalowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeń-

stwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zostało 



zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze zagrożonej 

wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE ATEX). Obecnie stosowane jest w ścianach 

kombajnowych w LW „Bogdanka” (ze względu na mniejsze gabaryty niż URW „PANDA” 

stosowane jest w wyrobiskach przyścianowych o zawężonym przekroju z powodu zaciśniętej 

lub zdeformowanej obudowy. 

 

Urządzenie do Rabowania Obudowy URW „PANDA” 

 

Urządzenie URW „PANDA” to następne po UDR „MAMUT” urządzenie do rabowania 

obudowy, które również eliminuje ciężką pracę fizyczną związaną z zabudową wzmocnienia 

obudowy chodnikowej np. poprzez zabudowę stojaków typu „Valent”, oraz wyciąganiem za-

głębionych w wypiętrzonym spągu elementów ociosowych odrzwi obudowy, usprawnia ciężką 

pracę w rabunku, eliminuje szereg niebezpiecznych czynności, które do tej pory były niezbęd-

ne do wykonania. Mechanizacja prac przy rabunku obudowy poprzez zastosowanie urządzenia 

URW „PANDA” poprawia efektywność wykonywanych prac, zwiększa bezpieczeństwo i wy-

dajność, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne. Dodatkową zaletą urządzenia 

jest prostota jego budowy, gdyż urządzenie składa się z modułów, które można łatwo monto-

wać, demontować i transportować w wyrobiskach górniczych. W związku z powyższym w bar-

dzo łatwy sposób staje się możliwe przystosowanie tego urządzenia do warunków wskazanych 

przez użytkownika. Przekrój, wyposażenie i kształt wyrobiska przeznaczonego do rabunku 

wyznaczają kierunki do dopasowania urządzenia w danej kopalni. 

Urządzenie URW „PANDA” – posiada zespół trzech stropnic zabudowanych na stojakach 

hydraulicznych – umożliwia to stałe podparcie odrzwi obudowy w strefie rabunku. Wzmocnie-

nie obudowy likwidowanego chodnika i przebudowa urządzenia w nowe położenie realizowa-

na jest w pełni mechanicznie z miejsca sterowania urządzeniem, bez przerywania ciągłości 

podparcia obudowy. Urządzenie do Rabowania Obudowy URW „PANDA” jest dodatkowo 

wyposażone w ruchomy pomost roboczy oraz manipulator służący do demontażu podciągu ko-

twowego. Ruchome ramię ze specjalną kołyską, jest ustawiane pod prostką, a następnie doci-

ska ją do obudowy. Przy pomocy nożyc hydraulicznych następuje ucięcie kotwy i zdalne 

opuszczenie prostki przy użyciu manipulatora. Powoduje to eliminację zagrożenia od naprężo-

nej kotwy i zabezpiecza pracowników przed niekontrolowanym upadkiem prostki. Ponadto 

ogranicza pracę na wysokości do niezbędnego minimum. 

Urządzenie URW „PANDA” może być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów 

górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpie-

czeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zo-

stało zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze zagro-

żonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE ATEX). Ze względu na znacznie więk-

sze gabaryty i ciężar niż UDR „MAMUT” – urządzenie URW „PANDA” stosowane jest 

w wyrobiskach przyścianowych ścian strugowych LW „Bogdanka”, które to są znacznie więk-

sze gabarytowo niż w wyrobiskach przyścianowych ścian kombajnowych , ze względu na za-

budowę w nich napędów przenośnika ścianowego oraz struga (silniki ,przekładnie UEL i CST 

i inne). 

 

Urządzenia do Rabowania Obudowy chodnikowej UDR „MAMUT” i URW „PANDA” 

wyeliminowało istotne zagrożenia takie jak: 

 

1. Zagrożenie od opadu skał – ponieważ posiadają osłonę oddzielającą pracowników od 

strefy zawałowej. Osłona konfigurowana jest dla wyrobiska w zależności od rodzaju 

http://nettg.pl/news/104549/ograniczanie-ryzyka-przy-likwidacji-chodnikow/set/page/3
http://nettg.pl/news/104549/ograniczanie-ryzyka-przy-likwidacji-chodnikow/set/page/3
http://nettg.pl/news/104549/ograniczanie-ryzyka-przy-likwidacji-chodnikow/set/page/3
http://nettg.pl/news/104549/ograniczanie-ryzyka-przy-likwidacji-chodnikow/set/page/3


i wielkości obudowy, oraz od warunków w nim panujących, przez dodanie bądź ujęcie 

modułowych elementów. 

2. Zagrożenie od naprężeń elementów obudowy – zastosowane siłowniki w ramionach te-

leskopowe redukują naprężenia w obudowie powstałe w wyniku nacisku górotworu. Te-

leskopy dopychają elementy obudowy do górotworu, w ten sposób można bezpiecznie 

zdemontować strzemiona na połączeniach mając pewność, że nie dojdzie do dynamicz-

nego przemieszczenia naprężonych elementów demontowanej obudowy. 

3. Zagrożenie od cięgien łańcuchowych – po zdemontowaniu strzemion, szczypce zamon-

towane na końcu ramion chwytają odkręcone elementy obudowy i bez konieczności 

wchodzenia pracowników w niebezpieczną strefę, elementy poprzez zdalne sterowanie 

przemieszczane są do przestrzeni z zabudowaną obudową chodnikową. 

4. Zagrożenie upadkiem z wysokości – wyposażone są dodatkowo wyposażone w rucho-

my pomost roboczy oraz manipulator służący do demontażu podciągu kotwowego. Ru-

chome ramię ze specjalną kołyską, jest ustawiane pod prostką, a następnie dociska ją do 

obudowy. Przy pomocy nożyc hydraulicznych następuje ucięcie kotwy i zdalne opusz-

czenie prostki przy użyciu manipulatora. Powoduje to eliminację zagrożenia od naprę-

żonej kotwy i zabezpiecza pracowników przed niekontrolowanym upadkiem prostki. 

Ponadto ogranicza pracę na wysokości do niezbędnego minimum. 

 

Unowocześnienie likwidacji chodników nie jest jednak możliwe w każdych warunkach. 

Służące temu urządzenia do rabunku są bowiem urządzeniami o znacznych gabarytach i cięża-

rze. To zaś powoduje, że stają się mało użyteczne w bardziej zaciśniętych lub zdeformowanych 

wyrobiskach. 
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Likwidacja wyrobisk przyścianowych za 

frontem eksploatacji w Lubelskim Węglu 

,,BOGDANKA’’ S.A.

Bogdanka, 2019 r. nadsztygar górniczy 

Leszek Głowacz



• Stojaki typu Valent

• URW Panda 

• Mamut II 

2

Podział obecnie stosowanych rozwiązań przy likwidowaniu wyrobisk 



Wstęp 

3

Przepisy dokładnie precyzują liczebność zespołu, zaangażowanego do 

takich likwidacji, oraz wymagane kwalifikacje. Bezwzględnie muszą to być 

górnicy rabunkarze z odpowiednim przygotowaniem i potwierdzającymi je 

uprawnieniami. Jest przy tym zasadą, że przodowy  brygady nie może 

pomagać w pracach związanych z rabunkiem obudowy. Jego zadaniem 

jest wyłącznie obserwowanie przebiegu robót i reagowanie na 

niepokojące zachowania i sygnały. 
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Przepisy nie precyzują natomiast sposobu prowadzenia rabunku. 

Można więc wykonywać te roboty tradycyjnie, czyli rozkręcając łuki 

ociosowe i stropnicowe, by następnie  po zapięciu łańcuchów  

wyszarpywać je z wyrobiska przy pomocy urządzeń rabunkowych 

opartych na siłownikach np. w LW Bogdanka - hydraulicznym 

urządzeniu do rabowania chodników BK-006 czy też zestawem 

łańcuchowo - siłownikowym OP/URS/14 . Tak prowadzony rabunek  

mimo zabezpieczeń stropu indywidualnymi stojakami  łączy się jednak 

z koniecznością obecności pracowników blisko strefy zawału. 



Likwidacja za pomocą stojaków typu Valent
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• Duża pracochłonność 

• Mała podporność 

• Brak osłony odzawałowej

• Przebywanie pracowników w strefie 
zagrożenia 

• Duże trudności przy demontażu prostek 
ociosowych 

• Brak możliwości nadążenia rabunku 
chodnika za frontem eksploatacji przy 
dużym postępie ściany (powyżej 12m / 
dobę, rozstaw od 06, - 0,75 )

• Znikomy odzysk obudowy 
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Zestaw siłownikowo – łańcuchowy do demontażu elementów obudowy 

Źródło: sigmasa.pl 7



BK -006 

Źródło: Warbo 8
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Jedną z najbardziej pracochłonnych i niebezpiecznych czynności w procesie 

eksploatacji węgla systemem ścianowym wykonywanych w oddziałach wydobywczych 

jest likwidacja chodników przyścianowych, przy których podstawową czynnością jest 

demontaż (rabowanie) obudowy chodnikowej, będącej pod obciążeniem.  

W nowoczesnym górnictwie, przy zastosowaniu wysokowydajnych kompleksów 

ścianowych, czynność ta nadal wykonywana jest ręcznie. Niejednokrotnie dochodziło 

w tym miejscu do bardzo niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków pracowników 

w skutek opadu skał stropowych i dynamicznie przemieszczanych demontowanych 

elementów obudowy, ponieważ jest  konieczność przebywania załogi w bezpośrednim 

sąsiedztwie przestrzeni zawałowej oraz w miejscu występowania dynamicznych 

odprężeń obudowy. W związku z powyższym powstał pomysł na zaprojektowanie 

i wykonanie urządzeń do mechanizacji procesu likwidacji chodnika  i rabowania 

obudowy chodnikowej. 



UDR Mamut I
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Mechanizacja prac przy rabunku obudowy poprzez  zastosowanie urządzenia UDR 

„MAMUT” poprawia efektywność wykonywanych prac, zwiększa bezpieczeństwo 

i wydajność, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

Dodatkową zaletą urządzenia jest prostota jego budowy, gdyż urządzenie składa się 

z modułów, które można łatwo montować, demontować i transportować w wyrobiskach 

górniczych. W związku z powyższym w bardzo łatwy sposób staje się możliwe 

przystosowanie tego urządzenia do warunków wskazanych przez użytkownika. Przekrój, 

wyposażenie i kształt wyrobiska przeznaczonego do rabunku wyznaczają kierunki do 

dopasowania urządzenia w danej kopalni. 
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Urządzenie UDR „MAMUT” składa się z belki wewnętrznej, zewnętrznej, poprzecznej 

oraz belki podporowej, stojaka hydraulicznego (siłownika),ramion teleskopowych -

ociosowych, głowicy i siłownika przekładkowego. 

Urządzenie to pozwala  na podparcie obudowy, demontaż zamków i bezpieczne 

zrabowanie obudowy bez konieczności przebywania ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie 

w czasie rabowania.

Konstrukcja urządzenia daje możliwość samobieżnego przesuwania się wzdłuż 

wyrobiska za pomocą siłownika przekładkowego.

Urządzenie posiada dwa stojaki podporowe, które połączone są z belką podporową  

podpierającą trzy stropnicowe łuki obudowy jednocześnie - umożliwia to stałe podparcie 

odrzwi obudowy w strefie rabunku oraz stojak rabujący z głowicą do demontażu 

stropnicy.
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Urządzenie UDR „MAMUT” może być stosowane w podziemnych 

wyrobiskach zakładów górniczych niemetalowych i metanowych, zaliczonych 

do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A”         

i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i  zostało zakwalifikowane do 

grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie  w atmosferze zagrożonej 

wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE ATEX). 

Ze względu na mniejsze gabaryty niż  URW „PANDA” stosowane jest 

z powodzeniem  w ścianach kombajnowych  LW. Bogdanka, w wyrobiskach 

przyścianowych o zawężonym przekroju z powodu zaciśniętej lub 

zdeformowanej obudowy.



UDR Mamut wersja I 

Źródło: sigmasa.pl 13



UDR Mamut po modernizacji

Źródło: sigmasa.pl
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UDR Mamut – zastosowanie 
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MAMUT II po modernizacji 

Źródło: sigmasa.pl
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Parametry techniczne  UDR Mamut II 

Źródło:sigmasa.pl 19
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URW Panda 
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Urządzenie URW „PANDA” to następne po UDR „MAMUT” urządzenie do 

rabowania obudowy, które eliminuje ciężką  pracę fizyczną związaną z zabudową 

wzmocnienia obudowy chodnikowej np. poprzez zabudowę stojaków typu „Valent”, 

oraz wyciąganiem zagłębionych w wypiętrzonym spągu elementów ociosowych 

odrzwi obudowy, usprawnia ciężką pracę  w rabunku, eliminuje szereg 

niebezpiecznych czynności, które do tej pory były niezbędne do wykonania. 

Mechanizacja prac przy rabunku obudowy poprzez  zastosowanie urządzenia URW 

„PANDA” poprawia efektywność wykonywanych prac, zwiększa bezpieczeństwo        

i wydajność, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne. Dodatkową zaletą 

urządzenia jest prostota jego budowy, gdyż urządzenie składa się z modułów, które 

można łatwo montować, demontować i transportować w wyrobiskach górniczych. 

W związku z powyższym w bardzo łatwy sposób staje się możliwe przystosowanie 

tego urządzenia do warunków wskazanych przez użytkownika. 

Przekrój, wyposażenie i kształt wyrobiska przeznaczonego do rabunku wyznaczają 

kierunki do dopasowania urządzenia w danej kopalni. 
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Urządzenie URW „PANDA” - posiada zespół trzech stropnic zabudowanych na 

stojakach hydraulicznych - umożliwia to stałe podparcie odrzwi obudowy w strefie 

rabunku. Wzmocnienie obudowy likwidowanego chodnika i przebudowa urządzenia 

w nowe położenie realizowana jest w pełni mechanicznie z miejsca sterowania 

urządzeniem, bez przerywania ciągłości podparcia obudowy. Urządzenie do 

Rabowania Obudowy URW „PANDA” jest dodatkowo wyposażone w ruchomy 

pomost roboczy oraz manipulator służący do demontażu podciągu kotwowego. 

Ruchome ramię ze specjalną kołyską, jest ustawiane pod prostką, a następnie 

dociska ją do obudowy. Przy pomocy nożyc hydraulicznych następuje ucięcie kotwy 

i zdalne opuszczenie prostki przy użyciu manipulatora. Powoduje to eliminację 

zagrożenia od naprężonej kotwy i zabezpiecza pracowników przed niekontrolowanym 

upadkiem prostki. Ponadto ogranicza pracę na wysokości do niezbędnego minimum.
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Urządzenie URW „PANDA” może być stosowane w podziemnych wyrobiskach 

zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” 

niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego i  zostało zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na 

stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE 

ATEX). Ze względu na znacznie większe gabaryty  i ciężar  niż UDR „MAMUT” –

urządzenie URW „PANDA” stosowane jest w wyrobiskach przyścianowych ścian 

strugowych LW. Bogdanka, które to są znacznie większe gabarytowo niż                       

w wyrobiskach przyścianowych ścian kombajnowych , ze względu na zabudowę w nich 

napędów przenośnika ścianowego oraz struga ( silniki ,przekładnie UEL i CST i inne).



URW Panda 

Źródło:sigmasa.pl 24



Charakterystyka techniczna URW Panda 

Źródło:sigmasa.pl
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Urządzenia do Rabowania Obudowy chodnikowej UDR „MAMUT” i URW „PANDA” 

wyeliminowało istotne zagrożenia takie jak:

Zagrożenie od opadu skał - ponieważ posiadają osłonę oddzielającą pracowników od  

strefy zawałowej. Osłona konfigurowana jest dla wyrobiska w zależności od rodzaju 

i wielkości obudowy, oraz od warunków w nim panujących, przez dodanie bądź ujęcie 

modułowych elementów.

Zagrożenie od naprężeń elementów obudowy - zastosowane siłowniki  w ramionach 

teleskopowe redukują naprężenia w obudowie powstałe w wyniku nacisku górotworu. 

Teleskopy dopychają elementy obudowy do górotworu, w ten sposób można bezpiecznie 

zdemontować strzemiona na połączeniach mając pewność, że nie dojdzie do 

dynamicznego przemieszczenia naprężonych  elementów demontowanej obudowy.
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Zagrożenie od cięgien łańcuchowych - po zdemontowaniu strzemion, szczypce 

zamontowane na końcu ramion chwytają odkręcone elementy obudowy i bez 

konieczności wchodzenia pracowników w niebezpieczną strefę, elementy poprzez 

zdalne sterowanie przemieszczane są do przestrzeni z zabudowaną obudową 

chodnikową.

Zagrożenie upadkiem z  wysokości - są dodatkowo wyposażone w ruchomy 

pomost roboczy oraz manipulator służący do demontażu podciągu kotwowego. 

Ruchome ramię ze specjalną kołyską, jest ustawiane pod prostką, a następnie 

dociska ją do obudowy. Przy pomocy nożyc hydraulicznych następuje ucięcie kotwy 

i zdalne opuszczenie prostki przy użyciu manipulatora. Powoduje to eliminację 

zagrożenia od naprężonej kotwy i zabezpiecza pracowników przed niekontrolowanym 

upadkiem prostki. Ponadto ogranicza pracę na wysokości do niezbędnego minimum.
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Unowocześnienie likwidacji chodników nie jest jednak możliwe w każdych

warunkach. Służące temu urządzenia do rabunku są bowiem urządzeniami

o znacznych gabarytach i ciężarze. To zaś powoduje, że stają się mało

użyteczne w bardziej zaciśniętych lub zdeformowanych wyrobiskach.



Dziękuję za uwagę

Leszek Głowacz

nadsztygar górniczy 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Technologiczne aspekty drążenia chodników w obudowie 

kotwowej, kotwowo-podporowej w warunkach 

polskich kopalń węgla kamiennego 
 

 

Piotr GŁUCH 

P.P-W. „PRO-KOM” Ornontowice 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Charakterystyczną cechą eksploatacji pokładów węgla w polskim górnic-

twie jest eksploatacja wielopokładowa prowadzona w górotworze silnie zaburzonym ze zmien-

nymi i niskimi parametrami geomechanicznymi skał, duża głębokość rzędu 800 do 1300 m. 

Drążenie chodników w samodzielnej obudowie kotwiowej przy wykorzystaniu kombajnów 

CM z zabudowanymi kotwiarkami tzw. (bolting miner) BM jest trudne do stosowania ze 

względu na konieczność wyboru korzystnej lokalizacji pozwalającej uzyskać efektywność roz-

wiązania. Alternatywnymi rozwiązaniami mogą być konstrukcje obudów kotwowo-podporo-

wych drążonych kombajnami ramieniowymi z zabudowanymi lub pracującymi niezależnie 

urządzeniami kotwiącymi. 

 W referacie omówiono możliwość istniejących systemów drążenia oraz zaproponowano ich 

stosowanie uwzględniające ich zwiększenie efektywności przy zmniejszonej pracochłonności 

wykonania. 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

 Rozwiązanie efektywnego drążenia wyrobisk korytarzowych (chodników przyścianowych) 

jest niezwykle istotne dla zapewnienia optymalnego wydobycia kopalni.  

Drążenie wyrobisk korytarzowych powinno spełniać wiele wymagań, do których można za-

liczyć: 

– dostateczny duży postęp, wynoszący przy przekroju użytecznym ok. 20 m2 od 250÷500 m/ 

/miesiąc, 

– mechanizację i technologię drążenia zapewniającą bezpieczeństwo wraz z eliminacją cięż-

kich prac wykonywanych ręcznie przez górników, 

– zastosowanie systemu obudowy chodnikowej zapewniającego wysoką stateczność uzyski-

waną przez powiązanie skał wokół wyrobiska w blok skalny i powiązanie odrzwi obudowy 

podporowej z górotworem za pomocą materiałów budowlanych pozwalających uzyskać jej 

pełną współpracę z górotworem. 

 

Nie zawsze stosowane rozwiązania drążenia i obudowy spełniają postawione wymagania. 



 

 

2. PROBLEMY STOSOWANIA OBUDOWY KOTWIOWEJ 

SAMODZIELNEJ NA DUŻEJ GŁĘBOKOŚCI 

 

Projektowanie obudowy kotwiowej samodzielnej dla utrzymania chodników przyścianowych 

w górnictwie polskim nie zostało dotychczas rozwiązane w sposób zadowalający. 

Praktycznie próby utrzymania chodników przyścianowych rozpatrywane jako dwukrotne 

jego wykorzystanie dla drugiej ściany do tej pory nie zostały wdrożone na szerszą skalę. 

W górnictwie angielskim, gdzie stosowany jest system zaawansowanej technologii kotwie-

nie o wysokiej wydajności (system AT advanced technology [1, 2]), ściany są wykonane z po-

zostawieniem filarów węglowych o szerokości około 150m. Przeprowadzona próba zmniej-

szenia szerokości filara do 10m i traktowania go jako warstwy podatnej nie zdała egzaminu. 

W kopalniach australijskich przy małej głębokości rzędu 200m drążone są podwójne chod-

niki przyścianowe w obudowie kotwiowej w rozstawie 35 do 40m. Utrzymanie chodnika rów-

noległego dla drugiej ściany wymaga wprowadzenia wielu dodatkowych elementów podpo-

rowych [11]. 

W kopalniach niemieckich próba utrzymania chodnika przyścianowego w obudowie kot-

wiowej nie została powszechnie zastosowana mimo wprowadzenia specjalnych rozwiązań obu-

dów oraz technologii wykonania pasów podporowych. 

W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego problemy z stosowania samodzielnej obu-

dowy kotwowej w chodnikach przyścianowych w praktyce będą napotykać na znaczne pro-

blemy wynikające przede wszystkim z: 

- dużą głębokością eksploatacji rzędu 1000 i więcej metrów, co prowadzi do wystąpienia 

wysokich naprężeń wokół wyrobiska o kształcie prostokątnym rzędu (3pz) 78 MPa, która 

znacznie przekracza wytrzymałość większości skał występujących wokół pokładów węgla, 

- duża zmienność zalegania warstw skalnych w zakresie rodzaju jak i miąższości warstw 

przy występowaniu zaburzeń w postaci uskoków, przefałdowań, nasunięć, wycienień itp., 

- występowanie krawędzi eksploatacji nad i podległej wynikającej z wpływów prowadzonej 

od wielu lat eksploatacji wielopokładowej, 

- występowanie wokół pokładów węgla słabych skał na ogół z łupków ilastych przewar-

stwionych wkładkami węgla o dużej podzielności naturalnej (płytowo – kostkowej) mającymi 

tendencje do występowania obwałów stropu w fazie urabiania, co wymaga wstępnego ich ze-

spalania i wzmacniania, 

- niska wytrzymałość na ściskanie węgla w pokładach, która często zawiera się 

w przedziale 7 do 12MPa, 

- nachylenie pokładów węgla, co wymaga urabiania skały płonnej w narożach wyrobisk, 

- występowanie zawodnienia powodującego namaczanie skał i w efekcie znaczne obniżenie 

ich parametrów geomechanicznych, 

- wymagana konieczność wykonania znacznego przekroju wyrobiska o minimalnych gaba-

rytach 5,5m x 3,8m (ok.21m2), a optymalnie 6,0m x 4,0m (24m2), 

- występujące wysoko energetyczne wstrząsy wymagające zastosowania specjalnych roz-

wiązań obudowy kotwiowej. 

Dotychczas w górnictwie polskim obudowę kotwiową samodzielną zastosowano w gra-

niczonym zakresie bez uzyskania efektu stałego stosowania choćby w jednej kopalni. Oznacza 

to, że rozwiązanie tej obudowy nie ma dobrej trwałej aplikacji w warunkach górnictwa pol-

skiego. 

 Zastosowanie obudowy kotwiowej w kopalniach polskich w obecnych warunkach geolo-

giczno-górniczych związane jest z potrzebą wprowadzenia kombajnów do ciągłego urabiana 

tupu CM (Continuous Miner), które przy zabudowie urządzeń kotwiących mają nazwę BM 



 

 

(Bolting Miner). Wcześniejsze próby zastosowania tych rozwiązań na kopalni Staszic i Zie-

mowit nie zostały rozpowszechnione. W pierwszym przypadku doszło do zawału odcinka wy-

robiska drążonego kombajnem CM, w drugim przypadku istniała konieczność zabudowy odrz-

wi obudowy podporowej przed głowicą kombajnu. 

 

 

3. ROZWIĄZANIA OBUDOWY PODPOROWEJ PRZYKOTWIONEJ 

I PODPOROWO-KOTWOWEJ DLA WARUNKÓW POLSKICH KOPALŃ 

 

3.1. Obudowa podporowa przykotwiona  

 

Obudowa podporowa przykotwiona stanowi konstrukcję, która jest zespolona z górotworem za 

pomocą kotwi do stabilnej strefy górotworu. Przykotwienie obudowy może być wykonane po-

przez: 

- obejmy stalowe obejmujące kształtownik obudowy,  

- podciągi mocowane do obudowy, 

- otwory wykonane w kształtowniku obudowy. 

Przykotwienie obudowy w zależności od rodzaju konstrukcji i uwarunkowań techniczno – 

technologicznych może być wykonywane: 

- bezpośrednio w przodku, (np. dla obudów łukowo - prostych (niesymetrycznych,  

- z tyłu przodku wyrobiska za strefą manewrową kombajnu, (korzystnie dla obudów łuko-

wych spłaszczonych), 

- z tyłu przodku przed frontem ściany (często wykonywane w przypadku obudów łuko-

wych podatnych typu ŁP). 

Przykotwienie stanowi dodatkowy element konstrukcji obudowy stanowiący punkt pod-

porowo-stabilizujący. Odpowiednie rozmieszczenie podciągów mocowanych do obudowy 

wraz z ich przykotwieniem do stropu stanowi korzystny element konstrukcji w postaci rusztu 

łukowego o wysokiej nośności. W praktyce efektywność przykotwienia obudowy podporowej 

łatwo jest sprawdzić przez doświadczalne wykonanie w danych warunkach geologiczno-gór-

niczych odcinka obudowy podporowej bez przykotwienia i z przykotwieniem. 

Doświadczalnie w zakresie przykotwienia obudowy podporowej istnieje możliwość prze-

prowadzenia badań stanowiskowych w skali 1:1, które łatwo jest porównać z wynikami badań 

odrzwi obudowy podporowej pracującej w stanie podatnym. Uzyskane do tej pory wyniki wy-

kazują, że nośność zsuwna odrzwi obudowy przykotwionej w dwóch przekrojach (punktach) 

jest praktycznie większa do 1,6 do 2 razy od nośności odrzwi nieprzykotwionych.  Przykła-

dowo na podstawie badań stanowiskowych [10] dla odrzwi obudowy łukowej zmodyfikowanej 

(ŁPzm) wykonanej z kształtownika V32 ze stali S480W uzyskano średnią nośność zsuwną FN z 

trzech badań FN= 850 kN przy trzech strzemionach na złączu dokręconych momentem Md = 

500 Nm, która wzrosła do wartości FN = 1100 kN po drugim dokręceniu strzemion po wystą-

pieniu zsuwu na złączu ok. 100mm. Przy przykotwieniu odrzwi obudowy dwoma kotwiami 

strunowymi o nośności Nks= 430 kN w rozstawie ok. 3,0m uzyskano nośność zsuwną FN = 

2000 kN (200T) przy zniszczeniu obudowy przez zerwanie kotwi strunowej. Przykładowe 

schematy obciążeniowe badanych obudów i charakterystyki ich pracy (obciążenie w funkcji 

przemieszczenie pod wypadkową obciążenia) przedstawiono na rysunku 1 do 4. 

 

 

 



 

 

 

 
Rys. 1. Schemat obciążenia odrzwi obudowy 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4, przy Md = 500 Nm 

(liczba strzemion jak na schemacie) 

 
Rys. 2. Charakterystyka pracy odrzwi obudowy 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4, obciążenie suma sił 

F3,F4, F5,F6,F7, przemieszczenie mierzone na 

wypadkowej obciążenia (wzrost nośności po 

dokręceniu strzemion) 
 

 
Rys. 3. Schemat badania odrzwi przykotwionych 

dwoma kotwiami strunowymi o nośności  

Nks = 430 kN przy Md = 500 Nm  

(liczba strzemion jak na schemacie) 

 

 
Rys. 4. Charakterystyka pracy odrzwi obudowy 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 przykotwionej dwoma 

parami kotwi, obciążenie suma sił F3, F4, F5, 

F6, F7, przemieszczenie mierzone na wypad-

kowej obciążenia 

 

Teoretyczne obliczenia obudowy podporowej przykotwionej np. dwoma kotwiami można 

przeprowadzić metodami numerycznymi np. Metodą Elementów Skończonych (Program ABC 

Rama 3D), gdzie dla schematu obliczeniowego jak na rysunku 5, przy modelowaniu odrzwi 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 z wykładką kamienną modelowaną wahaczami sprężystymi Ew = 7 MPa 

i obciążeniu jednostkowym q1 = -100 kN/m uzyskuje się w wyniku obliczeń przemieszczenia 

konstrukcji, siły wewnętrzne i stan naprężenia w obudowie, które w postaci izolinii naprężeń 

przedstawiono na rysunku 6. 

Nośność odrzwi oblicza się z dwóch zależności, z których: 

- pierwsza wg wzoru (1) uwzględnia nośność danego kształtownika wykonanego 

z określonej stali, 

𝑞𝑜 =
𝑛𝑞0,1

𝑠𝑏⋅𝛿𝑚𝑎𝑥1
            (1) 

- druga wg wzoru (2) uwzględnia nośność kotwi do wzmacniania obudowy 

𝑞𝑜𝑘 =
𝑁𝑛𝑘⋅𝑞0,1

𝑠𝑏𝑘⋅𝑁𝑜𝑏𝑙𝑘⋅1
           (2) 

 

gdzie: 



 

 

- n – naprężenie graniczne dla danego gatunku stali (n=674MPa dla stali S480W  

          i n=779MPa dla stali S560W) 

- sb – współczynnik bezpieczeństwa sb = min.1,2,  

- q0,1 = 100 kN/m = 0,01MN/m (obciążenie jednostkowe pionowe działające 

         na całej szerokości odrzwi), 

 - Nnk – minimalna nośność kotwi w kN, 

 - Noblk – wartość siły w kotwi przy obciążeniu jednostkowym q0,1 = 100 kN/m, 

 - sbk – współczynnik bezpieczeństwa ze względu na nośność kotwi (sbk = min.1,2), 

 - 1 – rozstaw odrzwi d=1m  
 

 
Rys.5. Schemat statyczny odrzwi obudowy ŁPzm-

V32/4/6,7x4,4 przykotwionej dwoma kotwiami 

z wykładką kamienną Ew = 7 MPa i obciążeniu 

jednostkowym q0,1 = -100 kN/m 

 

 
Rys.6. Izolinie naprężeń w konstrukcji odrzwi 

obudowy ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 przykotwionej 

 (wg schematu jak na rys.5) 

 

Obliczeniowe nośności odrzwi ze względu na nośność kształtownika dla przytaczanego 

przykładu dla kształtowników V32 i TH70/42 wykonanych z stali S480W lub S560W 

i stosowaniu kotwi o nośności 430 kN lub 600 kN podano w tablicy.1. 

 Nośności standardowej obudowy typu ŁP w stosowanych systemach technologicznych wy-

noszą ok. 600 kN, co przy szerokości wyrobiska 6,7 daje nośność zsuwną odrzwi przeliczoną 

na jednostkę szerokości równą 600/6,7 =89,5 kN/m, w porównaniu do nośności obliczonych w 

tablicy 1 jest w przypadku kształtownika V32 mniejsze ok. 2,6 razy, a dla kształtownika 

TH70/42 i kotwi strunowych o nośności 600 kN jest mniejsza o ok. 3,7 razy.  

Obudowa podporowa przykotwiona jak wykazuje praktyka górnicza stanowi bardzo dobre 

rozwiązanie zwiększenia nośności i stabilności obudowy podporowej i jest oryginalnym roz-

wiązaniem polskim wdrożonym przez naukowców i praktyków górniczych.  

Należy jednak zaznaczyć, że rozwiązanie technologiczne jej stosowania w wielu przypad-

kach nie jest wysokim priorytetem kierownictwa kopalni i spółek zwłaszcza w zakresie wier-

cenia, zabudowy kotwi, badań nośności, wprowadzania innowacji i postępu technicznego. 
 

 

 

 



 

 

Nośności odrzwi ŁPzm przykotwionej dwoma kotwiami 

           Tablica 1. 

Rodzaj odrzwi 
dane obliczenia 

d w m n w MPa Nnk w kN qo  w kN/m qok  w kN/m 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 
1 674 (S480W) 430 230,7 242 

1 779 (S560W) 430 258,2 242 

ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 
1 674 (S480W) 600 288,0 337,8 

1 779 (S560W) 600 332,7 337,8 

 

Zmiana nastawienia w tym zakresie i podjęcie kompleksowych badań oraz kierunków 

rozwiązań i produkcji właściwych maszyn, technologii ich stosowania, produkcji w Polsce jest 

najlepszą drogą do osiągnięcia znacznego postępu w drążeniu i utrzymaniu chodników. 

 

3.2. Obudowy podporowo-kotwiowe 

 

Obudowy podporowo-kotwiowe stanowią rozwiązanie w którym kotwiony jest górotwór 

tak, aby wykorzystać go do przenoszenia obciążenia od strony wyrobiska. Obudowa 

podporowa pozwala na bezpiecznym zwiększeniu deformacji skotwionego górotworu. 

Często używa się zamiennie obudowa podporowo-kotwiowa lub kotwiowo-podporowa. 

W każdym przypadku kotwienie musi być wykonywane w czole przodku przed wystąpieniem 

rozwarstwień i spękań, aby wykorzystać przyleganie płaszczyzn uwarstwionego górotworu do 

siebie. Dopuszczenie do rozwarstwienia z wystąpieniem szczelin nie pozwala prawidłowo 

zabudować kotwi i wykorzystać ich nośności.  

Korzystnymi rozwiązaniami technologicznymi jest stosowanie rozwiązania obudowy pod-

porowej połączonej z górotworem za pomocą wykładki mechanicznej, która może być zasto-

sowana przez: 

 wykonanie worków rozporowych wypełnionych betonem (spoiwem cementowym), 

 wykonanie kotwienia w przodku, a obudowy podporowej 30 do 40m za czołem 

przodku z podsadzaniem przestrzeni za obudową tzw. Pełną wykładka mechaniczną 

często wykonywaną z betonu (spoiwa mineralnego) rozwiązanie to jest szeroko jest 

stosowane w górnictwie niemieckim ( kopania Ibbenburen), 

 wykonywanie równoległego kotwienia i obudowy podatnej w przodku z wykładką 

kamienną i okresowym prowadzeniem podsadzania i iniekcji (wprowadzone przez au-

tora w wyrobiskach kapitalnych w polu Stefanów kopalnia Bogdanka). 

W zabudowie podporowo-kotwiowej istotne jest zagęszczenie kotwi oraz ich rozmieszcze-

nie, aby skotwiony górotwór stanowił blok skalny, który może przyjmować obciążenia 

(zwłaszcza poziome) nie powodując jego niszczenia. 

Niekorzystne jest stosowanie rozwiązania w którym kotwie mają duży rozstaw oraz są 

rozmieszczone promieniowo, co znacznie zmniejsza wzmocnioną strefę górotworu i prowadzi 

do wstępnego rozwarstwiania skał w małej odległości od przekroju wyrobiska [8] rys.7. 

Znacznie korzystniejsze są rozwiązania w których kotwie są budowane prostopadle do warstw 

skalnych dając ich wysokie wzmocnienie co przedstawiono schematycznie na rysunku 8. 

Doświadczenia wykazują, że często w polskich warunkach geologiczno-górniczych wokół 

pokładów węgla występują warstwy łupków ilastych, łupków węglowych i cienkie pokłady 

węgla, które przy drążeniu przodku za pomocą ciężkich kombajnów chodnikowych ramienio-

wych poprzez docisk i drgania głowicy kombajnu ulegają obwałowi zwiększając wyłom wy-

robiska.  



 

 

 

 
Rys. 7. Obudowa podporowo-kotwiowa (OP-K) 

z kotwieniem promieniowym. Niski zasięg 

wzmocnienia skał wokół wyrobiska przy kotwieniu 

radialnym z powstającymi strefami zniszczenia 

(poślizgu warstw) w bliskiej odległości wokół 

wyrobiska. 

 

 
Rys. 8. OP-K z kotwieniem prostopadłym do 

warstw sklanych tworzących belkę skalną stropową 

o wysokiej wytrzymałości. 1 – odrzwia obudowy, 

2 – wykładka mechaniczna, 3 – kotwie w pierw-

szym rzędzie, 4 – kotwie w drugim rzędzie, 

5 – obrys wzmocnionej strefy górotworu  

 

W każdym przypadku powstanie obwału nie jest korzystne do wykonania obudowy kot-

wiowej jak i podporowej. Brak kontaktu obudowy podporowej z calizną skalną powoduje 

dalsze znaczne powiększenie strefy odprężonej oraz wystąpienie z opóźnieniem zwiększonego 

obciążenia na obudowę podporową. W warunkach górotworu łupkowego dla ochrony góro-

tworu powinny być zastosowane w fazie drążenia systemy kotwienia wyprzedzającego. 

Urządzenia kotwiące powinny pozwolić stosować kotwienie kątowe w kierunku drążenia jak 

i wyprzedzające żerdziowanie stropu.  

 

 

4. MECHANIZACJA KOTWIENIA PRZY DRĄŻENIU 

WYROBISK KOMBAJNAMI RAMIENIOWYMI 

 

 Tradycyjna metoda kotwienia stropu za pomocą sprzętu ręcznego ma szereg mankamentów 

jak: 

 - ograniczone zastosowanie i narażanie operatorów na liczne niebezpieczeństwa. 

 - ograniczoną moc (nacisk na największym wysuwie 45kN i moment do 200Nm), 

 - narażenie operatora na niebezpieczeństwo obrywu stropu,  

 - problemy skutecznego i wydajnego kotwienia ociosów.  

 - konieczne stosowanie przepłuczki wodnej, która jest niekorzystna dla operatora, sprzętu, 

i spągu, 

 - mały naciąg wstępny kotwi, 

 Powyższe niedociągnięcia eliminuje stosowanie: 

 - manipulatorów mocowanych do kombajnów,  

 - niezależnych wozów kotwiowych, 

 - pomostów roboczych z manipulatorami wiercąco-kotwiącymi (platforma robocza) 

 - zintegrowanych urządzeń urabiająco-kotwiących typu CM.  

 

 

 



 

 

 Przykładem korzystnych rozwiązań kombajnów ramieniowych z zabudowanymi manipula-

torami, które z doświadczenia pracują w kopalniach z dobrymi rezultatami są kombajny ramie-

niowe typu MR firmy Sandvik jak: 

 - kombajn ramieniowy MR341 z wiertnicą umieszczoną na boku, 

 - kombajn ramieniowy MR341 ze zintegrowaną platformą do kotwienia, 

 - kombajn ramieniowy MR620 z platformą do kotwienia z dwoma urządzeniami  

   kotwiącymi, 

Przykładowe rozwiązania kombajnów MR341 i MR620 z platformami kotwiącymi przed-

stawiono na rysunku 9 i 10. 

 
 

 
Rys. 9. Kombajn MR 340 z platformą kotwiącą 

BU-2900 w pozycji pracy firmy Sandvik 

 

 
Rys. 10. Kombajn MR 620 z platformą 

kotwiącą z dwoma urządzeniami 

kotwiącymi firmy Sandvik 
 

 Przykładem wozu kotwiącego współpracującego z kombajnem ramieniowym wjeżdżają-

cego do przodku jest tzw. systemem „by pass” opracowanym przez autora przy współpracy 

z firmą Boart Logyear (obecnie Mine Master) wspólnie z firmą Fletcher (USA) i kopalną Bog-

danka noszący nazwę SWK-B [3]. Wóz kotwiowy wjeżdża do przodku drążonego chodnika 

przy równoczesnym wycofaniu kombajnu. Rozwiązanie przedstawiono w opracowaniach [5,7] 

zostało wdrożone w kopalni Bogdanka i doczekało się stworzenia polskiej wersji wozu kot-

wiowego przez firmę Famur (wcześniej rozwiązanie Elgór-Zamet EZ-K10) zastosowanej 

w kopalni Staszic do kotwienia przy stosowaniu obudowy podporowo-kotwiowej. Wozy kot-

wiowe są szeroko stosowane w amerykańskim górnictwie węgla kamiennego w systemie ko-

morowo-filarowym. 

Wozy kotwiowe mają szereg zalet takich jak: 

 - możliwość mechanizacji wszystkich czynności związanych z kotwieniem, 

 - możliwość uzyskania najwyższych parametrów kotwienia zwłaszcza w zakresie  

   nośności kotwi [4],  

 - duża mobilność pozwalająca prowadzić pracę w różnych miejscach na długości  

   wyrobiska, 

 - bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy dla kotwiącego łącznie z możliwością  

   kontroli parametrów kotwienia i sterowania nimi w układzie automatycznym tzw. 

   Fletcher Feedback Control system.  

Przy właściwie dobranej konstrukcji wozu kotwiowego dla danych warunków geologiczno 

–górniczych jak i techniczno-technologicznych wyrobiska drążenie chodnika kombajnem ra-

mieniowym z wozem kotwiowym może być rozwiązaniem efektywnym na równi z innymi roz-

wiązaniami. Prace związane z opracowaniem wozu kotwiącego SWK-B (rys. 11, 12) trwały 

trzy lata. 
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Rys.11. Schemat ogólny wozu kotwiowego 

 SWK-B z głównymi zespołami roboczymi 

 
Rys.12. Widok wozu kotwiącego w przodku po wjeź-

dzie, w fazie kotwienia  
 

Manipulatory kotwiowe mocowane do podwieszanych kolejek jezdnych do wykonanych 

wcześniej obudów podporowych praktyczne zastosowanie znalazły w górnictwie niemieckim. 

Urządzenia podwieszane w tzw. systemie jednoszynowym opracowane zostały przez firmę 

GTA kilkadziesiąt lat temu. Torem jezdnym jest szyna z I 185 podwieszana centralnie do obu-

dowy. Poza systemami jednoszynowymi stosowane są systemy z podwójnymi torami jezdny-

mi. 

 

 
Rys.13. Widok podwieszanego manipulatora 

firmy GTA z urządzeniem wiercąco-kotwiącym 

i podestem do sterowania  

Podwieszane urządzenia do toru moco-

wanego do obudowy mają zależnie od potrzeb 

różne rozwiązania: 

- pomostów roboczych do montażu obudowy, 

- osłon czoła przodku przed obwałem, 

- kotwiarek do kotwienia,  

- manipulatorów do montażu obudowy pod-

porowej i do wykonywania prac pomocni-

czych związanych z wyposażeniem wyrobi-

ska. 

Różnorodne funkcje tych urządzeń są 

projektowane do wymagań, a podstawę 

stanowi podwieszana jednostka z własnym 

systemem napędowym, rozparcia, sterowania, 

stabilizacji i innymi elementami (rys.13). 

 

Kombajny Continuous Miner stanowią rozwiązanie techniki urabiania organem walcowym 

na całej szerokości wyrobiska. Przy średnicy organu urabiającego rzędu 1,0 m do 1,2 m i sze-

rokości dochodzącej maksymalnie do 6,0 m. 

W praktyce górniczej kombajny CM produkowane są jako urządzenia: 

– urabiające przodek chodnika przy prowadzeniu kotwienia za pomocą odrębnych 

urządzeń jak kotwiarek indywidualnych, wozów kotwiących, 

– urabiająco-kotwiące typu, w których kotwiarki kotwią strop i ociosy wyrobiska po 

zatrzymaniu urabiania organem, 

–  urabiająco-kotwiące w systemie równoległego urabiania i kotwienia z podporą 

stropową, w których organ urabiający i przenośnik zgrzebłowy przesuwają się do 

przodku, a podwozie wraz z kotwiarkami jest nieruchome. 



 

 

Kombajny Continuous Miner firmy Joy najnowszej generacji są wyposażone w most wiert-

niczy z czteroma zamocowanymi kotwiarkami hydraulicznymi do kotwienia stropu i dwiema 

do kotwienia ociosów. Organ kombajnu jest tak skonstruowany, że poza urabianiem ładuje 

urobek na przenośnik zgrzebłowy usytuowany centralnie, co pozwala zmniejszyć odstęp ko-

twiarek do 2 m od czoła przodku (rys. 14), a przy zawrębieniu organu kotwić praktycznie 

w czole przodku (rys.15). 

 
 

 

 

 
 

Rys.14. Kombajn 12CM30 Miner Bolter JOY Rys.15. Schemat i gabaryty kombajnu 12CM30 

Miner Bolter JOY 

 

 

5. POTENCJALNE ZASTOSOWANIE DWÓCH WOZÓW KOTWIOWYCH  

    WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KOMBAJNEM RAMIENIOWYM  

 

Wóz kotwiowy SWK-B był projektowany dla technologii „by pass”, gdy powszechnie były 

stosowane do drążenia kombajny ramieniowe typu AM50. Wraz z wprowadzeniem kombaj-

nów o zwiększonych gabarytach i mocach typu AM-75 dla wyrobisk o przekroju >25 m2 

(6,7x4,6m) zastosowanie systemu przejazdu wozu obok kombajnu dla kotwienia bezpośrednio 

w przodku po jego urobieniu stało się niemożliwe ze względu na znaczną szerokość stołu zała-

dowczego dla urobku oraz dużą masę kombajnu (powyżej 50t) utrudniającą jego wielokrotną 

jazdę w przodku. Stosowanie wozu kotwiowego z pojedynczym urządzeniem wiercąco – ko-

twiącym nie pozwala zwiększyć postępów drążenia chodników ze względu na wydajność za-

budowy jednej kotwi. Przykładowo dla czasu zabudowy 1 kotwi wklejanej o długości 3,0m 

5min. przy potrzebie zabudowy 8 kotwi między odrzwiami czas kotwienia dochodzi do ok. 

40min., co przy czasie urabiania jednego zabioru (0,9m) wraz z zabudową odrzwi 60min. daje 

łączny czas 100min., a przy efektywnym czasie drążenia 20 godz. 1200 min. uzyskiwany po-

stęp dobowy dochodzi do ok. 10,8m/dobę i nie jest zadawalający. 

 Zmianę rozwiązania można uzyskać przez zastosowanie nowej generacji wozów kotwio-

wych ramieniowych teleskopowych kotwiących strop chodnika bez wjeżdżania do przodku. 

Chodnik powinien być wyposażony w dwa wozy kotwiowe, które podjeżdżają do ładowarki 

kombajnu z obydwu stron i po stabilizacji o spąg i kombajn usytuowany w osi chodnika pro-

wadzą kotwienie między odrzwiami. Dla schematu rozwiązania obudowy podporowo – ko-

twiowej z przykotwieniem odrzwi (rys. 16) przy rozstawie, co 0,9m i wymaganej zabudowie 8 

kotwi między odrzwiami o długości 3,0m i dwóch kotwi strunowych o długości 8,0m poprzez 

dwa podciągi (wyrobisko przeznaczone do dwukrotnego wykorzystania) czas kotwienia w 

przodku wynosi 4x5min=20min., co daje łączny czas wykonania jednego zabioru 80min., po-



 

 

stęp dobowy drążenia wynosi 1200/80*0,9 = 13,5m/dobę (kotwie strunowe są budowane w fa-

zie urabiania kombajnem z tyłu przodku). Zwiększenie postępu jest możliwe do uzyskania 

przez wprowadzenie rozdzielnego kotwienia w przodku przez zabudowę jedynie 4 kotwi stro-

powych (po dwie kotwie na wóz kotwiowy), co daje czas operacji kotwienia ok. 10min. i moż-

liwy postęp dobowy ok. 1200/70*0,9 = 15,4m/dobę, a możliwy postęp miesięczny od 400 do 

500m. Kotwienie pozostałych kotew prętowych (dwie z każdej strony) między odrzwiami i ko-

tew strunowych jest wykonywane za kombajnem w fazie urabiania przodku. Dalszą efektyw-

ność rozwiązania można uzyskać przez zastosowanie zintegrowanego systemu zabudowy 

odrzwi z jego transportem w postaci skręconych łuków stropnicowych z rozporami i siatkami 

stropowymi podnoszonymi przez kombajn do stropu. Skrócenie czasu urabiania i wykonania 

obudowy o dalsze 10min. tj. do łącznego czasu urobienia i zabudowy odrzwi z wykonaniem 

wykładki mechanicznej workami rozporowymi do czasu 50 min. z czasem kotwienia w przod-

ku 10min. daje możliwy postęp 1200/50*0,9 = 21,6m/dobę, a postęp miesięczny od 560m do 

670m. Przy zastosowaniu w wyrobisku jedynie obudowy podporowej przykotwionej istnieje 

możliwość rozdzielenia kotwienia i wykonywania go z tyłu przodku, co daje możliwość 

zwiększenia postępów. Jest rzeczą oczywistą, że istotną rolę w podanych założeniach, co do 

postępu drążenia ma uzyskanie założonej wydajności urabiania i zabudowy odrzwi obudowy 

podporowej. Ograniczeniami w zakresie uzyskania postępów drążonych przodków może być 

urabialność skał, awaryjność maszyn, warunki geologiczne (występowanie obwałów itp.).  

 
 

 
 

 

 

Rys.16. Schemat obudowy podpo-

rowo – kotwiowej 

z przykotwieniem poprzez pod-

ciągi kotwiami strunowymi (roz-

staw odrzwi 0,9m) z dwoma wo-

zami kotwiowymi z ramieniem te-

leskopowym „przylegające do 

kombajnu ramieniowego” 

 

1 – kotwie prętowe długości 3,0m,  

2 – strefa wzmocnienia górotworu 

bezpośrednio w przodku,  

3 – kotwie strunowe długości 8m 

budowane za kombajnem,  

4 – całkowita strefa wzmocnienia 

górotworu uzyskiwana po zabu-

dowie wszystkich kotwi stropni-

cowych prętowych. 

 

 Uwzględniając szerokość stosowanych w kopalniach kombajnów ramieniowych oraz zało-

żoną minimalna szerokość wozu kotwiowego z ramieniem teleskopowym wymagane gabaryty 



 

 

odrzwi pozwalające prowadzić kotwienie wozem położonym obok kombajnu (korzystnie z nim 

zastabilizowanym przy pełnym wyłączeniu kombajnu) w tablicy 2 podano wymagane minimal-

ne gabaryty odrzwi obudowy ŁPzm (łukowej podatnej zmodyfikowanej).   

 Przykładowo dla kombajnów typu MR340 (dawniej AM-75 o mocy organu urabiającego 

200 kW można zastosować odrzwia obudowy ŁPzm-V/TH/6,7x4,4 (które mają zbliżone gaba-

ryty do odrzwi obudowy ŁPSC-V36 stosowanej w LW „Bogdanka”). Uwzględniając, że przed-

stawiana technologia kotwienia jest wstępna koncepcją, której rozpatrzenie powinno być uwz-

ględnione przy opracowywaniu mechanizacji drążenia chodników w obudowach podporowych 

przykotwianych lub podporowo-kotwiowych lub przy połączeniu obydwu rozwiązań. 

 
Gabaryty kombajnów, wozów kotwiowych i odrzwi 

Tablica 2 

Lp 
Typ 

kombajnu 

Skomb. 

w m 

Wkomb. 

w m 

Swoz.kot. 

w m 

Wwoz.kot. 

w m 

Surządz. 

w m 

Swyr.min. 

w m 

Sdobrane 

w m 

Wdobrane 

w m 

Wielkość 

odrzwi 

ŁPzm 

1 AM50 2,12 1,645 1,25 1,6 4,72 5,92 6 4,1 (6,0x4,1) 

2 AM50z 2,12 1,845 1,25 1,6 4,72 5,92 6 4,1 (6,0x4,1) 

3 R2000 3,32 2,23 1,25 1,6 5,92 7,12 7,2 4,7 (7,2x4,7) 

4 FR160 2,72 2,61 1,25 1,6 5,32 6,52 6,55 4,2 (6,55x4,2) 

5 FR250 3,56 2,7 1,25 1,6 6,16 7,36 7,4 4,7 (6,0x4,1) 

6 MR340 2,8 2,045 1,25 1,6 5,4 6,6 6,7 4,4 (6,7x4,4) 

7 MR620 3,46 2,332 1,25 1,6 6,06 7,26 7,4 4,7 (7,4x4,7) 

8 MH620 3,5 3,02 1,25 1,6 6,1 7,3 7,4 4,7 (7,4x4,7) 

 
 Uwzględniając występowanie w wielu warunkach geologicznych obwałów skał stropowych 

możliwe jest rozpatrywanie wariantu drążenia chodników z wyprzedzającym żerdziowaniem 

stropu (kotwieniem stropu) pod małym kątem (rzędu 7o do 12o ) do poziomu, tak aby odrzwia 

bezpośrednio podbudowywać pod żerdziami i nie dopuszczać do powstawania obwału i tym 

samym pustek za obudową.  

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

 1. Kotwienie wyrobisk korytarzowych w warunkach górnictwa polskiego musi być 

rozwiązane w sposób uwzględniający warunki geologiczno-górnicze kopalni. W praktyce 

najkorzystniejszymi rozwiązaniami są obudowy kotwiowo-podporowe, gdzie kotwienie 

prowadzone jest jak najbliżej przodku aby nie dopuścić do rozwarstwienia górotworu. 

 2. Duża głębokość eksploatacji, silnie spękany górotwór od wielopokładowej eksploatacji 

i zaburzeń geologicznych jak również występowanie zagrożeń naturalnych i górniczych 

wymaga nowego spojrzenia na system obudowy wyrobiska przyścianowego możliwy do 

utrzymania w jednostronnym otoczeniu zrobów. Za najbardziej istotny kierunek należy uznać 

rozwiązania, w których stosowana jest zasada ochrony górotworu i obudowy dla uzyskania 

wysokiej stateczności wyrobiska w wszystkich fazach jego pracy. 

3. Mechanizacja drążenia chodników w obudowach podporowo-kotwiowych wymaga 

uwzględnienia dodatkowych operacji roboczych w procesie drążenia, jakimi są: wykonanie 

kotwienia oraz obudowy podporowej powiązanej z górotworem wykładką mechaniczną. 

Mechanizacja drążenia i kotwienia pozwala prowadzić drążenie z kotwieniem bezpośrednio 

w przodku z opóźnionym wykonywaniem przykotwienia obudowy podporowej. 



 

 

Drążenie urządzeniami niezależnymi pozwala sterować operacją kotwienia i wykonywać 

go bezpośrednio w przodku, z tyłu przodku (za strefą manewrową kombajnu) lub w układzie 

mieszanym. 

W celu uzyskania korzystnych postępów drążonych chodników istotne jest rozwiązanie 

dostawy materiałów do przodku, takich jak: kotwie z akcesoriami, odrzwia podporowe z ak-

cesoriami oraz spoiwo wiążące obudowę z górotworem.  

4. Wybór systemu technologicznego drążenia chodników przyścianowych w polskich ko-

pal-niach węgla kamiennego wymaga rozpatrywania wielu czynników z których najistotniejsze 

są systemy ze stosowaniem obudowy podporowo-kotwiowej przy stosowaniu wykładki mecha-

nicznej dla obudowy podporowej, duży postęp drążenia wyrobiska i mobilny system techno-

logiczny pozwalający na szybki start z dużym postępem i drążenie wyrobisk prostopadłych. 

Wykorzystanie systemu technologii drążenia chodników o szerokim przodku (ok. 6,7x4,4 m) z 

dwoma wozami kotwiowymi i wykonywaniem obudowy podporowej i kotwiowej bezpośrednio 

w przodku lub alternatywnie za przodkiem uzyskując w perspektywie korzystne postępy drążenia 

chodników przy zmniejszonej pracochłonności wykonania i poprawionej efek-tywności. 
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Technological Aspects of Driving Headings with Rockbolt 

and Rockbolt-Chock Linings in the Conditions 

of Polish Hard Coal Mines 
 

Polish mining is characterized by multi-seam exploitation within a highly disturbed rock mass 

and variable and low geomechanical parameters of rocks as well as significant depths reaching 

from 800 to 1300 m.  

Driving headings using standalone rockbolt lining with the application of continuous mi-

ners with bolting machines installed – the so-called bolting miners – is difficult due to the ne-

cessity to select an advantageous location allowing to achieve the efficiency of the solution. 

Alternative solutions include roadways with rockbolt-chock linings driven by boom-type road-

headers with separate or installed bolting machines.  

The paper concerns the existing driving systems and proposes their application giving con-

sideration to increased efficiency while minimizing the labor demand. The paper also provides 

for various types of bolting mechanization systems. 

 

 



Technologiczne aspekty drążenia 

chodników w obudowie kotwowej, 

kotwowo – podporowej

w warunakach polskich kopalń 

węgla kamiennego

Piotr GŁUCH 

P.P.-W. „PRO-KOM” Ornontowice 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 



Program prezentacji:

- Wstęp, 

- Problemy stosowania obudowy kotwowej samodzielnej,

- Sposoby przykotwienia obudów podporowych,

- Badania stanowiskowe obudów przykotwionych,

- Obudowy podporowo – kotwowe, 

- Mechanizacja kotwienia przy drążeniu kombajnami 

ramieniowymi,

- Potencjalne zastosowanie dwóch wozów kotwiowych

współpracujących z kombajnem ramieniowym,

- Wnioski końcowe.



Drążenie wyrobisk korytarzowych powinno spełniać wiele 

wymagań, do których można zaliczyć:

- dostateczny duży postęp, wynoszący przy przekroju 

użytecznym ok. 20 m2 od 250 ÷ 500 m/miesiąc,

- mechanizację i technologię drążenia zapewniającą 

bezpieczeństwo wraz z eliminacją ciężkich prac wykonywanych 

ręcznie przez górników,

- zastosowanie systemu obudowy chodnikowej 

zapewniającego wysoką stateczność uzyskiwaną przez 

powiązanie skał wokół wyrobiska w blok skalny i powiązanie 

odrzwi obudowy podporowej z górotworem za pomocą 

materiałów budowlanych pozwalających uzyskać jej pełną 

współpracę z górotworem. 

WSTĘP



Problemy stosowania obudowy kotwowej samodzielnej

- dużą głębokością eksploatacji rzędu 1000 i więcej metrów, (wysokie naprężenia  

rzędu (3pz) 78 MPa, 

- duża zmienność zalegania warstw skalnych w zakresie rodzaju jak i miąższości 

warstw przy występowaniu zaburzeń w postaci uskoków, przefałdowań, nasunięć, 

wycienień itp.,

- występowanie krawędzi eksploatacji nad i podległej,

- występowanie wokół pokładów węgla słabych skał na ogół z łupków ilastych 

przewarstwionych wkładkami węgla o dużej podzielności,

- niska wytrzymałość na ściskanie węgla w pokładach, która często zawiera się 

w przedziale 7 do 12MPa,

- nachylenie pokładów węgla, co wymaga urabiania skały płonnej w narożach 

wyrobisk,

- występowanie zawodnienia powodującego namaczanie skał,

- wymagana konieczność wykonania znacznego przekroju wyrobiska o minimalnych 

gabarytach 5,5m x 3,8m (ok.21m2), a optymalnie 6,0m x 4,0m (24m2),

- występujące wysoko energetyczne wstrząsy wymagające zastosowania specjalnych 

rozwiązań obudowy kotwiowej.



Obudowa podporowa przykotwiona

Obudowa podporowa przykotwiona stanowi konstrukcję, która jest zespolona 

z górotworem za pomocą kotwi do stabilnej strefy górotworu. Przykotwienie

obudowy może być wykonane poprzez:

- obejmy stalowe obejmujące kształtownik obudowy, 

- podciągi mocowane do obudowy,

- otwory wykonane w kształtowniku obudowy.

Przykotwienie obudowy w zależności od rodzaju konstrukcji i uwarunkowań 

techniczno – technologicznych może być wykonywane:

- bezpośrednio w przodku, (np. dla obudów łukowo - prostych (niesymetrycznych, 

- z tyłu przodku wyrobiska za strefą manewrową kombajnu, (korzystnie dla obudów 

łukowych spłaszczonych),

- z tyłu przodku przed frontem ściany (często wykonywane w przypadku obudów 

łukowych podatnych typu ŁP).



Badania stanowiskowe obudów przykotwionych
 

 
Rys.1. Schemat obciążenia odrzwi obudowy 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4, przy Md = 500 Nm  

(liczba strzemion jak na schemacie) 

 

 
Rys.2. Charakterystyka pracy odrzwi obudowy 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4, obciążenie suma sił F3,F4, 

F5,F6,F7, przemieszczenie mierzone na 

wypadkowej obciążenia (wzrost nośności po 

dokręceniu strzemion) 
 

 
Rys.3. Schemat badania odrzwi przykotwionych 

dwoma kotwiami strunowymi o nośności  

Nks = 430 kN przy Md = 500 Nm  

(liczba strzemion jak na schemacie) 

 

 
Rys.4. Charakterystyka pracy odrzwi obudowy 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 przykotwionej dwoma 

parami kotwi, obciążenie suma sił F3, F4, F5, F6, 

F7, przemieszczenie mierzone na wypadkowej 

obciążenia  

 



Nośność odrzwi ŁPzm przykotwionych
 

 
Rys.5. Schemat statyczny odrzwi obudowy ŁPzm-

V32/4/6,7x4,4 przykotwionej dwoma kotwiami 

z wykładką kamienną Ew = 7 MPa i obciążeniu 

jednostkowym q0,1 = -100 kN/m 

 

 
Rys.6. Izolinie naprężeń w konstrukcji odrzwi 

obudowy ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 przykotwionej 

 (wg schematu jak na rys.5) 

 



Nośność odrzwi ŁPzm przykotwionych

Nośność odrzwi oblicza się z dwóch zależności, z których: 

- pierwsza wg wzoru (1) uwzględnia nośność danego kształtownika wykonanego 

z określonej stali, 

𝑞𝑜 =
𝑛 𝑞0,1

𝑠𝑏 ⋅𝛿𝑚𝑎𝑥 1
         

  (1) 

- druga wg wzoru (2) uwzględnia nośność kotwi do wzmacniania obudowy 

𝑞𝑜𝑘 =
𝑁𝑛𝑘 ⋅𝑞0,1

𝑠𝑏𝑘 ⋅𝑁𝑜𝑏𝑙𝑘 ⋅1
        

   (2)  

gdzie: 

- n – naprężenie graniczne dla danego gatunku stali (n=674MPa dla stali S480W  

          i n=779MPa dla stali S560W) 

- sb – współczynnik bezpieczeństwa sb = min.1,2,  

- q0,1 = 100 kN/m = 0,01MN/m (obciążenie jednostkowe pionowe działające 

         na całej szerokości odrzwi), 

 - Nnk – minimalna nośność kotwi w kN, 

 - Noblk – wartość siły w kotwi przy obciążeniu jednostkowym q0,1 = 100 kN/m, 

 - sbk – współczynnik bezpieczeństwa ze względu na nośność kotwi (sbk = min.1,2), 

 - 1 – rozstaw odrzwi d=1m  



Nośność odrzwi ŁPzm przykotwionych

Rodzaj odrzwi 
dane obliczenia 

d w m n w MPa Nnk w kN qo  w kN/m qok  w kN/m 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 
1 674 (S480W) 430 230,7 242 

1 779 (S560W) 430 258,2 242 

ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 
1 674 (S480W) 600 288,0 337,8 

1 779 (S560W) 600 332,7 337,8 

 

Nośności odrzwi ŁPzm przykotwionej dwoma kotwiami
Tablica 1.



Obudowy podporowo – kotwiowe
 

 
Rys.7. Obudowa podporowo-kotwiowa (OP-K) 

z kotwieniem promieniowym. Niski zasięg 

wzmocnienia skał wokół wyrobiska przy kotwieniu 

radialnym z powstającymi strefami zniszczenia 

(poślizgu warstw) w bliskiej odległości wokół 

wyrobiska. 

 

 
Rys.8. OP-K z kotwieniem prostopadłym do 

warstw sklanych tworzących belkę skalną stropową 

o wysokiej wytrzymałości. 1 - odrzwia obudowy, 

2 – wykładka mechaniczna, 3- kotwie w 

pierwszym rzędzie, 4 – kotwie w drugim rzędzie, 

5 – obrys wzmocnionej strefy górotworu  

 



Mechanizacja kotwienia

Tradycyjna metoda kotwienia stropu za pomocą sprzętu ręcznego ma szereg mankamentów jak:

- ograniczone zastosowanie i narażanie operatorów na liczne niebezpieczeństwa.

- ograniczoną moc (nacisk na największym wysuwie 45kN i moment do 200Nm),

- narażenie operatora na niebezpieczeństwo obrywu stropu, 

- problemy skutecznego i wydajnego kotwienia ociosów. 

- konieczne stosowanie przepłuczki wodnej, która jest niekorzystna dla operatora, 

sprzętu, i spągu,

- mały naciąg wstępny kotwi,

Powyższe niedociągnięcia eliminuje stosowanie:

- manipulatorów mocowanych do kombajnów, 

- niezależnych wozów kotwiowych,

- pomostów roboczych z manipulatorami wiercąco – kotwiącymi (platforma 

robocza)

- zintegrowanych urządzeń urabiająco - kotwiących typu CM. 



Mechanizacja kotwienia

 

 
Rys. 9. Kombajn MR 340 z platformą  

kotwiącą BU-2900 w pozycji pracy firmy Sandvik 

 

 
Rys. 10. Kombajn MR 620 z platformą 

kotwiącą z dwoma urządzeniami kotwiącymi 

firmy Sandvik 
 



Mechanizacja kotwienia

 
Konstrukcja ochronna

Stanowisko operatora

Podwozie gąsienicowe
Układ odsysania

zwiercin

Podest materiałowy

Układ elektryczny

Układ napędowy

operatora

Wieżyczka wiercąco

kotwiąca 

 
Rys.11. Schemat ogólny wozu kotwiowego 

 SWK-B z głównymi zespołami roboczymi 

 

 
Rys.12. Widok wozu kotwiącego w przodku po 

wjeździe, w fazie kotwienia  
 



Mechanizacja kotwienia

Rys.13. Widok 

podwieszanego 

manipulatora firmy GTA z 

urządzeniem wiercąco-

kotwiącym i podestem do 

sterowania 



Mechanizacja kotwienia

 

 

 

 
 

Rys.14. Kombajn 12CM30 Miner Bolter JOY Rys.15. Schemat i gabaryty kombajnu 12CM30 

Miner Bolter JOY 

 



Mechanizacja kotwienia przy drążeniu kombajnem 

ramieniowym z dwoma wozami kotwiowymi

Rys.16. Schemat obudowy podporowo – kotwiowej

z przykotwieniem poprzez podciągi kotwiami strunowymi 

(rozstaw odrzwi 0,9m) z dwoma wozami kotwiowymi z 

ramieniem teleskopowym „przylegające do kombajnu 

ramieniowego”

1 – kotwie prętowe długości 3,0m, 

2 – strefa wzmocnienia górotworu bezpośrednio w przodku, 3 –

kotwie strunowe długości 8m budowane za kombajnem, 4 –

całkowita strefa wzmocnienia górotworu uzyskiwana po 

zabudowie wszystkich kotwi stropnicowych prętowych.

60 min. urab.+obudowa, 5min.1 kotew

1 wóz kotwiący  - 10,8m/dobę,

2 wozy kotwiące  - 13,5m/dobę

2 wozy kotwiące z kotwieniem 

rozdzielczym 15,4 m/dobę (400 do 

500m/miesiąc).

50min. mechanizacja wykonania obudowy  

postęp 560 do 670m/mies. 



Mechanizacja kotwienia przy drążeniu kombajnem 

ramieniowym z dwoma wozami kotwiowymi

Lp 
Typ 

kombajnu 

Skomb. 

w m 

Wkomb. 

w m 

Swoz.kot. 

w m 

Wwoz.kot. 

w m 

Surządz. 

w m 

Swyr.min. 

w m 

Sdobrane 

w m 

Wdobrane 

w m 

Wielkość 

odrzwi 

ŁPzm 

1 AM50 2,12 1,645 1,25 1,6 4,72 5,92 6 4,1 (6,0x4,1) 

2 AM50z 2,12 1,845 1,25 1,6 4,72 5,92 6 4,1 (6,0x4,1) 

3 R2000 3,32 2,23 1,25 1,6 5,92 7,12 7,2 4,7 (7,2x4,7) 

4 FR160 2,72 2,61 1,25 1,6 5,32 6,52 6,55 4,2 (6,55x4,2) 

5 FR250 3,56 2,7 1,25 1,6 6,16 7,36 7,4 4,7 (6,0x4,1) 

6 MR340 2,8 2,045 1,25 1,6 5,4 6,6 6,7 4,4 (6,7x4,4) 

7 MR620 3,46 2,332 1,25 1,6 6,06 7,26 7,4 4,7 (7,4x4,7) 

8 MH620 3,5 3,02 1,25 1,6 6,1 7,3 7,4 4,7 (7,4x4,7) 

 

Gabaryty kombajnów, wozów kotwiowych i odrzwi Tablica 2



1. Kotwienie wyrobisk korytarzowych w warunkach górnictwa polskiego musi być 

rozwiązane w sposób uwzględniający warunki geologiczno-górnicze kopalni. 

W praktyce najkorzystniejszymi rozwiązaniami są obudowy kotwiowo-podporowe, 

gdzie kotwienie prowadzone jest jak najbliżej przodku aby nie dopuścić do 

rozwarstwienia górotworu.

2. Duża głębokość eksploatacji, silnie spękany górotwór od wielopokładowej 

eksploatacji i zaburzeń geologicznych jak również występowanie zagrożeń 

naturalnych i górniczych wymaga nowego spojrzenia na system obudowy wyrobiska 

przyścianowego możliwy do utrzymania w jednostronnym otoczeniu zrobów. Za 

najbardziej istotny kierunek należy uznać rozwiązania, w których stosowana jest 

zasada ochrony górotworu i obudowy dla uzyskania wysokiej stateczności wyrobiska 

w wszystkich fazach jego pracy.

WNIOSKI KOŃCOWE   



WNIOSKI KOŃCOWE   

3. Mechanizacja drążenia chodników w obudowach podporowo-kotwiowych 

wymaga uwzględnienia dodatkowych operacji roboczych w procesie drążenia, 

jakimi są: wykonanie kotwienia oraz obudowy podporowej powiązanej z 

górotworem wykładką mechaniczną.

Mechanizacja drążenia i kotwienia pozwala prowadzić drążenie z kotwieniem 

bezpośrednio w przodku z opóźnionym wykonywaniem przykotwienia obudowy 

podporowej.

Drążenie urządzeniami niezależnymi pozwala sterować operacją kotwienia i 

wykonywać go bezpośrednio w przodku, z tyłu przodku (za strefą manewrową 

kombajnu) lub w układzie mieszanym.

W celu uzyskania korzystnych postępów drążonych chodników istotne jest 

rozwiązanie dostawy materiałów do przodku, takich jak: kotwie z akcesoriami, 

odrzwia podporowe z akcesoriami oraz spoiwo wiążące obudowę z górotworem. 



WNIOSKI KOŃCOWE   

4. Wybór systemu technologicznego drążenia chodników przyścianowych 

w polskich kopalniach węgla kamiennego wymaga rozpatrywania wielu 

czynników z których najistotniejsze są systemy z stosowaniem obudowy 

podporowo – kotwiowej przy stosowaniu wykładki mechanicznej dla 

obudowy podporowej, duży postęp drążenia wyrobiska i mobilny system 

technologiczny pozwalający na szybki start z dużym postępem przy 

drążenie wyrobisk prostopadłych. Wykorzystanie systemu technologii 

drążenia chodników o szerokim przodku (ok.6,7x4,4 m) z dwoma wozami 

kotwiowymi i wykonywaniem obudowy podporowej i kotwiowej

bezpośrednio w przodku lub alternatywnie za przodkiem uzyskując 

w perspektywie korzystne postępy drążenia chodników przy zmniejszonej 

pracochłonności wykonania i poprawionej efektywności. 





Badania na zginanie ciężkich 
kształtowników korytkowych 

Bogumiła Głuch - Kwaczała
„PRO-KOM” P.P.-W.
Piotr Głuch

PRO-KOM” P.P.-W.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019,   Materiały Konferencyjne

PRO-KOM



Badania kształtowników na zginanie są prowadzone w celu:

- określenie wytrzymałości na zginanie kształtownika, maksymalnej siły zginającej i wielkości 

ugięcia,

- sprawdzenia odkształcalności kształtownika, który w próbie zginania powinien bez 

pęknięć i kruchego zniszczenia przekroju ulec ugięciu o wartości odpowiadającej minimum jego 

wysokości.

Wyniki badań pozwalają wnioskować w zakresie prawidłowości
wykonana kształtownika oraz jakości materiału z którego jest wykonany.
Badania pozwalają również dokonać porównania parametrów
wytrzymałościowych różnych kształtowników wykonanych z różnych
materiałów.

CEL BADAŃ



Metoda badania

Badania na zginanie prostych odcinków kształtowników przeprowadza 

się zgodnie z normą:

- PN-G-15000-09:1987 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z 

kształtowników korytkowych. Kształtowniki korytkowe proste. Próba 

statyczna zginania. 

- DIN21530-1:2003 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi 

z kształtowników korytkowych. Kształtowniki korytkowe proste. Próba 

statyczna zginania. Maj 2003.

Badania na zginanie prowadzono przy następujących warunkach:

długość zginanych elementów 1,25m,

rozstaw podpór 1,0m,

promień podpory 50mm,

twardość podpory min. 45HRC,

szerokość stempla 150mm,

twardość stempla min. 45HRC,

trzy badania dla kształtownika dnem do góry,

trzy badania dla kształtownika dnem w dół,

prędkość obciążenia  ok. 6mm/min,

przy badaniu kształtownika dnem w dół obciążenie wywierane poprzez 

wkładkę wewnętrzną, 

rejestracja cyfrowa obciążenia i przemieszczenia. 

Wymagania  (wg normy DIN)

giętność kształtownika równa jego wysokości przy braku pęknięć i 

naderwań powierzchni,

przeniesienie minimalnego momentu zginającego określonego dla 

maksymalnej siły zginającej kształtownik.

Schemat 
badania

Widok 
stanowiska



Parametry kształtowników ciężkich

Lp. 
Kształtownik

1) 

Teoretycz
na masa 

1) 

1m 

kg/m 

Przekrój 
kształto-

wnika 
cm2 

B 
±1,5 
mm 

H 
±2 

mm 

Dla osi zginania 

x-x (pozioma) y-y (pionowa) 

lx 

cm4 
Wx 

cm3 
ly 

cm4 
Wy 

cm3 

1 V32 32,1 40,9 171,0 138,0 838 121,4 1174 137,3 

2 V36 35,5 45,2 171,0 138,0 923 127,6 1229 143,7 

3 TH 70/36 35,9 45,7 171,0 138,0 928 128,0 1244 146 

4 TH 70/40 39,9 50,9 172,0 145,0 1120 153,0 1440 167 

5 TH 70/42 41,8 53,3 172,0 146,4 1181 159,0 1499 174 

6 TH 70/44 43,7 55,7 172,0 147,8 1243 165,0 1559 181 

 



PORÓWNANIE NOŚNOŚCI NA ZGINANIE 

KSZTAŁTOWNIKÓW V32 

WYKONANYCH ZE STALI S480W I S560W

Parametry wytrzymałościowe stali S480W i S560W   Tablica 3 

Rodzaj stali 
Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

KCU2 

[J/cm2] 
Producent stali 

S480W 529 720 19,4 90 WOST S.A 

S560W 585 896 19,8 41 ArcelorMittal Poland SA 

 

Nr 

Bad. 

Rodzaj  

badania 

STAL S480W  (WOST) STAL 560W  (AMP) 

Pmax 

w kN 

Uodp 

przy Pmax 

w mm 

Uc 

w 

mm 

Pmax 

w 

 kN 

Uodp 

przy Pmax 

w mm 

Uc 

w 

mm 

01 
dnem do 

góry 
521,9 73,2 

142 
680,3 80,2 148 

02 
dnem do 

góry 
516,9 78,0 

142 
648,1 75 136 

03 
dnem do 

góry 
525,9 78,5 

142 
627,2 75 134 

04 dnem w dół 429,9 20,0 142 515 24 142 

05 dnem w dół 436,1 22,0 142 525 23 143 

06 dnem w dół 427,9 19,0 142 519,5 22 140 

 

Tabelaryczne zestawienie 
badania prostki 

kształtownika V32 
na zginanie wykonanego 
ze stali S480W (WOST) i 

S560W (AMP)







4. NOŚNOŚCI NA ZGINANIE KSZTAŁTOWNIKÓW TH70/40(42,44) ZE STALI S480W

Parametrach wytrzymałościowe stali S480W 
kształtowników TH70/40, TH70/42, TH70/44 

Kształtownik Nr wytopu Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

KCU2 

[J/cm2] 

TH70/40 32588 557 767 21 84 

TH70/42 32589 567 789 19 75 

TH70/44 770428 563 774 18 81 

 









Wyniki badań na zginanie kształtowników TH70/40, TH70/42, TH70/44  Tablica 7 

Nr 

bad. 
Przedmiot badania na zginanie 

Pmax 

w 

kN 

Uodp 

w 

mm 

Mgmax 

= P·1/4 

w kN·m 

TH70/40 

01 TH70/40-1250 dnem do góry 686,8 69,6 171,7 

02 TH70/40-1250 dnem do góry 682,1 63,1 170,5 

03 TH70/40-1250 dnem do góry 681,4 67,3 170,3 

04 TH70/40-1250 dnem w dół 592,2 24,2 148,0 

05 TH70/40-1250 dnem w dół 576,2 26,5 144,0 

06 TH70/40-1250 dnem w dół 581,3 26,1 145,3 

TH70/42 

01 TH70/42-1250 dnem do góry 714,5 71,2 178,6 

02 TH70/42-1250 dnem do góry 717,9 76,6 179,5 

03 TH70/42-1250 dnem do góry 723,1 70,3 180,7 

04 TH70/42-1250 dnem w dół 615,2 27,6 153,8 

05 TH70/42-1250 dnem w dół 613,1 29,0 153,3 

06 TH70/42-1250 dnem w dół 606,7 28,1 151,7 

TH70/44 

01 TH70/44-1250 dnem do góry 753,5 71,7 188,3 

02 TH70/44-1250 dnem do góry 757,5 72,2 189,3 

03 TH70/44-1250 dnem do góry 748,8 72,1 187,2 

04 TH70/44-1250 dnem w dół 654,8 26,6 163,7 

05 TH70/44-1250 dnem w dół 643,1 27,8 160,7 

06 TH70/44-1250 dnem w dół 641,1 28,8 160,2 

 

Średnie maksymalne wartości 
momentów zginający dla 

kształtowników  TH70/40, TH70/42, 
TH70/44 ze stali S480W



1. Wszystkie badania prowadzono do ugięcia przekraczającego wysokość kształtownika 
obserwując ciągłą jego deformację bez kruchego pęknięcia z zachowaniem wysokiej nośności
zwłaszcza przy obciążaniu w kierunku dnem do góry. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

2. Procentowe porównanie nośności na 
zginanie uzyskanych wyników badań 
kształtowników TH70/(40,42,44) w 
stosunku do kształtownika V32 ze stali 
S480W przedstawiono na rysunku.

3. Wyznaczone wartości nośności (momentów 
zginania przekroju kształtownika) są wartościami 
występującymi w stanie granicznym 
uplastycznienia przekroju, przy wykorzystywaniu 
w projektowaniu należy uwzględnić 
współczynnik bezpieczeństwa o wartości 
zapewniającej bezpieczną pracę konstrukcji, 
jednak o wartości nie mniejszej od 1,25. 
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STRESZCZENIE: Badania stanowiskowe obudowy pozwalają określić szereg jej parametrów 

z których najważniejsze to nośność zsuwna przy danym momencie dokręcenia strzemion Md 

jak i nośność maksymalna (dla odrzwi usztywnionych) przedstawionej w funkcji przemiesz-

czenia (deformacji). 

W referacie przedstawiono wyznaczone w skali 1:1 podstawowe parametry pracy obudowy 

ŁPSpA-V36/4 ŁPSpA-V36/5 bez i z przykotwieniem, które wykazały wysoką nośność zsuw-

ną, maksymalną dla odrzwi bez i z przykotwieniem. 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Badaniom stanowiskowym w skali 1:1 poddano odrzwia obudowy łukowej stalowej podatnej 

asymetrycznej ŁPSpA-V36 o wielkości odrzwi: 

- ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 (odrzwia czteroczęściowe), 

- ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 (odrzwia pięcioczęściowe), 

- ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 (odrzwia czteroczęściowe) z przykotwieniem dwoma parami kotwi, 

- ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 (odrzwia pięcioczęściowe) z przykotwieniem jedną parą kotwi. 

Jednym z podstawowych celów badań stanowiskowych jest wyznaczenie charakterystyki 

pracy obudowy będącą funkcją obciążenia i przemieszczenia. Stosowanie obudowy górniczej 

w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych głębokich kopalń wymaga rozpoznania 

zachowania się obudowy pod obciążeniem i uzyskiwanymi zsuwami na złączach jak i jej de-

formacją w płaszczyźnie obciążenia. Charakterystyka pracy obudowy powinna być każdorazo-

wo analizowana przy jej doborze dla konkretnych warunków geologiczno-górniczych, co zna-

lazło swój wyraz w zamieszczeniu ich w katalogu obudów specjalnych ŁPSp i ŁPSp3R [1]. 

Odrzwia obudowy były wyprodukowane przez Europejskie Technologie Górnicze Sp. z o.o. ul. 

Groniec 1, 41-260 Sławków. 

 



 

2. METODA BADANIA 

 

Badania stanowiskowe odrzwi obudowy podatnej spłaszczonej ŁPSpA bez i z przykotwieniem 

prowadzono na stanowisku badawczym poziomym z obciążeniem odrzwi pięcioma siłami tzw. 

obciążenie akcyjne (F3,F4,F5,F6,F7) przy działaniu pozostałych siłowników jako reakcyjne. 

Ogólne schematy i widok badanych odrzwi przedstawiono na rysunku 1. 

 
 

 

 

 

  
 

Rys. 1. Schemat obciążenia i ogólny widok badanych odrzwi od strony lewej  

ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5, od strony prawej ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1  

 

Badania prowadzono w stanie:  

- podatnym, przy wymaganym momencie dokręcenia strzemion, 

- usztywnionym, pełna blokada zsuwu na złączach uzyskana przez ich zespawanie, 

- podatnym z przykotwieniem – zrealizowane za pomocą pary kotwi prętowych typu APP. 

Badania stanowiskowe obejmują: 

- oględziny zewnętrzne badanych odrzwi,  

- pomiary podstawowych parametrów przed badaniem i po badaniu. 

Dla badanej obudowy w stanie podatnym określono: 

- Początkową umowną nośność zsuwną odrzwi FNp – suma obciążenia czynnego przed 

pierwszym zsuwem, 

- Maksymalną nośność zsuwną odrzwi Fzmax – maksymalne łączne obciążenie czynne ja-

kie przenoszą odrzwia podatne bezpośrednio przed ich zsuwami w złączach w całym 

przebiegu badania, 

- Minimalną nośność zsuwną odrzwi Fzmin – minimalne łączne obciążenie czynne jakie 

przenoszą odrzwia podatne bezpośrednio przed ich zsuwami w złączach w całym prze-

biegu badania, 

- Średnia wartość nośności zsuwnej odrzwi Fzśr - średnia wartość łącznych obciążeń 

czynnych jakie przenoszą odrzwia podatne bezpośrednio przed ich zsuwami w złączach, 

w całym przebiegu badania aż do momentu końca badania, odpowiadająca roboczej no-

śności odrzwi FN, 

- nośność odrzwi w końcowej fazie badań Fko, 

- liczba zsuwów i wielkość zsuwu w poszczególnych złączach obudowy, 



 

- sumaryczna liczba i wielkość zsuwu po skończonym badaniu, 

- zmiana gabarytów odrzwi obudowy (wysokości i szerokości) , 

- sposób wyczerpania nośności odrzwi obudowy, 

- ogólna ocena zachowania się obudowy w czasie badania, 

- ocena zachowania się badanych strzemion.  

 Uzyskane wyniki badań przedstawia się w postaci charakterystyk pracy przedstawiającej 

obciążenie czynne w funkcji przemieszczenia. 

 

 

3. OPIS KONSTRUKCJI ODRZWI OBUDOWY 

 

Odrzwia obudowy ŁPSpA-V36/4 i ŁPSpA-V36/5 bez i z przykotwieniem stanowią przedmiot 

DTR-01/ETG/2018 i WTWiO - 01/ETG/2018. ETG Sp. z o.o. SŁAWKÓW - 2018. 

Odrzwia są wykonane z kształtownika V36 jako czteroczęściowe i pięcioczęściowe. W ich 

skład wchodzą dwa łuki stropnicowe i dwa łuki ociosowe (dla obudowy 5-cio częściowej jeden 

z łuków ociosowych jest dwuczęściowych), które po złożeniu na siebie odpowiednich odcin-

ków skręcane są za pomocą strzemion śrubami z odpowiednim momentem dokręcenia.  

Odrzwia obudowy zaprojektowano tak, że przeciwległe złącza ociosowe obudowy znajdują 

się na innej wysokości. Rozwiązanie takie pozwala zmniejszyć wysokość strzałki łuków strop-

nicowych z jednej strony ociosu pozwalając korzystniej usytuować obudowę zmechanizowaną 

i rozpocząć bieg ściany. Odrzwia mogą być wykonywane poprzez otwór wykonany w stropni-

cy odrzwi.  

 

4. BADANIA ŁUKÓW I ODRZWI 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Zgodnie z normą PN-G-15000-01:1985 „Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształ-

towników korytkowych. Postanowienia ogólne”. Przeprowadzono badania niszczące stosując 

jednostopniowy plan badań dla kontroli normalnej które obejmują zgodnie z wymaganiami 

normy PN-G-15000-03:1993: - sprawdzenie materiału, - sprawdzenie wymiarów przekroju po-

przecznego kształtownika odrzwi, - sprawdzenie wymiarów łuków, - sprawdzenie zwichrowa-

nia, - sprawdzenie płaskości, sprawdzenie wykonania końców łuków, - sprawdzenie cechowa-

nia łuków, - sprawdzenie gabarytów pełnych odrzwi obudowy, których widok przedstawiono 

na rysunku 2 i 3. 

Badania wytrzymałościowe prowadzono dla: 

- odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 i ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 w stanie podatnym, 

w stanie usztywnionym, 

- odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 i ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 przykotwione jedną 

lub dwoma parami kotwi. 
 

4.2. Sprawdzenie materiału, z którego wykonano odrzwia obudowy ŁPSpA-V36 
 

Na materiał obudowy należy stosować stale o parametrach wytrzymałościowych: 

- stal o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych typu S480W, 

  Remin=480 MPa, Rmmin=650 MPa, A5min=17% , 

- stal o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych typu S550W Remin=550 MPa, 

Rmmin=750 MPa,  A5min=17%  i o wyższych parametrach. Stal powinna mieć udarność: 

Udarność KCU2A30 J/cm2,  



 

Kształtowniki korytkowe typu V36 wykonane zostały w hucie WALCOWNIE OSTRO-

WIECKIE WOST S.A, Ostrowiec Świętokrzyski z którego wykonano odrzwia obudowy 

(w firmie ETG Sp. z o.o., Sławków) i posiadały świadectwa odbioru 3.1 nr 6532/2018 z dnia 

10.08.2018 rok i nr 8844/2018 z dnia 05.10.2018 rok, dla stali S480W. Właściwości mecha-

niczne wytopów podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne zastosowanych stali 

 
 

 
 
Rys. 2. Odrzwia obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 przy zakładkach 

o długości Coc = 600mm, Cst = 1800mm 

 

 

 
 
Rys. 3. Odrzwia obudowy ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 przy zakładkach 

o długości Coc = 600mm, Cst = 1800mm 

 

Stwierdzono, że gabaryty odrzwi są prawidłowe i mieszczą się w tolerancjach wykonania 

odrzwi obudowy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową typoszeregu odrzwi obudowy 

ŁPSpA-V36 DTR-01/ETG/2018. 



 

5. BADANIE ODRZWI OBUDOWY ŁPSpA-V36 W STANIE PODATNYM  

 

Badania odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5m w liczbie dwóch badań dla momentu do-

kręcenia strzemion Md=500 N·m i 550 N·m, a dla obudowy LPSpA-V36/5/6,2x4,1 przy mo-

mencie dokręcenia strzemion Md=550 N·m przedstawiono w tablicy 2. 
 

 

Parametry pracy obudowy podatnej ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5  

Bad. 01, 02, 03 ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 

         Tablica 2. 

Schemat badanych 

odrzwi obudowy 

 
Schemat obciążenia badanej obudowy 

odrzwia ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 badanie 01i 02 

 
Schemat obciążenia badanej 

obudowy odrzwia ŁPSpA-
V36/5/6,2x4,1 badanie 03 

Obciążenie czynne Fz = F3+F4+F5+F6+F7 Fz = F3+F4+F5+F6+F7 Fz = F3+F4+F5+F6+F7 

Obciążenie bierne F1, F2, F8, F9 F1, F2, F8, F9 F1, F2, F8, F9 

Nr 
Ozna-

czenie 
Jedn 

Badanie  01  

Strzemiona SDW27  

Md = 550 N·m  
Rozmieszczenie strze-

mion jak na schemacie 

Cst=1800mm,  
Coc = 600mm 

Badanie  02  

Strzemiona SD32/34/36W 

 Md =500 N·m.  Roz-
mieszczenie strzemion jak 

na schemacie 

Cst=1800mm,  
Coc = 600mm 

Badanie  03  

Strzemiona SDW27  
Md =550 N·m  

Rozmieszczenie strzemion 

jak na schemacie 
Cst=1800mm,  

Coc = 600mm, 

Cocd = 600mm 

1. FNp kN 700,0 780,0 1010,0 

2. Fzmax kN 1050,0 930,0 1165,0 

3. Fzmin kN 700,0 550,0 810,0 

4. Fzśr  FN kN 902,5 750,0 982,9 

5. Fko kN 750,0 780,0 990,0 

6. yp mm 540,0 440 485 

7. jz 
-  12 11 13 

8. ZL  mm 0 105 215 

9. ZP  mm 375 215 220 

10. ZS  mm 100 45 0 

11. ZLD  mm - - 0 

12. Zc  mm 475 365 435 

13. Sp / Sk 
mm/

mm 
6260/6270 6250/6375 6260/6275 

14. Wp/Wk 
mm/
mm 

3500/3100 3550/3175 4120/3640 

15. Charakt. pracy 

obc. przem. rys. 
4 6 8 

16. Przem. radialne 

końcowe rys. 
5 7 9 

 



 

 

 

 

Rys. 4. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/4/6,2x3,5– czteroczęściowych o momencie 

dokręcenia strzemion Md = 550 Nm –badanie 01 

Rys. 5. Schemat przemieszczeń radialnych bada-

nych odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 

o momencie dokręcenia strzemion Md = 550 Nm 

–badanie 01 

 

  
Rys. 6. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/4/6,2x3,5– czteroczęściowych 5 

o momencie dokręcenia strzemion  

Md = 500 Nm –badanie 02 

Rys. 7. Schemat przemieszczeń radialnych badanych 

odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 o momencie 

dokręcenia strzemion Md = 500 Nm –badanie 02 

 

  
Rys. 8. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/5/6,2x4,1– pięcioczęściowa, 

oś pionowa – obciążenie czynne w kN, 

o momencie dokręcenia strzemion Md = 550 Nm 

Rys. 9. Schemat przemieszczeń radialnych bada-

nych odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 

o momencie dokręcenia strzemion Md = 550 Nm 

–badanie 03 

 

 



 

6. BADANIA STANOWISKOWE ODRZWI OBUDOWY ŁPSpA-V36 

W STANIE USZTYWNIONYM 

 

W stanie usztywnionym przeprowadzono badanie odrzwi ŁPSpA/4/6,2x3,5 dla którego okre-

ślono nośność maksymalną odrzwi Fmax [kN] z pomiarem przemieszczeń, których wyniki 

przedstawiono w tablicy 3 i na rysunkach 10 i 11. 
 

Parametry pracy obudowy podatnej ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 w stanie usztywnionym odrzwi na złączach 

(badanie nr 04) 

         Tablica 3 

 
Schemat obciążenia badanej obudowy 

Obciążenie czynne: 

Fc = F3+ F4+F5 +F6+F7  

Obciążenie bierne : 

F1, F2, 

F8, F9 

Lp Oznaczenia 

Badanie 04 

Złącze usztywnione 

przez spawanie 

Cst=1800mm,  

Coc = 600mm 

Opis 

Uwagi 

1. Fmax[kN] 1340 
Maksymalna nośność odrzwi. 

Fmax= (F3 +F4+F5+F6+F7)max 

2. yn [mm] 215 Zmniejszenie wysokości odrzwi usztywnionych w 

świetle w mm przy obciążeniu równym  Fmax 

3. ync [mm] 255 
Całkowite zmniejszenie wysokości odrzwi  

usztywnionych w świetle w momencie  

zakończenia badań 

4. Sp / Sk 
6250/6270 Szerokość początkowa odrzwi/ 

Szerokość końcowa odrzwi 

5. Wp / Wk 3520/3265 Wysokość początkowa odrzwi/ 

Wysokość końcowa odrzwi 

6. Komentarz 
Zachowanie się odrzwi po 

badaniach 

Odkształcenie trwałe łuku stropnicowego we-

wnętrznego  

 

  
Rys. 10. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/4/6,2x3,5 – Badanie 04 – badanie odrzwi 

w stanie usztywnionym 

 
Rys. 11. Schemat przemieszczeń radialnych bada-

nych odrzwi obudowy  ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 

w stanie usztywnionym 

 



 

7. BADANIA STANOWISKOWE ODRZWI OBUDOWY ŁPSpA-V36 W STANIE  

PODATNYM PRZYKOTWIONYM 

 

 Badanie obudowy w stanie przykotwionym przeprowadzono przy wykorzystaniu do przy-

kotwienia prętów stalowych z stali APP oraz jarzm dolnych J36 przy zastosowaniu jednej pary 

kotwi oraz dwóch par kotwi w rozstawie 3,1 m. Wyniki przedstawiono w tablicy 4 i na rysun-

kach 12 do 15. 

 
Parametry pracy obudowy podatnej ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 i ŁPSpA-V36/5/6,2x3,5 

z przykotwieniem (bad.05, bad.06) 

    Tablica 4 

Schemat obciążenia 

badanej obudowy 

  
Obciążenie czynne Fz = F3+F4+F5+F6+F7 Fz = F3+F4+F5+F6+F7 

Obciążenie bierne F1, F2, F8, F9 F1, F2, F8, F9 

Nr 
Ozna-

czenie 

Jedn

. 

Badanie 05  

Strzemiona SDW27 Md = 550 Nm  

Rozmieszczenie strzemion i kotwi jak 

na schemacie Cst=1800mm, 

 Coc = 600mm, Cocd =600mm  

Badanie 06  
Strzemiona SD32/34/36W  

Md = 500 Nm Rozmieszczenie 

strzemion jak na schemacie 

Cst=2000mm, Coc = 600mm 
1. FNp kN 380 750 

2. Fzmax kN 1090 1550 

3. Fzmin kN 380 650 

4. Fzśr  FN kN ok. 820 Ok. 1000 

5. Fko kN 1090 1550 

6. yp mm 285 245 

7. jz 
-  37 36 

8. ZL  mm 570 0 

9. ZP  mm 230 45 

10. ZS  mm 0 70 

11. ZLD  mm 0 - 

12. Zc  mm 800 105 

12. Sp / Sk 
mm/

mm 
6260/6270 6260/6270 

13. Wp/Wk 
mm/

mm 
4100/3815 3500/3255 

 



 

 
 

Rys. 12. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/5/6,2x4,1– pięcioczęściowych. Badanie 05 – 

odrzwi w stanie podatnym przykotwionym 

Rys. 13. Schemat przemieszczeń radialnych 

badanych odrzwi obudowyŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 

o momencie dokręcenia strzemion Md = 550 Nm 

–badanie 05 
 

  
Rys. 14. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/4/6,2x3,5 – czteroczęściowych  

Badanie 06– badanie odrzwi w stanie podatnym 

z przykotwieniem dwoma parami kotwi 

Rys. 15. Schemat przemieszczeń radialnych bada-

nych odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 

o momencie dokręcenia strzemion Md = 550 Nm 

–badanie 06 

 

 Widok odrzwi ŁPSp-V36/4/6,2x3,5 przykotwionej dwoma parami kotwi w końcowej fazie 

badań przedstawiono na rysunku 16, a widok deformacji plastycznej odrzwi między siłow-

nikami F6 i F7 od strony zewnętrznej przedstawiono na rysunkach 16 i 17. 

 

 
Rys. 16. Widok odrzwi ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 

przykotwionej dwoma parami kotwi  

w końcowej fazie, badanie – 06 

 
 Rys. 17. Deformacja odrzwi między siłownikiem 

F6 i F7 z widoczną lewą parą 

 kotwi od strony zewnętrznej, badanie – 06 

 



 

8. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI ODRZWI  

 

Badania stanowiskowe odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 w stanie usztywnionym 

pozwoliły stwierdzić, że maksymalna podporność odrzwi wynosi: 

- badanie nr 04 średnia wielkość z tablicy 2. Fmax= 1340 kN, 

Z badań dla odrzwi podatnych średnia nośność Fzśr przy momencie dokręcenia nakrętek 

strzemion Md= 500 N·m w badaniu 01 i 02, a w badaniu 03 Md =550 N·m wynosiła: 

- badanie nr 01 02 i 03 tablica 1  FN = Fzśr = (902,5+750+982)/2 =878,2 kN  

Przyrównując nośność roboczą FNśr z badania 01, 02, i 03 z nośnością maksymalną Fmax 

współczynnika wykorzystania nośności odrzwi podatnych ŁPSpA-V36 dla stali S480W wyno-

si: k4 =FN/Fmax = 878,2/1340 = 0,655. 

Badania stanowiskowe odrzwi obudowy przykotwionej: 

- jedną parą kotwi badanie 05, FN = 820 kN,  k4 = 820/1340 = 0,612, 

- jedną parą kotwi badanie 06, FN = 1550 kN, k4 = 1550/1340 = 1,15. 

Korzystną cechą przykotwiania odrzwi za pomocą dwóch par kotwi jest uzyskanie wyso-

kiego stopnia wykorzystania nośności odrzwi. Cechą charakterystyczną jest ponadto zmniej-

szenie obniżenia odrzwi w miejscu przykotwienia. 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Badania stanowiskowe przeprowadzone dla odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5– 

i ŁPSpA-V32/5/6,2x4,1 w stanie podatnym wykazały uzyskiwanie nośności zsuwnej 

średnio 880 kN przy maksymalnej nośności zsuwnej dochodzącej do 1150 kN.  

2. Dla odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5– w stanie usztywnionym maksymalną no-

śność obudowy wynosi 1340 kN przy podatności ok. 200mm.  

3. Odrzwia obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5– i ŁPSpA-V32/5/6,2x4,1 w stanie podatnym 

przykotwionym wykazały uzyskiwanie nośności zsuwnej, dla odrzwi przykotwionych 

jedną parą kotwi wynosi 1090 kN, a dla odrzwi przykotwionych dwoma parami kotwi 

1550 kN.  

 

 

LITERATURA 

 

[1] Raport z badania typoszeregu odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4 i ŁPSpA-V36/5 bez i z przy-

kotwieniem (Raport nr PK15/XI/2018) „PRO-KOM” P.P.-W. Ornontowice, listopad 2018. 

 

 

 

Stand Tests of the ŁPSpA-V36/4 and ŁPSPA-V36/5 Supports 

with and without Bolting 
 

Stand tests of support sets allow to determine a series of parameters. The most important of 

these include the load bearing capacity at a given tightening torque of stirrups (Md) and the 

maximal bearing capacity (for braced support sets) presented as displacements (deformation). 

The tests of the ŁPSpA-V36/4 and ŁPSpA-V36/5 supports conducted in a 1:1 scale, without 

bolting, have exhibited that the mean load bearing capacity amounted to 880 kN at a maximal 



 

bearing capacity reaching 1150 kN. In case of a braced support set, the maximal bearing capac-

ity amounted to 1340 kN at a deformability of approx. 200 mm. In case of bolting the support 

set using a single pair of bolts, the load bearing capacity reached 1090 kN and 1550 kN in case 

of the set bolted with two pairs of bolts. 
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Badania stanowiskowe w skali 1:1



 

 

 

 

  

 
- ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 (odrzwia czteroczęściowe),  - ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 (odrzwia 

pięcioczęściowe),  - ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 (odrzwia czteroczęściowe) z przykotwieniem,  - ŁPSpA-

V36/5/6,2x4,1 (odrzwia pięcioczęściowe)
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27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
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Producent kształtownika V36

Producent odrzwi obudowy 



Bad.01

Bad.02

Bad.03

Fzmax=1050 kN

FN=902 kN

Fzmax=930 kN

FN=750 kN

Fzmax=1165 kN

FN=990 kN

   

 
Schemat obciążenia badanej obudowy 

odrzwia ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 badanie 01i 02 

 
Schemat obciążenia 

badanej obudowy odrzwia 
ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 

badanie 03 

Obciążenie czynne Fz = 

F3+F4+F5+F6+F7 
Fz = 

F3+F4+F5+F6+F7 
Fz = F3+F4+F5+F6+F7 

Obciążenie bierne F1, F2, F8, F9 F1, F2, F8, F9 F1, F2, F8, F9 

Nr 
Ozna-

czenie 
Jedn 

Badanie  01  

Strzemiona SDW27  

Md = -550 N·m  
Rozmieszczenie 

strzemion jak na 

schemacie 
Cst=1800mm,  

Coc = 600mm 

Badanie  02  

Strzemiona 
SD32/34/36W 

 Md =500 N·m.  

Rozmieszczenie 
strzemion jak na 

schemacie 

Cst=1800mm,  
Coc = 600mm 

Badanie  03  

Strzemiona SDW27  

Md =550 N·m  
Rozmieszczenie strzemion 

jak na schemacie 

Cst=1800mm,  
Coc = 600mm, 

Cocd = 600mm 

1. FNp kN 700,0 780,0 1010,0 

2. Fzmax kN 1050,0 930,0 1165,0 

3. Fzmin kN 700,0 550,0 810,0 

4. Fzśr  FN kN 902,5 750,0 982,9 

5. Fko kN 750,0 780,0 990,0 

6. yp mm 540,0 440 485 

7. jz 
-  12 11 13 

8. ZL  mm 0 105 215 

9. ZP  mm 375 215 220 

10. ZS  mm 100 45 0 

11. ZLD  mm - - 0 

12. Zc  mm 475 365 435 

13. Sp / Sk 

mm/

mm 
6260/6270 6250/6375 6260/6275 

14. Wp/Wk 
mm/
mm 

3500/3100 3550/3175 4120/3640 

15. Charakt. pracy 

obc. przem. 
4 6 8 

16. Przem. radialne 

końcowe 
5 7 9 

 



Bad.01

Bad.02

Bad.03

Strzemiona 
SD27W 

Md= 550 Nm

Strzemiona 
SD32/34/36W 
Md= 500 Nm

Strzemiona 
SD27W 

Md= 550 Nm



 
Schemat obciążenia badanej obudowy 

Obciążenie czynne: 

Fc = F3+ F4+F5 +F6+F7  

Obciążenie bierne : 

F1, F2, 

F8, F9 

Lp Oznaczenia 

Badanie 04 

Złącze usztywnione 

przez spawanie 

Cst=1800mm, Coc = 600mm 

Opis 

Uwagi 

1. Fmax[kN] 

 
1340 

Maksymalna nośność odrzwi. 

Fmax= (F3 +F4+F5+F6+F7)max 

2. yn [mm] 215 Zmniejszenie wysokości odrzwi usztywnionych w 

świetle w mm przy obciążeniu równym  Fmax 

3. ync [mm] 255 Całkowite zmniejszenie wysokości odrzwi uszty-

wnionych w świetle w momencie zakończenia badań 

4. Sp / Sk 
6250/6270 Szerokość początkowa odrzwi,/ 

Szerokość końcowa odrzwi 

5. Wp / Wk 3520/3265 Wysokość początkowa odrzwi/ 

Wysokość końcowa odrzwi 

6. Komentarz 
Zachowanie się odrzwi po 

badaniach 

Odkształcenie trwałe łuku stropnicowego 

wewnętrznego  

 

  
Rys. 6.1. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/4/6,2x3,5 – Badanie 04 – badanie odrzwi w 

stanie usztywnionym 

 
Rys. 6.2. Schemat przemieszczeń radialnych 

badanych odrzwi obudowy  ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 w 

stanie usztywnionym  

 



Schemat obciążenia 

badanej obudowy 

  
Obciążenie czynne Fz = F3+F4+F5+F6+F7 Fz = F3+F4+F5+F6+F7 

Obciążenie bierne F1, F2, F8, F9 F1, F2, F8, F9 

Nr 
Ozna-

czenie 

Jedn

. 

Badanie  05  

Strzemiona  SDW27 Md = 550 Nm  

Rozmieszczenie strzemion i kotwi 

jak na schemacie Cst=1800mm, 

 Coc = 600mm,Cocd =600mm  

Badanie  06  
Strzemiona SD32/34/36W  

Md = 500 Nm 

Rozmieszczenie strzemion jak 

na schemacie 

Cst=2000mm, Coc = 600mm 
1. FNp kN 380 750 

2. Fzmax kN 1090 1550 

3. Fzmin kN 380 650 

4. Fzśr  FN kN ok. 820 Ok. 1000 

5. Fko kN 1090 1550 

6. yp mm 285 245 

7. jz 
-  37 36 

8. ZL  mm 570 0 

9. ZP  mm 230 45 

10. ZS  mm 0 70 

11. ZLD  mm 0 - 

12. Zc  
mm 800 105 

12. Sp / Sk 

mm/

mm 
6260/6270 6260/6270 

13. Wp/Wk 
mm/

mm 
4100/3815 3500/3255 

 



 
 

Rys. 7.1. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/5/6,2x4,1– pięcioczęściowych. Badanie 05– 

badanie odrzwi w stanie podatnym przykotwionym 

Rys. 7.2. Schemat przemieszczeń radialnych 

badanych odrzwi obudowyŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 o 

momencie dokręcenia strzemion M= 550 Nm –

badanie 05 

 

  

Rys. 7.3. Charakterystyka pracy odrzwi ŁPSpA-

V36/4/6,2x3,5– pięcioczęściowych  

Badanie 06– badanie odrzwi w stanie podatnym 

z przykotwieniem dwoma parami kotwi  

Rys. 7.4. Schemat przemieszczeń radialnych 

badanych odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/5/6,2x3,5 o 

momencie dokręcenia strzemion M= 5540 Nm –

badanie 06 

 



Badania stanowiskowe odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5 w stanie usztywnionym pozwoliły stwierdzić, że

maksymalna podporność odrzwi wynosi:

- badanie nr 04 średnia wielkość z tablicy 8.2. 

Fmax= 1340 kN,

Z badań dla odrzwi podatnych średnia nośność Fzśr przy momencie dokręcenia nakrętek strzemion Md= 500 N·m w badaniu 

01 i 02, a w badaniu 03 Md =550 N·m wynosiła:

- badanie nr 01 02 i 03

FN = Fzśr = (902,5+750+982)/2 =878,2 kN

Przyrównując nośność roboczą FNśr z badania 01, 02, i 03 z nośnością maksymalną Fmax współczynnika

wykorzystania nośności odrzwi podatnych ŁPSpA-V36 dla stali S480W wynosi:

k4 =FN/Fmax = 878,2/1340 = 0,655

Badania stanowiskowe odrzwi obudowy przykotwionej:

- jedną parą kotwi badanie 05, FN = 820 kN, k4 = 820/1340 = 0,612,

- jedną parą kotwi badanie 06, FN = 1550 kN, k4 = 1550/1340 = 1,15

Korzystną cechą przykotwiania odrzwi za pomocą dwóch par kotwi jest uzyskanie wysokiego stopnia

wykorzystania nośności odrzwi. Cechą charakterystyczną jest ponadto zmniejszenie obniżenia odrzwi w miejscu

przykotwienia.

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI ODRZWI 



WNIOSKI KOŃCOWE
1. Badania stanowiskowe przeprowadzone dla odrzwi obudowy 

ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5– i ŁPSpA-V32/5/6,2x4,1 w stanie podatnym 
wykazały uzyskiwanie nośności zsuwnej średnio 880 kN przy 
maksymalnej nośności zsuwnej dochodzącej do 1150 kN. 

2. Dla odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5– w stanie 
usztywnionym maksymalną nośność obudowy wynosi 1340 kN przy 
podatności ok. 200mm. 

3. Odrzwia obudowy ŁPSpA-V36/4/6,2x3,5– i ŁPSpA-
V32/5/6,2x4,1 w stanie podatnym przykotwionym wykazały 
uzyskiwanie nośności zsuwnej, dla odrzwi przykotwionych jedną parą 
kotwi wynosi 1090 kN, a dla odrzwi przykotwionych dwoma parami 
kotwi 1550 kN. 



Dziękuję za uwagę



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono dobór obudowy, oraz osiągnięte wyniki w fazie 

realizacji dla przecinki ścianowej zbrojeniowej zlokalizowanej na głębokości ok. 1300 m. 

Przekrój przecinki wynoszący w wyłomie 32,5 m2 przy szerokości odrzwi obudowy w świet-

le S=7,8m i wysokości 4,1m wymagały zastosowania specjalnej konstrukcji obudowy (łukowej 

podatnej spłaszczonej asymetrycznej) ze stali S560W. Zastosowane rozwiązanie obudowy z 

dodatkowym wzmocnieniem poprzez przykotwienie i dodatkowe podparcie za pomocą stojaka 

podporowego pozwoliło uzyskać najbardziej optymalne rozwiązanie. Doświadczenia ruchowe 

z zastosowania obudowy podatnej spłaszczonej asymetrycznej (ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1) wyka-

zały prawidłowy dobór zapewniający 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 eks-

ploatacyjnych wykonywanych w systemie eksploatacji ścianowej dla uzbrojenia ściany wydo-

bywczej w niezbędne urządzenia dla ciągłego urabiania, odstawy urobku i zabezpieczenia 

stropu. 

Dla zmniejszenia kosztów wykonania przy zapewnieniu stateczności i bezpieczeństwa ogól-

nego korzystnie jest przeprowadzić dobór obudowy pozwalający na wybór optymalnego roz-

wiązania w zakresie konstrukcji, materiałów oraz technologii wykonania uwzględniającego ist-

niejące na rynku górniczym możliwości techniczno-technologiczne. 



2. OGÓLNA ANALIZA WARUNKÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 

 

Przecinka badawcza rozruchowa ściany w pokładzie drążona była z chodnika badawczego. 

Przewidywane maksymalne nachylenie wyrobiska dochodziło do 14°. 

Długość wyrobiska w początkowej fazie projektowej dochodziła maksymalnie do 205m. Ze 

względu na słabe rozpoznanie złoża i wystąpienie na końcowym wybiegu przecinki uskoku osta-

teczny wybieg przecinki został skrócony do 197m . Ogólny schemat lokalizacji przecinki badaw-

czej przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja przecinki 

badawczej ścianowej 

w pokładzie węgla 

 

 

 

 

Przecinka badawcza rozruchowa ściany  była drążona w pokładzie o miąższości ok. 3,0  3,2m. 

Nachylenie pokładu w rejonie projektowanego wyrobiska wyniesie maksymalnie do ok. 14° na SW. 

Bezpośrednio nad pokładem zalega warstwa łupku ilastego lokalnie zapiaszczonego o miąższości 

ok. 1,5  2,9m, następnie występują naprzemianległe warstwy łupku piaszczystego, piaskowca 

drobno i średnioziarnistego oraz łupku ilastego zapiaszczonego o sumarycznej miąższości ok. 19,0 

 20,7m. Nad nimi zalega warstwa węgla o miąższości ok. 2,3  2,6m. Pod pokładem  występuje 

generalnie warstwa łupku z węglem o miąższości do ok. 1,0m. Poniżej łupek ilasty z przerostami 

węgla i lokalnie z przerostem ok. 2,5m piaskowca drobnoziarnistego. Sumaryczna miąższość 

tych warstw wynosi ok. 19,8  22,7m. Pod nimi zalega warstwa węgla o miąższości ok. 2,8  3,5m 

identyfikowana jako pokład. Odległość pomiędzy pokładami wynosi ok. 19,8  22,7m. 

Wyrobisko wykonywane będzie na głębokości ok. 1300m. 

Przekroje przez warstwy stropowe i spągowe przedstawiono na rysunku 2. 

W wyrobisku występowały następujące zagrożenia: 

 - zagrożenie wodne – I st, - zagrożenie wybuchem pyłu węglowego – B, 

 - zagrożenie pożarowe, - zagrożenie metanowe – IV stopnia, - zagrożenie tąpaniami  

 – I stopień, - zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi. 

 Nadbudowa i podbudowa nie występuje. 

 

Warunki górnicze 

 

Przecinka badawcza w pokładzie była drążona kombajnem chodnikowym. 

 Obudowę przecinki zaprojektowano w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 o gaba-

rytach: 

- szerokość użyteczna wyrobiska w spągu     - 8,7m, 

- szerokość wyrobiska w wyłomie      - 9,3 m, 



- wysokość użyteczna wyrobiska      - 4,1 m, 

- wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy    - 4,5 m. 

 Długość przecinki badawczej w pokładzie wynosiła po korekcie 197 m. 

Przecinka była drążona na przełomie 2017 do 2018 roku. 

Głębokość lokalizacji przecinki badawczej w pokładzie wynosi do ok. 1300m. 

Duże gabaryty przecinki wynikały z konieczności zapewnienia bezpiecznego montażu 

wprowadzanych sekcji obudowy zmechanizowanej i wyposażenia ściany. 

 

  
 

Rys.2. Profile geologiczne z otworów wiertniczych w rejonie realizowanej przecinki badawczej  
 

 

3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE SKAŁ W REJONIE PRZECINKI BADAWCZEJ 

 

Parametry wytrzymałościowe z dotychczas wykonanych w tym rejonie otworów penetrome-

trycznych wykazały następujące wielkości: 

Dla skał zalegających bezpośrednio w stropie pokładu               Rc= 29,9 [MPa]   (śr. ważona), 

Średnia dla skał stropowych                                                         Rc=28,1 [MPa], 

Dla pokładu węgla                                                                        Rc= 14,0 [MPa], 

Średnia ważona dla pakietu skał spągowych                                Rc= 21,7 [MPa], 

Współczynnik zmniejszenia wytrzymałości określono na poziomie: ko = 0,8. 

 

 

4. OBCIĄŻENIA DZIAŁAJĄCE NA OBUDOWĘ 

 

Dla warunków projektowanej przecinki obciążenia określono dla modelu: 

 wg Protodiakonowa występującego bezpośrednio w przodku i w jego strefie do połowy 

szerokości wyrobiska, (wzór 1). 

 wg Cymbariewicza występującego za przodkiem z odprężeniem ociosów, teoretycznie 

do 2,5m szerokości wyrobiska tj. praktycznie do 20m od czoła przodku, (wzór 3). 

  wg modelu prof. Kłeczka określenie zasięgu strefy spękań z hipotezy de Saint Venanta 

(wzór 6). 

Według teorii Protodiakonowa wysokość ostatecznej strefy odprężonej wynosi: 

cgsr0

w
1sn

Rk

S5
h




            (1) 

gdzie: Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, Rcgśr – średnia wytrzymałość skał stropowych, 



ko - współczynnik osłabienia wytrzymałości skał stropowych.  

Obciążenie określono z wzoru:  qo1 = śr ·hsn1       (2) 

Według teorii Cymbariewicza wysokość ostatecznej strefy odprężonej wynosi: 

cgsr0

n
2sn

Rk

S5
h




            (3) 

a szerokość strefy odprężonej na wysokości stropu wynosi:Sn = Sw + 2Ww  tg(45o - oc /2) (4) 

Obciążenie określono z wzoru:  qo2 = śr ·hsn2       (5) 

Dla warunków gdy głębokość zalegania wyrobiska przekracza głębokość krytyczną  

ostateczny zasięg strefy spękań z hipotezy de Saint Venanta za pomocą modelu prof. Kłeczka: 

2

W

Rk

Hk3

2

S
h w

cgsro

srnw
3sn 






          (6) 

gdzie: H - głębokość zalegania wyrobiska, Ww – wysokość wyrobiska w wyłomie, sr - średni 

ciężar objętościowy skał stropowych, kn – współczynnik koncentracji naprężeń. 

 Dla strefy odprężonej wokół wyrobiska oblicza się wielkość obciążenia średniego 

równomiernie działającego na obudowę: 
3snśr3o hq        (7) 

Obciążenie obliczeniowe określa się z wzoru: 
maxsnśrwo hnq      (8) 

gdzie: nw – współczynnik warunków pracy obudowy uwzględniający nachylenie wyrobiska, 

możliwość wystąpienia zaburzeń i inne dodatkowe obciążenia,  nw = 1,0 do 1,3,   

hsnmax  = max [ hsn1, hsn2, hsn3 ]– maksymalna wysokość strefy odprężenia.  

 Parametry do obliczeń obciążenia podano w tablicy 1, a wyniki obliczeń w tablicy 2. 

 
Dane do obliczenia obciążenia dla odrzwi obudowy - ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1     Tablica 1 

Lp. Nazwa wielkości Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w rejonie 
skrzyżowania z 

chodnikami 

podścianowymi  
do 10m z każdej 

strony 

Odcinek przecinki 

na długości bez 

odcinków 10m z 
każdej strony 

skrzyżowania od 

chodników 
przyścianowych 

1 Szerokość w świetle obudowy m 8,7 8,7 

2 Wysokość w świetle obudowy m 4,1 4,1 

3 Szerokość w wyłomie m 9,2 9,2 

4 Wysokość w wyłomie m 4,4 4,4 

5 Głębokość lokalizacji wyrobiska m 1300 1300 

6 Czas istnienia wyrobiska lat 2 2 

7 Rodzaj skał stropowych  łupek, piaskowiec łupek, piaskowiec 

8 
Średnia wytrzymałość na ściskanie skał 

stropowych od 0-3m 
MPa 29,9 29,9 

9 Współczynnik osłabienia skał stropowych ko ko 0,8 0,8 

10 
Współczynnik koncentracji naprężeń wokół 

wyrobiska kn 
kk 1,2 1,1 

 

 

 

 

 



Obliczenie obciążenia dla odrzwi obudowy - ŁPSpA-V32/4     Tablica 2 

Lp

. 
Nazwa wielkości 

Ozna-

czenie 
Jedn. 

ŁPSpA-
V32/4/8,7x4,1 

ŁPSpA-
V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w 

rejonie 

skrzyżowania z 
chodnikami 

podścianowymi 

do 10m z każdej 
strony 

Odcinek przecinki 

na długości bez 
odcinków 10m z 

każdej strony 

skrzyżowania od 
chodników 

przyścianowych 

1 
Wysokość w strefie odprężonej obliczona 

wzorem Protodiakonowa 
hsn1 m 1,92 1,92 

2 Współczynnik przeciążenia n  1,15 1,00 

3 
Obciążenie obliczeniowe w strefie 

manewrowej kombajnu 
qo1 kN/m2 57,50 50,00 

4 Głębokość odprężenia ociosów S m 1,78 1,78 

5 
Wysokość w strefie odprężonej obliczona 

wzorem Cymbariewicza 
hsn2 m 2,67 2,67 

6 Współczynnik przeciążenia  np m 1,15 1,05 

7 
Obciążenie obliczeniowe 

wg Cymbariewicza 
qo2 kN/m2 79,72 72,79 

8 
Wysokość w strefie odprężonej obliczono 

modelu prof. Kłeczka 
hsn3 m 7,76 7,32 

9 Współczynnik przeciążenia  nw  1,15 1,05 

10 Obciążenie całkowite obliczeniowe  qoc kN/m2 232,00 199,74 

 

 

4. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOSCIOWE OBUDOWY  
 

4.1. Modele obliczeniowe obudowy 
 

 Rozpatrzono następujące modele obudów przecinki badawczej: 

 - obudowa podporowa samodzielna ŁPSp-V32/4/8,7x4,1, ze stali S560W,  

 - obudowa podporowa ŁPSp-V32/4/8,7x4,1, ze stali S560W, przykotwiona dwoma  

        kotwiami w każdym polu odrzwi, 

 - obudowa podporowa ŁPSp-V32/4/8,7x4,1, ze stali S560W, przykotwiona dwoma  

        kotwiami w każdym polu odrzwi i wzmocniona dodatkowo stojakiem podporowym. 

 Konstrukcję obudowy obciąża się zasadniczo obciążeniem jednostkowym pionowym o 

wartość q = 100kN/m), co daje wartość obciążenia 100 kN/m2 przy rozstawie odrzwi obudowy, 

co 1m. Dla typowych wykładek między obudową i górotworem moduł ściśliwości wykładki Ew 

jest równy 5 MPa, co odpowiada typowej jakości wykładki wykonywanej w wyrobiskach gór-

niczych drążonych w sposób mechaniczny. 

  Uwzględniając rodzaj stali z których są wykonane odrzwia obudowy wartość naprężeń 

granicznych przy której następuje lokalna utrata stateczności kształtownika i jego uplastycz-

nienie.    aen /nmR           (9) 

gdzie: Rm - granica wytrzymałości materiału, Re - granica plastyczności materiału, 

Ra - wytrzymałość obliczeniowa materiału obudowy, m - współczynnik kształtu (dla przekroju 

korytkowego m = 1,44), a – współczynnik, m = 1,44 -wskaźnik uplastycznienia,  

n - współczynnik materiałowy: 
e

em

R

RR
n


  

Obliczone wartości naprężenia granicznego dla stali S560 podano w tablicy 3. 

 



Wartości naprężenia granicznego σn  dla stali S560  Tablica 3 

Gatunek 
Re (min) 
w MPa 

Rm (min) 
w MPa 

a n m 
σn  

w MPa 

S560 560 750 1,25 0,321 1,4 771 

 Przy działaniu na obudowę obliczonych wartości obciążenia qoc, rozstaw odrzwi oblicza się 

przez przyrównanie do siebie wartości naprężeń obliczonych maksymalnych max (dla rozsta-

wu odrzwi co 1m) z naprężeniami granicznymi dla kształtownika przy założeniu, że konstruk-

cja pracuje jako sztywna otrzymuje się rozstaw odrzwi obudowy za pomocą wzoru: 

oc

1.0

maxb

e
op

q

q

s

)nm(R
d 








         (10) 

gdzie: sb – współczynnik bezpieczeństwa sb = min.1,2, qo.1 = 100 kN/m2 = 0,01MPa  

 Rozstaw odrzwi dla danego obciążenia obliczeniowego qoc przy nośności roboczej kotwi 

strunowej minimum Nrk wynosi: 

ocoblkbk

rk
kot

qNs

100N
d




     (11) 

 gdzie: - Nrk – minimalna nośność kotwi Nrk w  kN, - Noblk - wartość siły w kotwi przy obcią-

żeniu jednostkowym 100 kN/m, - sbk – współczynnik bezpieczeństwa ze względu na nośność 

kotwi (sbk = min.1,2),  - qoc –wartość obciążenia obliczeniowego ostatecznego.  

 Rozstaw odrzwi dla danego obciążenia obliczeniowego qoc przy minimalnej nośności robo-

czej stojaka podporowego minimum Nrst wynosi:  

ocoblstbst

rst
st

qNs

100N
d




   (12) 

 gdzie: - Nrst – minimalna nośności roboczej stojaka  Nrst w  kN, - Noblst - wartość minimalnej 

nośności roboczej stojaka przy obciążeniu  jednostkowym 100 kN/m, - sbk = współczynnik 

bezpieczeństwa ze względu na minimalną nośność  roboczą stojaka (sbk = min.1,2), - qoc – war-

tość obciążenia obliczeniowego ostatecznego. 

 

5.2.  Obliczenia wytrzymałościowe obudowy ŁPSpAV32/4/8,7x4,1  

 

  Model konstrukcji obudowy obliczono programem RAMA 3D metodą elementów 

skończonych. Schematy statyczne z danymi oraz wyniki obliczeń przedstawiono w postaci gra-

ficznej na rysunkach. Schemat statyczny opracowano dla rzeczywistych wymiarów odrzwi 

obudowy ŁPSpA/V32/4/8,7x4,1. Obciążenia obudowy zrealizowano w postaci obciążenia cią-

głego, równomiernego które działa na całej szerokości odrzwi, traktowane jako najmniej ko-

rzystne. Przy działaniu na obudowę obciążenia o wartości jednostkowej: qo.1 = 100kN/m. Obli-

czenia przeprowadzono dla modelu statycznego odrzwi obudowy ŁPSpA/V32/4/8,7x4,1 pracu-

jącej samodzielnie. Wielkości naprężeń przedstawiono na rysunku 3 i w tablicy 3. Maksymalne 

naprężenie w odrzwiach obudowy wynosi: max = 811,6 MPa przy obciążeniu jednostkowym 

100 kN/m. Rozstaw odrzwi oblicza się wzorem: 

omaxb

n

qs

100
d








          (12) 

 
 

 
Rys. 3. Izolinie i wartości naprężeń w odrzwiach 

ŁPSpA/V32/4/8,7x4,1 przy obciążeniu jednostkowym  – 100 kN/m 



Wyniki obliczeń dla poszczególnych stref w przodku wyrobiska 

dla stali S560W   n = 771 MPa  

Tablica 3 

Lp. Nazwa wielkości 
Ozna-
czenie 

Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w re-

jonie skrzyżowa-
nia z chodnikami 

podścianowymi 
do 10m z każdej 

strony 

Odcinek przecinki 
na długości bez 

odcinków 10m z 

każdej strony 
skrzyżowania od 

chodników przy-
ścianowych 

1 
Obciążenie obliczeniowe w strefie manew-

rowej kombajnu 
qo1 kN/m2 57,50 50,00 

2 
Teoretyczny rozstaw odrzwi w strefie ma-

newrowej kombajnu 
dob m 1,38 1,58 

3 
Obciążenie obliczeniowe 

 wg Cymbariewicza 
qo2 kN/m2 79,72 72,79 

4 
Teoretyczny rozstaw odrzwi za strefą ma-

newrową kombajnu 
dob m 0,99 1,09 

5 Obciążenie całkowite qo3=qoc kN/m2 232,00 199,74 

6 Rozstaw odrzwi  dob m 0,33 0,38 

 

 Przeprowadzone obliczenia pozwalają zastosować rozstaw odrzwi obudowy ŁPSpA-

V32/4/8,7x4,1 wykonanej ze stali S560W w rozstawie 0,75m jedynie w strefie przodkowej wy-

robiska i manewrowej kombajnu tj. do około 20m od czoła przodku.  

 

4.3. Obliczenia wytrzymałościowe obudowy ŁPSpAV32/4/8,7x4,1 z przykotwieniem 

dwoma kotwiami poprzez podciągi 

 

 Model konstrukcji obudowy obliczono programem RAMA 3D metodą elementów skoń-

czonych. Obliczenia wytrzymałościowe przedstawiono na rysunku 4. Maksymalne naprężenie 

w odrzwiach obudowy wynosi: max = 433,4 MPa przy obciążeniu jednostkowym 100 kN/m. 

Obliczenia zestawiono w tablicy 4. 

 
Wyniki obliczeń dla ostatecznego rozstawu odrzwi dla stali S560W 

n = 433,4 MPa oraz kotwi strunowych o nośności min.420 kN 

Tablica 4. 

Lp Nazwa wielkości 
Ozna-
czenie 

Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w re-
jonie skrzyżowa-

nia z chodnikami 

podścianowymi 
do 10m z każdej 

strony 

Odcinek przecinki 

na długości bez 

odcinków 10m z 
każdej strony 

skrzyżowania od 

chodników przy-
ścianowych 

S560W n = 433,4 MPa, kotwie strunowe o nośności minimum 420 kN 

1 Obciążenie całkowite  qo3 =qoc kN/m2 232,00 199,74 

2 
Rozstaw odrzwi ze względu na no-

śność kształtownika 
dob m 0,64 0,74 

3 
Rozstaw odrzwi ze względu na no-

śność kotwi 
dkot m 0,60 0,70 

 

 



4.4. Obliczenia wytrzymałościowe obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 z przykotwieniem dwoma 

kotwiami oraz dodatkowym podparciem stojakiem podporowym SV29t lub typu Valent 

 

  W rozwiązaniu obudowy zastosowano odrzwia ŁPSpA-V324/8,7x4,1 z przykotwieniem 

dwoma kotwiami poprzez podciągi oraz dodatkowym podparciem stojakiem  

podporowym SV29t. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach rys.5 i w tablicy 5. 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Izolinie naprężeń w odrzwiach 

ŁPSpA/V32/4/8,75x4,1 przy obciążeniu jed-

nostkowym – 100 kN/m2wzmocnionej dwoma 

podciągami i kotwią strunową   

 

 

 
Rys. 5. Wykres sił normalnych w 

odrzwiach ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 z przyko-

twieniem dwoma kotwiami poprzez pod-

ciągi oraz dodatkowym podparciem stoja-

kiem SV29t przy obciążeniu jednostkowym  

– 100 kN/m  

 
Wyniki obliczeń dla ostatecznego rozstawu odrzwi ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1  

ze stali S560W n = 279,6 MPa kotwi strunowych o nośności min.420 kN oraz stojaka  

podporowego o nośności Nst = 300 kN 

Tablica 5 

Lp. Nazwa wielkości Ozna-
czenie 

Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w rejonie 

skrzyżowania z 

chodnikami 
podścianowymi do 

10m z każdej strony 

Odcinek przecinki 
na długości bez 

odcinków 10m z 

każdej strony 
skrzyżowania od 

chodników 

przyścianowych 

S560W n = 279,6 MPa, kotwie strunowe o nośności minimum 420 kN 

Plus stojak podporowy o nośności 300 kN 

1 Obciążenie całkowite  qo3 =qoc kN/m2 232,00 199,74 

2 
Rozstaw odrzwi ze względu na no-

śność kształtownika 
dob m 0,99 1,15 

3 

Rozstaw odrzwi ze względu na no-

śność stojaka podporowego 

 Nst = 300 kN 

dst m 0,99 1,15 

 Obliczenia wykazały, że zabudowa odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 ze stali S560W 

w rozstawie, co 0,75m z przykotwieniem dwoma kotwiami poprzez podciągi oraz dodatkowym 

podparciem stojakiem podporowym SV29t zapewni stateczność przecinki badawczej w pokła-

dzie w fazie działania na nią obciążenia ostatecznego o wielkości rzędu 232 kN/m2 z korzyst-

nym współczynnikiem bezpieczeństwa (rzędu 1,3).  

 



5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI OBUDOWY DLA PRZECINKI BADAWCZEJ 

 

 Obudowę przecinki badawczej w pokładzie projektuje się w postaci konstrukcji z dwoma 

podciągami przykotwionymi dwoma kotwiami strunowymi w każdym polu o długości 

minimum 9,0m i nośności minimum 420 kN przy rozstawie odrzwi d=0,75m na całej długości 

z dodatkową zabudową stojaków podporowych typu SV29t pod każdymi odrzwiami lub 

stojakiem typu Valent (o nośności 400 kN) w rozstawie co 1,5m. (rys.6) 

Konstrukcję obudowy ŁPSpA-V32/4/6,7x4,1 wykonano i oparto na katalogu Obudów spe-

cjalnych Europejskie Technologie Górnicze Sp. z o.o.,  kształtownik V32 został wyprodu-

kowany z stali S560W na bazie materiału wsadowego z Huty Zawiercie przez Walcownie 

Ostrowieckie WOST S.A. Ostrów Świętokrzyski. 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

 1. Do obudowy przecinki ścianowej badawczej w pokładzie zlokalizowanej na głębokości 

1300 m zaprojektowano obudowę ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 wykonanej ze stali typu S560W w 

rozstawie odrzwi d=0,75m, z dwoma podciągami przykotwionymi dwoma kotwiami strunowy-

mi w każdym polu o długości minimum 9,0m i nośności minimum 420 kN przy rozstawie 

odrzwi i kotwi d=0,75m na całej długości przecinki badawczej z zabudową stojaka podporo-

wego typu SV29t w rozstawie co 0,75m lub typu Valent (o nośności 400 kN) co 1,5m (rys.6). 

 2. Odrzwia między sobą należy wiązać rozporami stalowymi dwustronnego działania w roz-

stawie, co 1,2m na obwodzie oraz podciągami stalowymi z kształtownika V32 za pomocą strze-

mion kątowych lub za pomocą jarzm z śrubami hakowymi. Zabudowę podciągu należy pro-

wadzić bezpośrednio w przodku tak, aby strefa przecinki bez podciągu nie była dłuższa od 4m. 

 

 

 

Rys.6. Odrzwia obudowy ŁPSpA-

V32/4/8,7x4,1m w rozstawie 0,75m  

na długości przecinki badawczej  

1 - łuk ociosowy dłuższy, 2 – łuk stropnicowy 

krótszy, 3 – łuk stropnicowy dłuższy, 4 – łuk 

ociosowy krótszy, 5 – strzemiona łączące łuki 

stropnicowe 4 sztuki,  

6 –dwa strzemiona łączące łuki ociosowe z 

stropnicowymi ( dwa strzemiona skrajne z 

zabierakami plus strzemię środkowe),  

7 - podciąg V32, 8 - rozpory stabilizowane,  

9 – kotwie strunowe budowana poprzez podciąg o 

długości minimum 9,0m i nośności minimum 420 

kN na trzech ładunkach kotwiowych,  

10 – łączniki kątowe 11– śruby hakowe,  

12 – stopy podporowe,  13 – stojaki podporowe 

typu SV29t w rozstawie co 0,75m lub stojaki 

Valent o podporności 400 kN w rozstawie co 

1,5m.  Strzemiona dokręcać momentem 500 Nm. 

Odrzwia na długości łączyć między sobą 

rozporami w rozstawie co 1,2m.  



 4. W odległości do 20m za przodkiem odrzwia obudowy należy dodatkowo wzmacniać 

dwoma kotwiami strunowymi o długości minimum 9,0m i nośności minimum 420 kN w polu 

każdych odrzwi dla rozstawu odrzwi 0,75m oraz podbudować stojakami podporowymi wg 

rys.6. Przecinkę zrealizowano w 2018 roku uzyskując pełną stateczność wyrobiska. Stan prze-

cinki na przykładowych zdjęciach przedstawiono na rysunkach 7 i 8. 

 

 
Rys. 7. Ogólny widok przecinki badawczej 

w obudowie ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 ze stali 

S560W na głębokości 1300m w fazie 

ostatecznej po wykonaniu 

 
 

Rys. 8. Przykotwione łuki stropnicowe poprzez 

podciągi zespolone za pomocą kotwi strunowych 

 

 

 

Solution Consisting in the Application of the ŁPSPA-V32/4/8.7×4.1 

Support in a Cross-Cut at a Depth of 1300 m 
 

The process of selection of the supports has been presented along with the results obtained in 

an actual opening of a longwall cross-cut at a depth of approx. 1300 m. The cross-section of 

the cross-cut amounting to 32.5 m2 at a support set’s width of S=7.8 m and the height of 4.1 m 

required the application of a special structure of the supports (asymmetrical flattened yielding 

arch) made of S560W steel. The solution consisting in the application of supports with ad-

ditional reinforcement by bolting and supporting with a prop allowed to achieve the most opti-

mal result. The tests of the asymmetrical flattened yielding supports (ŁPSpA-V32/4/8.7x4.1) in 

exploitation have exhibited a correct selection, ensuring the safety and stability of the working 

and the fulfilment of the requirements. 

 

 



Rozwiązanie obudowy ŁPSpA-V32/4/,8,7x4,1

dla przecinki badawczej na głębokości 1300m
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Lokalizacja przecinki badawczej ścianowej w pokładzie węgla



Profile geologiczne

z otworów wiertniczych

w rejonie realizowanej 

przecinki badawczej



Przecinka badawcza w pokładzie była drążone kombajnem 

chodnikowym.

Obudowę przecinki zaprojektowano w odrzwiach obudowy ŁPSpA-

V32/4/8,7x4,1:

- szerokość użyteczna wyrobiska w spągu - 8,7m,

- szerokość wyrobiska w wyłomie - 9,3 m,

- wysokość użyteczna wyrobiska - 4,1 m,

- wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy - 4,5 m.

Długość przecinki badawcza w pokładzie wynosi po korekcie 197 m.

Przecinka była drążona na przełomie 2017 do 2018 roku. 

Głębokość lokalizacji przecinki badawczej w pokładzie wynosi do

ok. 1300m.



Ogólne gabaryty odrzwi obudowy ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Fu = 
28,8m2

Fw = 
32,5m2



PARAMETRY GEOTECHNICZNE SKAŁ W REJONIE LOKALIZACJI 
PRZECINKI BADAWCZEJ 

Parametry wytrzymałościowe z dotychczas wykonanych w tym rejonie otworów 
penetrometrycznych wykazały następujące wielkości przedstawione poniżej:
Dla skał zalegających bezpośrednio w stropie pokładu Rc= 29,9 [MPa] (śr. ważona),
Średnia dla skał stropowych . Rc=28,1 [MPa],
Dla węgla pokładu Rc= 14,0 [MPa],
Średnia ważona dla pakietu skał spągowych Rc= 21,7 [MPa],
Współczynnik zmniejszenia wytrzymałości określono na poziomie: ko = 0,8.
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- Strefa przodkowa do ok. 5m 

- Strefa manewrowania kombajnu do ok. 30m 

- Strefa zaprzodkowa (z obciążeniem ostatecznym)  
w odległości =<30m od czoła przodku

123

Uwzględniane w projektowaniu strefy obciążenia i 

wykonywania obudowy przecinki badawczej 



Dane do obliczenia obciążenia dla odrzwi obudowy - ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Tablica .1. 

Lp. Nazwa wielkości Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w rejonie 

skrzyżowania z chodnikami 

podścianowymi do 10m 

z każdej strony 

Odcinek przecinki 

na długości bez 

odcinków 10m 

z każdej strony 

skrzyżowania od 

chodników 

przyścianowych 

1 Szerokość w świetle obudowy m 8,7 8,7 

2 Wysokość w świetle obudowy m 4,1 4,1 

3 Szerokość w wyłomie m 9,2 9,2 

4 Wysokość w wyłomie m 4,4 4,4 

5 Głębokość lokalizacji wyrobiska m 1300 1300 

6 Czas istnienia wyrobiska lat 2 2 

7 Rodzaj skał stropowych  łupek, piaskowiec łupek, piaskowiec 

8 
Średnia wytrzymałość na ściskanie skał 

stropowych od 0-3m 
MPa 29,9 29,9 

9 
Współczynnik osłabienia skał 

stropowych ko 
ko 0,8 0,8 

10 
Współczynnik koncentracji naprężeń 

wokół wyrobiska kn 
kk 1,2 1,1 

 



Obliczenie obciążenia dla odrzwi obudowy - ŁPSpA-V32/4 

Tablica .2. 

Lp

. 
Nazwa wielkości 

Ozna-

czenie 
Jedn. 

ŁPSpA-

V32/4/8,7x4,1 

ŁPSpA-

V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w 

rejonie 

skrzyżowania z 

chodnikami 

podścianowymi 

do 10m z każdej 

strony 

Odcinek przecinki 

na długości bez 

odcinków 10m z 

każdej strony 

skrzyżowania od 

chodników 

przyścianowych 

1 
Wysokość w strefie odprężonej 

obliczona wzorem Protodiakonowa 
hsn1 m 1,92 1,92 

2 Współczynnik przeciążenia n  1,15 1,00 

3 
Obciążenie obliczeniowe w strefie 

manewrowej kombajnu 
qo1 kN/m2 57,50 50,00 

4 Głębokość odprężenia ociosów S m 1,78 1,78 

5 
Wysokość w strefie odprężonej 

obliczona wzorem Cymbariewicza 
hsn2 m 2,67 2,67 

6 Współczynnik przeciążenia  np m 1,15 1,05 

7 
Obciążenie obliczeniowe 

wg Cymbariewicza 
qo2 kN/m2 79,72 72,79 

8 
Wysokość w strefie odprężonej 

obliczono modelu prof. Kłeczka 
hsn3 m 7,76 7,32 

9 Współczynnik przeciążenia  nw  1,15 1,05 

10 Obciążenie całkowite obliczeniowe  qoc kN/m2 232,00 199,74 

 



  
Rys. 5.3. Izolinie i wartości naprężeń w odrzwiach ŁPSpA/V32/4/8,7x4,1 

przy obciążeniu jednostkowym  – 100 kN/m 

 

Wyniki obliczeń dla poszczególnych stref w przodku wyrobiska 

 dla stali S560W   n = 771 MPa  przedstawiono w tablicy 5.2. 
Tablicy 5.2. 

 

Lp. Nazwa wielkości 
Ozna-
czenie 

Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w 
rejonie 

skrzyżowania z 
chodnikami 

podścianowymi 
do 10m z każdej 

strony 

Odcinek 
przecinki na 
długości bez 

odcinków 10m z 
każdej strony 

skrzyżowania od 
chodników 

przyścianowych 

1 
Obciążenie obliczeniowe w 

strefie manewrowej kombajnu 
qo1 kN/m2 57,50 50,00 

2 
Teoretyczny rozstaw odrzwi 

w strefie manewrowej kombajnu 
dob m 1,38 1,58 

3 
Obciążenie obliczeniowe 

 wg Cymbariewicza 
qo2 kN/m2 79,72 72,79 

4 
Teoretyczny rozstaw odrzwi za 
strefą manewrową kombajnu 

dob m 0,99 1,09 

5 
Obciążenie całkowite 

obliczeniowe długotrwałe 
qo3 = 
qoc 

kN/m2 232,00 199,74 

6 
Rozstaw odrzwi dla obciążenia 

ostatecznego 
dob m 0,33 0,38 
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Rys. 5.7. Izolinie naprężeń w odrzwiach ŁPSpA/V32/4/7,5x3,8 
przy obciążeniu jednostkowym – 100 kN/m2 

wzmocnionej dwoma podciągami i kotwią strunową   
 

 
 

Wyniki obliczeń dla ostatecznego rozstawu odrzwi  

dla stali S450W   n = 674 MPa i dla stali S560W   n = 771 MPa  
ora kotwi strunowych o nośności min.420 kN 

Tablicy 5.3. 
 

Lp. Nazwa wielkości 
Ozna-
czenie 

Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w 
rejonie 

skrzyżowania z 
chodnikami 

podścianowymi 
do 10m z każdej 

strony 

Odcinek 
przecinki na 
długości bez 

odcinków 10m z 
każdej strony 

skrzyżowania od 
chodników 

przyścianowych 

S560W n = 771 MPa, kotwie strunowe o nośności minimum 420 kN 

1 
Obciążenie całkowite 

obliczeniowe długotrwałe 

qo3 = 
qoc 

 

kN/m2 232,00 199,74 

2 
Rozstaw odrzwi dla obciążenia 
ostatecznego ze względu na 

nośność kształtownika 
dob m 0,64 0,74 

3 
Rozstaw odrzwi dla obciążenia 
ostatecznego ze względu na 

nośność kotwi 
dkot m 0,60 0,70 
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Rys. 5.11. Wykres sił normalnych w odrzwiach ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 
 kotwiach poprzez podciągi i stojaku podporowym SV29t 

przy obciążeniu jednostkowym  – 100 kN/m  
 

Wyniki obliczeń dla ostatecznego rozstawu odrzwi ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 z stali S560W 

 n = 771 MPa kotwi strunowych o nośności min.420 kN,  

oraz stojaka podporowego o nośności Nst = 300 kN 

Tablicy 4. 

Lp. Nazwa wielkości Ozna-

czenie 

Jedn. 

ŁPSpA-V32/4/8,7x4,1 

Wyrobisko w 

rejonie 

skrzyżowania z 

chodnikami 

podścianowymi do 

10m z każdej strony 

Odcinek 

przecinki na 

długości bez 

odcinków 10m z 

każdej strony 

skrzyżowania 

od chodników 

przyścianowych 

S560W n = 771 MPa, kotwie strunowe o nośności minimum 420 kN 

Plus stojak podporowy o nośności 300 kN 

1 Obciążenie całkowite  qo3 =qoc kN/m2 232,00 199,74 

2 
Rozstaw odrzwi ze względu na 

nośność kształtownika 
dob m 0,99 1,15 

3. 

Rozstaw odrzwi ze względu na 

nośność stojaka podporowego 

 Nst = 300 kN 

dst m 0,99 1,15 
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STRESZCZENIE: Badania na zginanie kształtowników korytkowych prowadzone w skali 1:1 

są prowadzone celem wyznaczenia nośności kształtownika wraz z charakterystyką pracy (siły 

obciążającej w funkcji ugięcia), Uwzględniając niesymetrię kształtowników typu V i jego 

otwarty kształt badania stanowiskowe prowadzi się przy obciążaniu przekroju usytuowanego 

dnem w dół lub dnem do góry. Niezwykle istotne w badaniu obok oceny wytrzymałościowej 

jest badanie możliwości odkształceniowych przez jego obciążanie do ugięcia równego jego 

wysokości. W referacie przedstawiono wyniki najnowszych badań na zginanie kształtowników 

ciężkich V32, TH70/40, TH70/42, TH70/44 stosowanych w górnictwie wykonanych z stali 

o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. 

 

 

1. WSTĘP 

 

Badania kształtowników na zginanie są prowadzone w celu: 

 określenia wytrzymałości na zginanie kształtownika i określenia maksymalnej siły zgi-

nającej i wielkości ugięcia, 

 sprawdzenia odkształcalności kształtownika, który w próbie zginania powinien bez 

pęknięć i kruchego zniszczenia przekroju ulec ugięciu o wartości odpowiadającej mini-

mum jego wysokości. 

Badania na zginanie kształtowników prowadzone są dla: 

 odcinka pojedynczego kształtownika usytuowanego na podporach (najczęściej w od-

ległości 1m) dnem do góry lub dnem w dół przy obciążaniu go w środku rozpiętości, 

 odcinka kształtownika z zakładką usytuowanego na podporach (w odległości 1,5m wg 

normy PN-G-15000-09:1987 lub w odległości 1m wg normy DIN21530-1:2003) dnem 

do góry lub dnem w dół z skręceniem strzemionami, 

 odcinka pojedynczego lub podwójnego kształtownika usytuowanego na podporach 

z otworem lub bez z nakładkami stalowymi odpowiadający pracy podciągu przykot-

wionego kotwią do górotworu. 

 Wyniki badań pozwalają wnioskować w zakresie prawidłowości wykonana kształtownika 

oraz jakości materiału z którego jest wykonany. Badania pozwalają również dokonać porów-

nania parametrów wytrzymałościowych różnych kształtowników wykonanych z różnych mate-

riałów. 



2. METODA, RODZAJE BADANYCH PROSTEK, RODZAJ MATERIAŁU  
 

2.1. Metoda badania 
 

Badania na zginanie prostych odcinków kształtowników przeprowadza się zgodnie z normą: 

 PN-G-15000-09:1987 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników 

korytkowych. Kształtowniki korytkowe proste. Próba statyczna zginania.  

 DIN21530-1:2003 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników koryt-

kowych. Kształtowniki korytkowe proste. Próba statyczna zginania. Maj 2003. 

Badania na zginanie prowadzono przy następujących warunkach: 

- długość zginanych elementów 1,25m, 

- rozstaw podpór 1,0m, 

- promień podpory 50mm, 

- twardość podpory min. 45HRC, 

- szerokość stempla 150mm, 

- twardość stempla min. 45HRC, 

- trzy badania dla kształtownika dnem do góry, 

- trzy badania dla kształtownika dnem w dół, 

- prędkość obciążenia  ok. 6mm/min, 

- przy badaniu kształtownika dnem w dół obciążenie wywierane poprzez wkładkę 

wewnętrzną,  

- rejestracja cyfrowa obciążenia i przemieszczenia.  

Wymagania (wg normy DIN) 

- giętność kształtownika równa jego wysokości przy braku pęknięć i naderwań 

powierzchni, 

- przeniesienie minimalnego momentu zginającego określonego dla maksymalnej 

siły zginającej kształtownik. 

Według normy PN-G-15000-09:1986 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształ-

towników korytkowych. Kształtowniki korytkowe proste. Próba statyczna zginania zalecane 

jest określenie następujących parametrów: 

- wykres zginania – kreślony samoczynnie podczas przeprowadzania próby wykres w uk-

ładzie współrzędnych prostokątnych. Na osi odciętych oznaczana jest strzałka ugięcia, 

a na osi rzędnych odpowiadająca jej siła obciążającą próbkę rys. 1., 

- strzałka ugięcia – przemieszczenie przekroju poprzecznego próbki w miejscu i w kie-run-

ku działania siły obciążającej, 

- granica proporcjonalności – charakterystyczny punkt na wykresie zginania. Przebieg wy-

kresu do tego punktu ma charakter liniowy, 

- praca włożona w celu osiągnięcia granicy proporcjonalności (Ap) – praca odkształcenia 

próbki, której wartość liczbowa odpowiada połu OAS wg rys. 1, 

-  praca włożona w celu uzyskania maksymalnego obciążenia (Amax) – praca odkształcenia 

próbki, której wartość liczbowa odpowiada połu OABT wg rys. 1., 

- praca całkowita (Ak) – całkowita praca odkształcenia próbki podczas próby zginania, któ-

rej wartość liczbowa odpowiada polu OACZ wg rys. 1, 

- obciążenie na granicy proporcjonalności (Pp) – siła odpowiadająca granicy proporcjonal-

ności, dla której jeszcze wykres zginania ma charakter liniowy, 

- obciążenie maksymalne (Pmax) – największa siła przenoszona przez próbke podczas próby 

statycznej zginania, 

- obciążenie końcowe (Pk) – siła obciążająca próbkę, po osiągnięciu której należałoby za-

kończyć próbę statyczną zginania; jest ona równa 0,8 Pmax,, 



- wytrzymałość na zginanie na granicy proporcjonalności (Rgp) – parametr porównawczy, 

określony jako stosunek momentu zginającego odpowiadającego obciążeniu Pp działają-

cego na próbkę i wskaźnika przekroju poprzecznego próbki Wx, 

- maksymalny moment zginający (Mgmax) – moment zginający odpowiadający obciążeniu 

maksymalnemu Pmax.. 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Charakterystyka zginania 

przedstawiająca zależność wielkości 

obciążenia od ugięcia zginanej prostki 

na wypadkowej obciążenia 

 

Krytycznie można stwierdzić, że norma nie nakazuje określania deformacji poprzecznej 

kształtownika zarówno w kierunku poprzecznym jak i na długości. 

 

2.2. Rodzaje badanych kształtowników 

 

Podstawowe parametry kształtowników ciężkich podano w tablicy 1 wg następujących norm: 

 - V32, V36 - PN-H-93441-3:2004 – Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla gór-

nictwa. Kształtowniki typu V. Wymiary. 

 - TH7036, TH70/40, TH70/42, TH70/44 wg normy niemieckiej DIN 21530-2: 2016-09 

Ausbau für den Bergbau – Teil2. Mee, Bezeichnung und statische Werte. 

 
Parametry wytrzymałościowe kształtowników ciężkich typu V i TH70    Tablica 1 

Lp

. 

Kształtow

nik1) 

Teoretycz

na masa 1) 

1m 

kg/m 

Przekrój 

kształto-

wnika 

cm2 

B 

±1,5 

mm 

H 

±2 

mm 

Dla osi zginania 

x-x (pozioma) y-y (pionowa) 

lx 

cm4 

Wx 

cm3 

ly 

cm4 

Wy 

cm3 

1 V32 32,1 40,9 171,0 138,0 838 121,4 1174 137,3 

2 V36 35,5 45,2 171,0 138,0 923 127,6 1229 143,7 

3 TH 70/36 35,9 45,7 171,0 138,0 928 128,0 1244 146 

4 TH 70/40 39,9 50,9 172,0 145,0 1120 153,0 1440 167 

5 TH 70/42 41,8 53,3 172,0 146,4 1181 159,0 1499 174 

6 TH 70/44 43,7 55,7 172,0 147,8 1243 165,0 1559 181 
1)- dla kształtowników V32, V36  wg PN-H-93441-3:2004, 1)- dla kształtowników TH70 wg normy DIN 

21530-2:2016-09, B – szerokość kształtownika,  H – wysokość kształtownika lx, ly – momenty 

bezwładności, Wx, Wy – wskaźniki zginania. 

 

Na materiał odrzwi obudowy mogą być używane powszechnie stosowane stale o parame-

trach wytrzymałościowych: 

- stale o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (jak przykładowo 

 odpowiadających stali, S480W),  

- stale o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (np. stal, S560W),  

- stale o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych ulepszana cieplnie typu 

  31Mn4 +QT, 17MnV7, 



-  stale o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych ulepszane cieplnie  

 specjalne typu 31Mn4 +QT 630. 
Zestawienie porównawcze parametrów właściwości mechanicznych stali 

o podwyższonych parametrach mechanicznych i odporności korozyjnej   Tablica 2 

Gatunek stali 

Re 

[MPa] 

min. 

Rm 

[MPa] 

min. 

A5 

[%] 

min. 

KCU2 

[J/cm2] 

min. 

DVM 

[J] 

min. 

S480W 480 650 17 30  

S550W 550 730 18 50  

S560W 560 740 18 50  

31Mn4 +QT 520 650 17 - 601 (40)2 

31Mn4 +QT630 630 800 17 - 601 (40)2 

17MnV7 520 650 18 >30 601 (40)2 

  /1 – średnia dla trzech próbek, /2 – pojedynczy pomiar 

 

2.3. Stanowisko badawcze 

 

Ogólny widok stanowiska do badania na zginanie przedstawia rysunek 2, a schemat obciążenia 

prostki kształtownika o długości 1250mm przedstawia rysunek 3. 
 

 
Rys. 2. Ogólny widok stanowiska 

do badań na zginanie 

 

 
Rys. 3. Schemat obciążenia prostki kształtownika 

V32 o długości 1250mm 

1 – badany kształtownik, 2 – podpora stalowa, 

3 – wkładka stalowa wewnętrzna 

 

Układ hydrauliczny stanowiska pozwala obciążać badaną próbkę na zginanie do siły 1500 

kN, a rozstaw podpór może być zmieniany od 0,75m do 2,0m. Prędkość wysuwu tłoka za-

dawana jest przez regulację zaworem i jest stała w trakcie badania rzędu 6mm/min. Pomiary 

przebiegu obciążenia, przemieszczenia są prowadzone z częstotliwością 5Hz systemem pomia-

rowym firmy HBM (HOTTINGER) i pozwalają wyznaczyć wymagane parametry.  

 
3. PORÓWNANIE NOŚNOŚCI NA ZGINANIE KSZTAŁTOWNIKÓW V32 

    WYKONANYCH ZE STALI S480W I S560W 
 

Badania prostek kształtownika V32 zginanych dnem do góry i dnem w dół przeprowadzono 

zgodnie z metodyką podaną w pkt.2. Badania prowadzono dla kształtowników V32 o długości 

1,25m produkcji firmy: 

- WOST S.A (Walcownie Ostrowieckie)  - stal S480W, 

- ArcelorMittal Poland SA  (AMP)  - stal S560W 



Parametrach wytrzymałościowe stali z których były wykonane próbki podano, w tablicy 3, 

a przykładowe wyniki w postaci wykresów i zdjęć podano na rysunkach 4 do 10. 

Zbiorcze zestawienie wyników badań kształtowników V32 podano w tablicy 4. 
 

Parametry wytrzymałościowe stali S480W i S560W     Tablica 3 

Rodzaj stali 
Re 

[MPa]  

Rm 

[MPa]  

A5 

[%]  

KCU2 

[J/cm2] 
Producent stali 

S480W 529 720 19,4 90 WOST S.A 

S560W 585 896 198 41 ArcelorMittal Poland SA 
 
 

 
Rys. 4. Charakterystyka zginania kształtownika 

V32 (WOST) - dnem do góry, badanie 01 

 Pmax = 521,9 kN 

 

 
Rys. 8. Charakterystyka zginania kształtownika V32 

(AMP) - dnem do góry, badanie 01 

Pmax = 680,3 kN 
 

 
Rys. 5. Widok kształtownika V32 (WOST) 

po badaniu 01  

 

 
Rys. 9. Widok zginanego kształtownika V32 (AMP) 

dnem w dół 

 
Rys. 6. Charakterystyka zginania kształtownika 

V32 (WOST)-dnem w dół, badanie 04,  

Pmax = 429,9 kN 

 
Rys. 10. Charakterystyka zginania kształtownika 

V32 (AMP)-dnem w dół, badanie 05  

Pmax = 525,0 kN 
  



 
Rys. 7. Widok kształtownika V32 (WOST) 

po badaniu 04 

 
Rys. 11. Widok kształtownika V32 (AMP) 

po badaniu 02 
 

Tabelaryczne zestawienie badania prostki kształtownika V32  

na zginanie wykonanego ze stali S480W (WOST) i S560W (AMP)    Tablica 4 

Nr 

Bad. 

Rodzaj  

badania 

STAL S480W  (WOST) STAL 560W  (AMP) 

Pmax 

w kN 

Uodp 

przy Pmax 

w mm 

Uc 

w 

mm 

Pmax 

w 

 kN 

Uodp 

przy Pmax 

w mm 

Uc 

w 

mm 

01 dnem do góry 521,9 73,2 142 680,3 80,2 148 

02 dnem do góry 516,9 78,0 142 648,1 75 136 

03 dnem do góry 525,9 78,5 142 627,2 75 134 

04 dnem w dół 429,9 20,0 142 515 24 142 

05 dnem w dół 436,1 22,0 142 525 23 143 

06 dnem w dół 427,9 19,0 142 519,5 22 140 

gdzie: Pmax – maksymalna siłą zginająca przy rozstawie podpór 1m, Uodp - ugięcie przy Pmax, 

Uc – całkowite ugięcie w badaniu. 

 

Badania wykazują, że przy obciążeniach kształtownika usytuowanego dnem do góry para-

metry wytrzymałościowe są większe o ok. 1,21 do 1,23 razy. 

 Zwiększone parametry wytrzymałościowe kształtownika usytuowanego dnem do góry wy-

nikają z jego otwartego kształtu. Maksymalna wartość obciążenia dla kształtownika usytuowa-

nego dnem do góry uzyskuje się przy jego ugięciu ok 70 mm, a przy usytuowaniu dnem w dół 

maksymalne obciążenie występuje przy ugięciu ok. 20 mm. 

Dotychczasowe wyniki badań pozwalają stwierdzić, że dla stali S480W i S560W dla kształ-

townika V32 uzyskuje się średnie parametry wytrzymałościowe Pmax i Mgmax (Mgmax – mak-

symalny moment zginający przenoszony przez kształtownik Mgmax= Pmaxl/4 podane w tablicy 5. 

(W referacie nie podano wyników badań na zginanie kształtownika V36 ze względu na dys-

ponowanie jedynie wynikami dla stali 34GS.). 

 
Wytrzymałość na zginanie kształtowników V32 z stali S480W i S560W     Tablica 5 

LP. Kształtownik Obciążenie 
Pmax 

w kN 

Mgmax 

w kN·m 
Typ stali 

1. 
V32 

WOST SA 
 

min 52010 130 S480W 

2. 
V32 

AMP SA  
min 64010 160 S560W 

3. 
V32 

WOST SA  
min 43010 143 S480W 

4. 
V32 

AMP SA 
 

min 52010 130 S560W 



4. NOŚNOŚCI NA ZGINANIE KSZTAŁTOWNIKÓW TH70/40(42,44) ZE STALI S480W 

 

Badania na zginanie prostek z kształtownika TH70/40, TH70/42, TH70/44 wg normy DIN 

21530-2: 2016-09 Ausbau für den Bergbau – Teil2. Mee, Bezeichnung und statische Werte 

przeprowadzono na próbkach wykonanych z stali S480W których parametry wytrzymałościo-

we zestawiono w tablicy 6. Wykresy i przebieg wybranych badań podano na rysunkach od 12 

do 23. Zestawienie wyników badań podano w tablicy 7. 

 
Parametrach wytrzymałościowe stali S480W kształtowników TH70/40, TH70/42, TH70/44   Tablica 6. 

Kształtownik Nr wytopu 
Re 

[MPa] 

min. 

Rm 

[MPa] 

min. 

A5 

[%] 

min. 

KCU2 

[J/cm2] 

min. 

TH70/40 32588 557 767 21 84 

TH70/42 32589 567 789 19 75 

TH70/44 770428 563 774 18 81 

 
 

 
Rys. 12. Badanie 02 kształtownika TH70/40 

dnem do góry Pmax = 682,1 kN, Uodp=63,1 mm 

Umax = 152,3 mm, Podp = 470,2 kN 

 

 
Rys. 13. Widok kształtownika TH70/40 po badaniu 

 

 
Rys. 14. Badanie 04 kształtownika TH70/40 

dnem w dół Pmax = 592,2 kN, Uodp. = 24,2 mm 

Umax =  152,6 mm, Podp = 228,3 kN 

 
Rys. 15. Widok kształtownika TH70/40 po badaniu 

 

 
Rys. 16. Badanie 02 kształtownika TH70/42 

dnem do góry Pmax = 717,9 kN, Uodp = 76,6 

mm Umax = 151,3 mm, Podp = 518,3 kN  

 

 
Rys. 17. Widok kształtownika TH70/42 po badaniu 

  



 
Rys. 18. Badanie 04 kształtownika TH70/42 

dnem w dół Pmax = 615,2 kN, Uodp = 27,6 mm 

Umax = 151,4 mm Podp = 242,4 kN  

 
Rys. 19. Widok kształtownika TH70/42 po badaniu 

 

 
Rys. 20. Badanie 01 kształtownika TH70/44 

dnem do góry Pmax =753,5 kN, Uodp=71,7 mm,  

Umax = 151,2 mm, Podp = 560,5 kN 

 

 
Rys. 21. Widok kształtownika TH70/44 po badaniu 

 

 
Rys. 22. Badanie 04 kształtownika TH70/44 

dnem w dół, Pmax = 654,8 kN, Uodp = 26,6 mm 

Umax = 151,2 mm, Podp = 286,7 kN 

 

 
Rys. 23. Widok kształtownika TH70/44 po badaniu 

 

Wyniki badań na zginanie kształtowników TH70/40, TH70/42, TH70/44   Tablica 7 

Nr 

bad. 
Przedmiot badania na zginanie 

Pmax 

w 

kN 

Uodp 

w 

mm 

Mgmax 

= P·1/4 

w kN·m 

TH70/40 

01 TH70/40-1250 dnem do góry 686,8 69,6 171,7 

02 TH70/40-1250 dnem do góry 682,1 63,1 170,5 

03 TH70/40-1250 dnem do góry 681,4 67,3 170,3 

04 TH70/40-1250 dnem w dół 592,2 24,2 148,0 

05 TH70/40-1250 dnem w dół 576,2 26,5 144,0 

06 TH70/40-1250 dnem w dół 581,3 26,1 145,3 



TH70/42 

01 TH70/42-1250 dnem do góry 714,5 71,2 178,6 

02 TH70/42-1250 dnem do góry 717,9 76,6 179,5 

03 TH70/42-1250 dnem do góry 723,1 70,3 180,7 

04 TH70/42-1250 dnem w dół 615,2 27,6 153,8 

05 TH70/42-1250 dnem w dół 613,1 29,0 153,3 

06 TH70/42-1250 dnem w dół 606,7 28,1 151,7 

TH70/44 

01 TH70/44-1250 dnem do góry 753,5 71,7 188,3 

02 TH70/44-1250 dnem do góry 757,5 72,2 189,3 

03 TH70/44-1250 dnem do góry 748,8 72,1 187,2 

04 TH70/44-1250 dnem w dół 654,8 26,6 163,7 

05 TH70/44-1250 dnem w dół 643,1 27,8 160,7 

06 TH70/44-1250 dnem w dół 641,1 28,8 160,2 

 

Średnie maksymalne wartości momentów zginający dla kształtowników TH70/40, TH70/ 

/42, TH70/44 ze stali S480W w postaci graficznej podano na rysunku 24. 
 

 
Rys. 24. Średnie maksymalne wartości momentów zginający dla kształtowników 

TH70/40, TH70/42, TH70/44 ze stali S480W 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Wszystkie badania prowadzono do ugięcia przekraczającego wysokość kształtownika 

obser-wując ciągłą jego deformację bez kruchego pęknięcia z zachowaniem wysokiej nośności 

zwłaszcza przy obciążaniu w kierunku dnem do góry. 

2. Procentowe porównanie nośności na zginanie uzyskanych wyników badań kształtow-

ników TH70/(40,42,44) w stosunku do kształtownika V32 ze stali S480W przedstawiono na 

rysunku 25. 

 



 
 

Rys. 25. Procentowe porównanie uzyskanych wyników badań na zginanie kształtowników 

TH70/(40,42,44) w stosunku do kształtownika V32 ze stali S480W 

 

3. Wyznaczone wartości nośności (momentów zginania przekroju kształtownika) są war-

tościami występującymi w stanie granicznym uplastycznienia przekroju, przy wykorzystywa-

niu w projektowaniu należy uwzględnić współczynnik bezpieczeństwa o wartości zapewniają-

cej bezpieczną pracę konstrukcji, jednak o wartości nie mniejszej od 1,25. 
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Bend Tests of Industrial V32, V36, TH70/40, TH70/42, 

TH70/44 Trough-Shaped Sections 
 

Bend tests of trough-shaped sections conducted in 1:1 scale have been performed to determine 

the load bearing capacity of a section along with its operating characteristics (force due to the 

load against the deflection). Giving consideration to the asymmetry of the V-shaped sections 

and the open shape, the stand tests are performed while applying the load to a section posi-

tioned bottom-up or bottom-down. Besides the strength assessment, it is significant to deter-

mine the deformation capabilities by applying the load until the deflection reaches the height of 

the section. The paper presents the results of the newest bend tests of V32, TH70/40, TH70/42, 

TH70/44 sections applied in mining, made of steel exhibiting the highest strength parameters. 

 



Zastosowanie obudowy 
ŁPSp3R-V32/4 /6,5x3,8

do wykonywania przecinek 
ścianowych na przykładzie 

przecinki II ściany 391

Rajmund HORST

Adam ROZMUS, Ryszard JONKISZ

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział KWK PIAST–ZIEMOWIT RUCH PIAST”

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 



Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia ze stosowania wielu rozwiązań
obudów podporowych i podporowo – kotwowych stałe zastosowanie znalazła konstrukcja
obudowy łukowej spłaszczonej typu ŁPSp3R producenta obudowy
Europejskie Technologie Górnicze Sp. z o. o.

Dotychczas w kopalni Piast-Ziemowit Ruch Piast obudowy ŁPSp3R szerokie zastosowanie
znalazły w przecinkach ścianowych oraz w poszerzeniach chodników przyścianowych
drążonych w obudowach łukowych typu ŁP.
Poszerzenia wykonane w obudowie ŁPSp3R umożliwiają zabudowę w nich urządzeń
energomechanicznych bez wykonywania tradycyjnych wnęk.
W efekcie zwiększa się postęp przodka.

Źródło: http://czh.pl/spolka/europejskie-technologie-gornicze



Opis konstrukcji odrzwi obudowy 
ŁPSp3R-V32/4

• Odrzwia obudowy ŁPSp3R-V32/4/ wykonane z kształtownika V32 jako
czteroczęściowe. W jej skład wchodzą dwa łuki stropnicowe i dwa łuki ociosowe.

• Łuki są wyginane i cięte na odpowiedni wymiar zgodny z dokumentacją techniczno-
ruchową. Konstrukcja obudowy posadowiona jest na stopach podporowych
lub w przypadku, gdy wytrzymałość skał spągowych jest odpowiednio wysoka
bezpośrednio na spągu.

Budowa ŁPSp3R-V32/4: 
1. Łuk stropnicowy, 
2. Łuk ociosowy, 
3. Strzemiona  na zakładce łuków stropnicowych – 4 sztuki,
4. Strzemiona na złączu łuków ociosowych i stropnicowych – 2 sztuki.



Rodzaj odrzwi S [mm] W [mm] F [m2]

ŁP10/V32/A 5500 3800 17,8

ŁP12/V32/4/A 6100 4225 21,8

ŁPSp3R-V32/4/6,5 x3,8 6505 3800 22,0

Porównanie dotychczas stosowanej obudowy do 
przecinek ścianowych z obudową ŁPSp3R



Obudowa ŁPSp3R w KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast

Obudowa ŁPSp3R charakteryzuje się m. in.:
- usztywnieniem łuków stropnicowych przez stosowanie czterech strzemion,
- możliwością stosowania w wyrobiskach przyścianowych oraz w wyrobiskach

o dłuższym okresie istnienia,
- możliwością regulacji zakładki i właściwym dopasowaniem do istniejących warunków

geologiczno-górniczych (możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia szerokości
i wysokości wyrobiska).

Obudowa ta znalazła zastosowanie do drążenia przecinek ścianowych m.in. ścian: 390, 391,
392, 383, 384, oraz poszerzeń w wyrobiskach przyścianowych.
Prowadzone obserwacje zachowania się obudów ŁPSp3R w przecinkach zbrojeniowych wykazały jej wysoką
stateczność nie wymagającą stosowania dodatkowych wzmocnień za strefą manewrową kombajnu.
Uzyskane obecnie doświadczenia pozwalają stwierdzić, że obudowa tego typu ma pełne uzasadnienie
zastosowania.



Miejsce  zastosowania obudowy ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8

Podział złoża na partie 
Ziemowit” 

Granice partii I w złożu określają następujące ograniczenia:



Przecinka ścianowa II ściany 391 wraz ze skrzyżowaniami znajduje się w pokładzie 209 partii I,
w złoża „Piast”, na poziomie 650 m. Przedmiotowa partia zalega w centralnej części obszaru górniczego
"Bieruń II".

Pokład 209 zaliczony jest do warstw łaziskich, krakowskiej serii piaskowcowej i zapada pod kątem 1÷7°
na NW.

Miąższość pokładu 209 wynosi od 3,4 do 7,40m z przerostem łupka laterytowego 0,03-0,12 m
i łupka ilastego o zmiennej miąższości od 0,0 do 0,55m.

W stropie pokładu 209 zalega do 6,9 m iłowca, a wyżej około 49,7-53,8m piaskowca różnoziarnistego,
następnie do 2,90m iłowca. Powyżej zalega węgiel pokładu 208 o grubości 1,3-1,4m.

Powyżej pokładu 208 występuje warstwa łupku ilastego o miąższości do 3,5m, nad którym zalega
kompleks piaskowców o grubości 70,2-72,2m, a następnie 0,5-1,2m iłowca oraz 2,7-3,1m węgla – pokład 207
(częściowo wyeksploatowany).

W spągu pokładu 209 występuje warstwa iłowca ciemnoszarego o grubości od 0,2 do 5,1 m. Pod nią
zalegają piaskowce różnoziarniste o miąższości 18,6 do 24,7m. Poniżej zalega iłowiec szary o grubości
do 4,3 m miejscami całkowicie się wyklinowujący. Następnie występuje węgiel pokładu 210/1 o miąższości
0,4 do 1,0 m, pod którym znajduje się od 0,8 do 2,0m iłowca zapiaszczonego.

Na wybiegu projektowanej przecinki II ściany 391 od cechy 48m do końca wyrobiska przewiduje się
wystąpienie zaburzenia sedymentacyjnego w postaci wymycia górnej warstwy węgla do miąższości około
1,1m.

Opis warunków geologiczno-górniczych w rejonie 
przecinki ścianowej II ściany 391 wraz ze 

skrzyżowaniami, pokład 209, partia I, poziom 650m 





Przecinka drążona w obudowie ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8



Przecinka w obudowie ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8



Widok przecinki II ściany 391 w obudowie  ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8 
wyposażonej w sekcję Glinik 21/46 - POz

Zastosowanie obudowy ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8 
w przecince II ściany 391

Spłaszczony kształt obudowy umożliwia odpowiednie rozparcie sekcji obudowy zmechanizowanej
w przecince i sprawny wyjazd sekcjami ze ściany po wypięciu łuków ociosowych. Przy znacznych
obciążeniach obudowy istnieje możliwość zwiększenia zakładki łuków ociosowych i stropnicowych
celem uzyskania wyższej podporności obudowy.

Rodzaj obudowy zmechanizowanej  zastosowany do zbrojenia ściany 391:
- Glinik-21/46 – POz,  
- Glinik-21/46 – POz – sekcje skrajne.

Sekcje obudowy zmechanizowanej typu Glinik 21/46 - POz



Widok przecinki w  obudowie ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8 ze zbrojonymi sekcjami 
Glinik 21/46-POz wraz z odcinkiem wyrobiska w obudowie ŁP15/V32/4/A 

do montażu kombajnu ścianowego



Widok zabudowanych sekcji Glinik 21/46-POz w przecince II ściany 391 
wykonanej w obudowie ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8 



W warunkach kopalni Piast-Ziemowit Ruch Piast wyrobiska wykonane do tej pory
w obudowach ŁPSp oraz ŁPSp3R charakteryzują się:

- statecznością nie wymagającą stosowania dodatkowego wzmocnienia   
stojakami w przekroju wyrobisk,

- uzyskaniem optymalnego postępu drążenia,
- umożliwieniem prostego wyjazdu z obcinki zbrojeniowej sekcją do pokładu po 

demontażu łuków ociosowych, 
- umożliwieniem bezpiecznego rozruchu ściany oraz skróceniem etapu jej 

rozruchu,
- możliwością wykonywania poszerzeń w wyrobisku korytarzowym dla 

umieszczenia, w nim urządzeń wielkogabarytowych jak np. transformatorów,    
napędów czy urządzeń odwadniających,

- możliwością drążenia chodników przyścianowych z ograniczeniem do 
minimum przybierania skały płonnej. 

Podsumowanie

Możliwość regulacji zakładki pozwala na dopasowanie obudowy ŁPSp3R
do istniejących warunków geologiczno-górniczych umożliwiając tym samym
zmniejszenie bądź zwiększenie szerokości i wysokości wyrobiska.



Dziękuję za uwagę



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 
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STRESZCZENIE: Obudowa łukowa podatna spłaszczona typu ŁPSp3R w której łuki są gięte 

na długości trzema promieniami ze zwiększonymi zakładkami stropowymi i z usytuowaniem 

zakładek łuków stropnicowych z ociosowymi na tzw. skosach stropowych. Szerokie stosowa-

nie obudowy ŁPSp wykazało dużą przydatność praktyczną zwłaszcza do wykonywania przeci-

nek zbrojeniowych, poszerzeń chodników i skrzyżowań. Obudowa ŁPSp3R zastosowana w 

przecince II ściany 391 w pokładzie 209 o gabarytach S=6,5m i W=3,8m bez dodatkowego 

podparcia (stojakiem, kotwiami) przy występowaniu w stropie słabych iłowców w pełni zdała 

egzamin pozwalając w sposób bezpieczny na zazbrojenie ściany sekcjami obudowy zmechani-

zowanej Glinik-21/46. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Eksploatacja, obudowa, dobór obudowy przecinek ścianowych 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia ze stosowania wielu rozwiązań obudów podpo-

rowych i podporowo-kotwowych stałe zastosowanie znalazła konstrukcja obudowy łukowej 

spłaszczonej typu ŁPSp, ŁPSp3R producenta obudów specjalnych Europejskie Technologie 

Górnicze Sp. z o.o. 

Dotychczas w kopalni „Piast-Ziemowit” Ruch Piast obudowy ŁPSp3R szerokie zastosowa-

nie znalazły w przecinkach ścianowych [1,2,3], w chodnikach przyścianowych [5] oraz w po-

szerzeniach chodników przyścianowych [4] drążonych w obudowach łukowych typu ŁP. 

 

 

 



Poszerzenia wykonane w obudowie ŁPSp i ŁPSp3R umożliwiają zabudowę w nich urzą-

dzeń energomechanicznych bez wykonywania tradycyjnych wnęk. W efekcie zwiększa się po-

stęp przodku, stateczność chodnika (dzięki zachowaniu stałej wysokości bez potrzeby przy-

bierki stropu) zmniejsza się ilość przybieranej skały płonnej [2]. 

 

 

2. KONSTRUKCJA OBUDOWY SPŁASZCZONEJ ŁPSp3R 

 

Odrzwia obudowy ŁPSp3R-V32/4 są wykonane z kształtownika V32 jako czteroczęściowe. 

W jej skład wchodzą dwa łuki stropnicowe i dwa łuki ociosowe. 

Łuki są wyginane i cięte na odpowiedni wymiar zgodny z dokumentacją techniczno-

ruchową. Konstrukcja obudowy posadowiona jest na stopach podporowych lub w przypadku, 

gdy wytrzymałość skał spągowych jest odpowiednio wysoka bezpośrednio na spągu. Łuki 

stropnicowe jak i ociosowe na długości są gięte trzema promieniami, co pozwala uzyskać ko-

rzystny kształt oraz nośność zsuwną o narastającej wartości. 

 

 
 

Rys. 1. Łuk stropnicowy, 2. Łuk ociosowy, 3. Strzemiona na zakładce łuków stropnicowych (4 sztuki), 

4. Strzemiona na złączu łuków ociosowych i stropnicowych (2 sztuki) 

 

Porównanie stosowanej obudowy ŁPSp3R-V32/4/6,5x3,8 z tradycyjnymi obudowami typu 

ŁP10 i ŁP12 podano w tablicy 1, a porównanie z graficzne gabarytów i kształtów przedstawio-

no na rysunku 2.  

 
 

Tablica 1. Porównanie stosowanej obudowy ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 

z tradycyjnymi obudowami typu ŁP10 i ŁP12 

Rodzaj odrzwi 

S 

w 

mm 

W 

w 

mm 

F 

w 

m2 

ŁP10/V32/4A 5500 3800 17,8 

ŁP12/V32/4A 6100 4225 21,8 

ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 6500 3800 22,0 

 



Obudowa ŁPSp3R charakteryzuje się między innymi: 

 usztywnieniem łuków stropnicowych przez stosowanie czterech strzemion, 

  możliwością stosowania w wyrobiskach przyścianowych oraz w wyrobiskach o dłuż-

szym okresie istnienia, 

 możliwością regulacji zakładki i właściwym dopasowaniem do istniejących 

 warunków geologiczno-górniczych (możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia  

 szerokości i wysokości wyrobiska). 

 

 
 

Rys. 2. Porównanie stosowanej obudowy ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 

z tradycyjnymi obudowami typu ŁP10 i ŁP12 
 

Obudowa ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 znalazła zastosowanie do drążenia przecinek ścianowych 

między innymi dla ścian: 390, 391, 392, 383, 384 oraz poszerzeń w wyrobiskach przyściano-

wych. 

Prowadzone obserwacje zachowania się obudów ŁPSp3R w przecinkach zbrojeniowych 

wykazały jej wysoką stateczność nie wymagającą stosowania dodatkowych wzmocnień za stre-

fą manewrową kombajnu. Uzyskane obecnie doświadczenia pozwalają stwierdzić, że obudowa 

tego typu ma pełne uzasadnienie w zakresie jej stosowania i zapewnienia funkcjonalność 

i stateczności wyrobiska. Stosowane rozwiązanie obudowy przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
 
Rys. 3. Ogólne gabaryty odrzwi obudowy ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 

1 – łuk stropnicowy, 2 – łuk ociosowy, 3 – strzemiona skrajne z zabieraki, 4 – strzemiona środkowe, 

5 – rozpory stabilizowane w rozstawie max 1,2 m, 6 – stopa podporowa 



3. OGÓLNA ANALIZA WARUNKÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 
 

3.1. Budowa geologiczna złoża 
 

Przecinka ścianowa II ściany 391 wraz ze skrzyżowaniami znajduje się w pokładzie 209 partii I, 

złoża „Piast”, na poziomie 650 m. Przedmiotowa partia zalega w centralnej części obszaru gór-

niczego "Bieruń II"(rys. 4). 

Pokład 209 zaliczony jest do warstw łaziskich, krakowskiej serii piaskowcowej i zapada 

pod kątem 1÷7° na NW. Miąższość pokładu 209 wynosi od 3,4 do 7,40 m z przerostem łupku 

laterytowego 0,03-0,12 m i łupku ilastego o zmiennej miąższości od 0,0 do 0,55 m.  

W stropie pokładu 209 zalega do 6,9 m iłowca, a wyżej około 49,7-53,8 m piaskowca róż-

noziarnistego, następnie do 2,90 m iłowca. Powyżej zalega węgiel pokładu 208 o grubości 1,3-

1,4 m. Powyżej pokładu 208 występuje warstwa łupku ilastego o miąższości do 3,5 m, nad któ-

rym zalega kompleks piaskowców o grubości 70,2-72,2 m, a następnie 0,5-1,2 m iłowca oraz 

2,7-3,1 m węgla – pokład 207 (częściowo wyeksploatowany). 

W spągu pokładu 209 występuje warstwa iłowca ciemnoszarego o grubości od 0,2 do 5,1 m. 

Pod nią zalegają piaskowce różnoziarniste o miąższości 18,6 do 24,7m. Poniżej zalega iłowiec 

szary o grubości do 4,3m miejscami całkowicie się wyklinowujący. Następnie występuje wę-

giel pokładu 210/1 o miąższości 0,4 do 1,0 m, pod którym znajduje się od 0,8 do 2,0 m iłowca 

zapiaszczonego. 

Na wybiegu projektowanej przecinki II ściany 391 od cechy 48 m do końca wyrobiska 

przewiduje się wystąpienie zaburzenia sedymentacyjnego w postaci wymycia górnej warstwy 

węgla do miąższości około 1,1 m. 

 

 

 

 

Rys. 4. Podział złoża na 

partie w KWK „Piast-

Ziemowit” Ruch Piast 

Miejsce zastosowania obu-

dowy ŁPSp3R-

V32/4/6,5×3,8 

Granice partii I w złożu 

określają: 

- od północy: granica „OG 

Bieruń II”, 

- od południowego-zachodu: 

uskok h = 35 m, 

- od południowego-wschodu: 

uskok Bieruński 

 

 

 Lokalizację przecinki II ściany 391 w pokładzie 209 w partii I złoża „PIAST” przedstawio-

no na rysunku 5. 

 

 

 

 



 
 

Rys. 5. Lokalizacja przecinki II ściany 391 

 

 

4. TECHNOLOGIA DRĄŻENIA PRZECINKI W OBUDOWIE ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 

 

Drążenie przecinki ścianowej II ściany 391 w obudowie ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 wykonanej ze 

stali S480W w rozstawie, co 0,75m prowadzono za pomocą kombajnu ramieniowego AM50 

z średnim postępem dobowym 11m. Widok czoła przodku oraz łuków stropnicowych przed-

stawiono na rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Widok czoła przodku oraz łuków stropnicowych obudowie 

ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 w fazie drążenia 



5. TECHNOLOGIA ZABUDOWY SEKCJI W PRZECINCE ŚCIANOWEJ II ŚCIANY 391 

 

Spłaszczony kształt obudowy umożliwia odpowiednie rozparcie sekcji obudowy zmechanizo-

wanej w przecince i sprawny wyjazd sekcjami ze ściany po wypięciu łuków ociosowych. 

Rodzaj obudowy zmechanizowanej zastosowany do zbrojenia ściany 391: 

- Glinik-21/46 – POz, 

- Glinik-21/46 – POz – sekcje skrajne. 

Widok przecinki II ściany 391 w obudowie  ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 wyposażonej w sekcję 

Glinik 21/46 – Poz przedstawiono na rysunku 7, a widok zabudowanych sekcji Glinik 21/46-

POz w przecince II ściany 391 wykonanej w obudowie ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 przedstawiono 

na rysunku 8. 

 

 
Rys. 7. Widok przecinki II ściany 391 w obudowie  ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 

wyposażonej w sekcję Glinik 21/46 – Poz 

 

 

 
Rys. 8. Widok zabudowanych sekcji Glinik 21/46-POz w przecince II ściany 391 

wykonanej w obudowie ŁPSp3R-V32/4/6,5×3,8 



6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. W warunkach kopalni Piast-Ziemowit Ruch Piast wyrobiska wykonane do tej pory w obu-

dowach ŁPSp oraz ŁPSp3R charakteryzują się: 

 statecznością nie wymagającą stosowania dodatkowego wzmocnienia stojakami w prze-

kroju wyrobisk, 

 uzyskaniem optymalnego postępu drążenia, 

 umożliwieniem prostego wyjazdu z obcinki zbrojeniowej sekcją do pokładu po demon-

tażu łuków ociosowych, 

 umożliwieniem bezpiecznego rozruchu ściany oraz skróceniem etapu jej rozruchu, 

 możliwością wykonywania poszerzeń w wyrobisku korytarzowym dla umieszczenia w nim 

urządzeń wielkogabarytowych jak np. transformatorów, napędów czy urządzeń odwad-

niających, 

 możliwością drążenia chodników przyścianowych z ograniczeniem do minimum przy-

bierania skały płonnej. 

 

2. Porównanie nośności odrzwi w stanie granicznym (uplastycznienia przekroju przy stali 

S480W) przedstawione na rysunku 9 wykazuje, że obudowa ŁPSp3R w stosunku do odrzwi 

obudowy ŁPSp jest większa o 14,2 do 15,0%. Przy zastąpieniu odrzwi obudowy ŁPSp 

z kształtownika V32 na odrzwia obudowy ŁPSp3R z kształtownika V36 wzrost nośności 

odrzwi wynosi 24,3%. 

 

 
 
Rys. 9. Porównanie nośności odrzwi ŁPSp i ŁPSp3R 

w stanie granicznym z kształtownika V32 i V36 
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The Application of the ŁPSp3R-V32/4/6.5×3.8 Supports in Longwall 

Cross-Cuts Based on the Example of Cross-Cut II of Longwall 391 
 

Based on the analysis of the mining and geological conditions of the rock mass in the area of 

the planned cross-cut No. 31 in the 405/3 seam with B8E-S, the activity of the rock mass has 

been determined along with the projection of the impact of tremors on the supports of the head-

ing, and the static model of the supports. The span between the support sets in the phase of 

driving the heading and the installation of the powered roof supports has been calculated. 

ŁPSpA-V32/4/8.7×3.8 (length of the shearer cavity) and ŁPSpA-V32/4/7.2×3 asymmetric flat-

tened yielding supports were used in the designed heading with a spacing of 0.75 m and 0.5 m. 

The applied stabilization of the support sets determined the dimensional character of the works 

and the applied technology ensured high quality of support sets installation, fastening of stir-

rups, installation of sprags, girders and the packing behind the supports. 
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STRESZCZENIE: W KGHM, posiadającym złożoną i rozległą infrastrukturę produkcyjną, 

jednym z wyzwań jest zapewnienie mechanizmów sprawnego zarządzania utrzymaniem i roz-

wojem infrastruktury, zarówno od strony inżynieryjnej jak i finansowej. Dotyczy to utrzymania 

jej odpowiedniej sprawności i dyspozycyjności, ograniczania ilości przestojów, osiągania okre-

ślonej stopy zwrotu z aktywów, poprawy wydajności dostaw usług i materiałów oraz zapew-

nienia pełnej kontroli nad kosztami jej utrzymania. 

Istniejące standardy Utrzymania Ruchu w Zakładach Górniczych KGHM mają swoje źró-

dło w doświadczeniu i dobrych praktykach, będących dorobkiem kilku pokoleń pracowników. 

Wiedza dotycząca sposobu prowadzenia prac wymaga zabezpieczenia w systemie i wykorzy-

stywania w codziennej praktyce inżynierskiej. 

System Zarządzania Infrastrukturą Produkcyjną, umożliwiając szybki i bezpośredni dostęp 

do aktualnej informacji, będzie wspierał bezpieczne prowadzenie bieżących prac utrzymania 

ruchu i planowanie rozwoju, zapewniając współdziałanie służb oraz uzyskanie pożądanej dys-

pozycyjności i niezawodności infrastruktury przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpie-

czeństwa wykonywania pracy i prowadzenia akcji ratowniczych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Utrzymanie ruchu, infrastruktura produkcyjna 

 

 

1. SYSTEM IZIP W KGHM 
 

1.1. Projekt iZIP 
 

Celem Projektu iZIP, realizowanego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A., jest dostarczenie 

Systemu Zarządzania Infrastrukturą Produkcyjną (iZIP) zintegrowanego z systemami i zaso-

bami informacji przestrzennej KGHM Polska Miedź S.A., systemem SAP, a także innymi na-



rzędziami IT, wykorzystywanymi przez Służby Utrzymania Ruchu KGHM oraz przeprowa-

dzenie zmian w procesach utrzymania i rozwoju infrastruktury produkcyjnej KGHM Polska 

Miedź S.A. wraz z wdrożeniem Systemu iZIP w branżach elektroenergetycznej i teletechnicz-

nej w Oddziale Zakłady Górnicze „Rudna” oraz w branży teletechnicznej w Oddziale COPI, 

w oparciu o prototyp przygotowany w ramach postępowania przetargowego.  

Oczekiwany efekt realizacji projektu to zagwarantowanie stałego rozwoju w obszarze UR, 

co jest odpowiedzią na przyjętą Strategię KGHM Polska Miedź S.A.  

Podjęte przez KGHM w ramach Projektu iZIP prace doprowadziły do udokumentowania 

procesów w obszarze UR i opracowania propozycji ich standaryzacji. Zidentyfikowane proce-

sy UR, wskazane na rysunku poniżej, stanowią podstawę dla wdrożeniowych Systemu iZIP 

w ramach realizowanego projektu. 

 

 
 
Rys. 1. Mapa procesów UR 
Figure 1. Business processes of Maintenance 
 

W ramach prac projektowych przygotowany jest następujący zakres wsparcia procesów 

biznesowych: 

 wdrożenie opracowanych zasad klasyfikacji i kodyfikacji infrastruktury produkcyjnej 

KGHM, opartych na międzynarodowym standardzie ISO 81346. 

 standaryzacja procesów Utrzymania Ruchu dla branż: teletechnicznej i elektroenergetycz-

nej oraz obsługa tych procesów w Systemie Zarządzania Infrastrukturą w zakresie Zarzą-

dzania Pracą i Zasobami. 

 wdrożenie narzędzi do pełnej ewidencji elementów sieci teletechnicznej i energetycznej, 

generowania  schematów logicznych i fizycznych, wizualizacji sieci na mapie w ramach in-

tegracji z CZM (systemem map dołowych i powierzchniowych). 

 wdrożenie narzędzi dla branży elektro-energetycznej do opracowywania dokumentacji pro-

jektowej wraz z wykonywaniem obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem modelu sieci 

KGHM. 

 zintegrowanie Systemu iZIP z systemami automatyki przemysłowej (SCADA) i innymi 

systemami wspierającymi działania służb UR. 

 zintegrowanie Systemu iZIP z systemem ERP (SAP). 

 
 



1.2. Architektura Systemu iZIP 
 

Architektura Systemu iZIP bazuje na następujących, zintegrowanych ze sobą wewnętrznie 

komponentach: 

 iZIP-fastGIS – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru zarządzania infrastrukturą oraz 

paszportyzacji sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej z wykorzystaniem zasobów in-

formacji przestrzennej KGHM. 

 iZIP-OeS – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru zarządzania modelem sieci elek-

troenergetycznej oraz obliczeń inżynierskich. 

 iZIP-EPLAN – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru projektowania oraz wytwa-

rzania dokumentacji projektowej dla sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej. 

 iZIP-Maximo – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru zarządzania procesami bizne-

sowymi, pracami oraz infrastrukturą w ujęciu wielobranżowym. 

 

 
 

Rys. 2. Architektura biznesowa Systemu iZIP 
Figure 2. Business Architecture of  iZIP 
 

Integracja Systemu iZIP z Centralnym repozytorium dokumentów zapewni kompleksowe 

wsparcie informatyczne w zakresie zarządzania dokumentacją w ramach realizacji procesów 

biznesowych UR KGHM realizowanych na infrastrukturze elektroenergetycznej i teletechnicz-

nej. Wykonawca Systemu iZIP zrealizuje odpowiednią konfigurację Centralnego repozytorium 

dokumentów, dzięki czemu zapewni spełnienie wymagań KGHM w powyższym dla wszyst-

kich użytkowników iZIP. Wykorzystanie Centralnego repozytorium dokumentów umożliwi 

również dostęp do odpowiednich dokumentów i informacji dla wszystkich uczestników proce-

sów UR nie będących użytkownikami systemu iZIP (na potrzeby uzgodnień czy jako źródło in-

formacji do odczytu). 

System iZIP zostanie zintegrowany  zgodnie w wymaganiami z rozwiązaniami IT wyko-

rzystywanymi przez Służby Utrzymania Ruchu KGHM: 

1. SAP ERP w celu prowadzenia niezbędnej ewidencji w systemie iZIP na potrzeby zarządza-

nia elementami infrastruktury produkcyjnej przez cały cykl życia tych elementów, z uwz-

ględnieniem wymagań dotyczących ewidencji prowadzonej w systemie SAP ERP na po-

trzeby innych służb KGHM, w szczególności służb finansowo-księgowych. 

2. SAP BW na potrzeby prowadzenia analiz i raportowania na poziomie strategicznym na 

podstawie danych ewidencjonowanych w systemie iZIP. 

3. Centralny Zasób Mapowy (CZM) na potrzeby wsparcia obsługi procesów biznesowych 

w iZIP poprzez wykorzystanie mapy numerycznej. 



4. Systemy SCADA na potrzeby wsparcia obsługi procesów UR oraz tworzenia historii eks-

ploatacji elementów infrastruktury poprzez wykorzystanie danych dotyczących awarii 

urządzeń, ich stanów pracy, parametrów technicznych oraz pomiarów. 

5. Systemy Branżowe na potrzeby wsparcia obsługi procesów UR oraz tworzenia historii eks-

ploatacji elementów infrastruktury poprzez wykorzystanie danych dotyczących awarii 

urządzeń, ich stanów pracy, parametrów technicznych i pomiarów oraz udostępnianie da-

nych i dokumentacji projektowej przygotowanych w iZIP. 

 

 

2. PODEJSCIE REALIZACYJNE 

 

Prace związane z realizacją projektu w zakresie przygotowania i wdrożenia Systemu iZIP zo-

stały powierzone jednemu Wykonawcy i są realizowane z udziałem trzech podwykonawców, 

wybranych w ramach postępowania przetargowego, którego celem było potwierdzenie poten-

cjału techniczno-organizacyjnego do przeprowadzenia tak złożonego wdrożenia. 

Prace projektowe  podzielone zostały na następujące trzy etapy: 

 Etap 1 – Analiza przedwdrożeniowa. 

 Etap 2 – Uruchomienie podstawowych funkcjonalności iZIP – Rejestr infrastruktury. 

 Etap 3 – Uruchomienie pełnej funkcjonalności iZIP. 
 

2.1. Etap 1 – Analiza przedwdrożeniowa 
 

W ramach realizacji Etapu I - Analizy przedwdrożeniowej Wykonawca Systemu iZIP na pod-

stawie wymagań zidentyfikował następujące potrzeby biznesowe KGHM: 

1. Potrzeba podniesienia jakości podejmowanych decyzji. 

2. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa działania służb UR. 

3. Potrzeba budowania silnej pozycji konkurencyjnej. 

4. Potrzeba poszukiwania szans rozwoju. 

5. Potrzeba działania w zgodności z przepisami. 

Rezultatem Etapu 1 - Analizy przedwdrożeniowej w ramach projektu są: 

1. Ogólna Koncepcja Biznesowa. 

2. Projekt Techniczny. 

Ogólna Koncepcja Biznesowa i Projekt Techniczny opracowane w etapie Analizy przed-

wdrożeniowej stanowią podstawę do realizacji kolejnych etapów wdrożenia. Uzgodnienia, sta-

nowiące elementy Szczegółowych Koncepcji Biznesowych i Planów Wdrożenia, są podstawą 

do implementacji zmian w poszczególnych etapach wdrożenia.  

Na tym etapie została również przeprowadzona przez Wykonawcę Systemu iZIP Ocena 

dojrzałości organizacji w obszarze Utrzymania Ruchu Zamawiającego przed wdrożeniem.  Ce-

lem oceny, postawionym przez Wykonawcę, było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jak or-

ganizacja UR Zamawiającego zarządza procesami z uwzględnieniem PAS55?”. 

Ocena dojrzałości została wykonana w oparciu o przygotowany Model Oceny z wykorzy-

staniem Arkusza oceny. Wyniki Oceny dojrzałości wskazują, że procesy UR są zidentyfikowa-

ne i zarządzane, a organizacja rozumie potrzebę stosowania PAS 55. Wykonawca wykorzystał 

wyniki oceny dojrzałości do wskazania możliwości dalszego doskonalenia w obszarze zarzą-

dzania procesami oraz w obszarze działań jakie organizacja powinna podjąć aby uwzględnić 

wszystkie aspekty zarządzania procesami biorąc pod uwagę dobre praktyki PAS 55. Ocena 

dojrzałości jest także źródłem wiedzy dla dostosowania zmian w Organizacji Utrzymania Ru-

chu dla procesów utrzymania i rozwoju infrastruktury produkcyjnej KGHM, adekwatnie do 



uzyskanego poziomu dojrzałości, przeprowadzanych wraz z wdrożeniem systemu iZIP w bran-

żach elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w Oddziale Zakłady Górnicze „Rudna”. 

Realizowany projekt zagwarantuje realizację działań, które przyczynią się do osiągnięcia 

wyższego poziomu dojrzałości Organizacji UR. W ramach wdrożenia systemu iZIP zostaną za-

implementowane mechanizmy, które pozwolą na dokumentowanie w systemie przebiegu pro-

cesów i procedur, co pozwoli na ciągłe doskonalenie procesów w ramach strategii UR z wyko-

rzystaniem danych. 

Opracowane przez KGHM w ramach Projektu iZIP, niezależnie od współpracy z Wyko-

nawcą Systemu iZIP, opisy aktywności procesów UR jako udokumentowanie procedur (w tym 

tablic decyzyjnych, reguł biznesowych, scenariuszy oraz kroków procedur ze wskazaniem od-

powiedzialności za realizację każdego kroku) zostały wykorzystane przez Wykonawcę do 

przygotowania propozycji zakresu wsparcia systemu iZIP dla przyszłych użytkowników oraz 

określenia potrzeb rozwoju ich kompetencji. 

 

 
 

Rys. 3. Koncepcja realizacji procesu biznesowego ze wsparciem Systemu iZIP 
Figure 3. The concept of the implementation of the business process with the iZIP System support 
 

Wykonawca Systemu iZIP realizuje odpowiednią konfigurację narzędzi IT na potrzeby mo-

delowania procesów UR w systemie iZIP dzięki czemu zapewni spełnienie wymagań KGHM 

dla zarządzania procesami biznesowymi. Implementacja procesów w systemie iZIP w ramach 

planowania przepływu pracy zapewni właścicielowi procesu biznesowego kontrolę przebiegu 

procesu i umożliwi wprowadzanie dalszych zmian w procesach w sposób kontrolowany. 

Uczestnikom procesów zapewni wyznaczanie zadań oraz informacje o krokach, jakie należy 

wykonać w ramach procedur i wsparcie podczas realizacji tych kroków. 

Architektura Systemu iZIP, zakres integracji, wykorzystane technologie oraz sposób speł-

nienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa wymiany danych wynikających z zapewnienia 

zgodności z Polityką Bezpieczeństwa Informacyjnego KGHM stanowią element Projektu 

Technicznego i Szczegółowych Koncepcji Biznesowych. 
 

 

2.2. Etap 2 – Uruchomienie podstawowych funkcjonalności Izip – Rejestr infrastruktury 
 

W ramach prac Etapu 2 Wykonawca przeprowadził instalację systemu iZIP w środowisku 

KGHM oraz wykonał konfigurację wdrażanych narzędzi IT w zakresie Rejestru infrastruktury. 



Zakres konfiguracji Etapu 2 został zrealizowany w oparciu o prototyp opracowany podczas po-

stępowania przetargowego, który podlegał dalszemu rozwojowi i dostosowaniu do wszystkich 

wymagań KGHM. Przeniesiony zakres konfiguracji stanowi podstawę do docelowej konfigu-

racji, która pozwoli na odwzorowanie w systemie infrastruktury produkcyjnej KGHM, 

uwzględniając specyfikę branż elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz implementację pro-

cesów i procedur UR na potrzeby utrzymania opisu infrastruktury w aktualności. 

 

2.3. Etap 3 – Uruchomienie pełnej funkcjonalności iZIP 
 

W ramach prac części pierwszej Etapu 3 została wykonana rozbudowa konfiguracji Systemu 

iZIP na potrzeby tworzenia cyfrowego modelu sieci elektroenergetycznej i obliczeń elektrycz-

nych oraz zarządzania dokumentacją. W ramach prac części drugiej Etapu 3 trwa dalsza rozbu-

dowa konfiguracji Systemu iZIP na potrzeby integracji wewnętrznej oraz zewnętrznej z syste-

mami KGHM. Prace projektowe są prowadzone z wykorzystaniem prototypu. Korzystanie 

z prototypu podczas realizacji zadań służy przedstawieniu przez Wykonawcę sposobu spełnie-

nia wymagań KGHM. W ramach prac konfiguracyjnych zostanie przygotowany docelowy za-

kres funkcjonalności, które zagwarantują przyszłym użytkownikom systemu pełne wsparcie 

procesów UR po uruchomieniu produkcyjnym. Działania te zostaną odzwierciedlone w ramach 

zarządzania pracami w odniesieniu do elementów infrastruktury zgodnie z przyjętą strategią 

UR. Dla użytkowników zostaną zdefiniowane uprawnienia, które zagwarantują wymagany po-

ziom wsparcia sytemu iZIP w zakresie działań uczestników procesu biznesowego. Zdefinio-

wanie ról biznesowych i zakresu działań dla użytkowników pełniących te role, na podstawie 

opisu procesów i procedur UR, pozwoli na realizację docelowego zakresu szkoleń. Wiedza  

i umiejętności nabyte podczas szkoleń użytkowników końcowych umożliwią im realizację pro-

cesów biznesowych ze wsparciem systemu podczas codziennej pracy po uruchomieniu pro-

dukcyjnym. 

Start produkcyjny rozpocznie się od inicjalnego zasilenia Systemu iZIP danymi poprzez 

migrację danych oraz włączenie interfejsów integracyjnych z zasobami i systemami informacji 

przestrzennej KGHM, z systemem SAP, z systemami SCADA i systemami branżowymi wyko-

rzystywanymi przez służby UR KGHM. 

 

 

3. ZMIANY W ORGANIZACJI UR 

 

Przeprowadzenie zmian w organizacji UR KGHM wraz z wdrożeniem systemu iZIP zagwarantu-

je wsparcie narzędziami IT potrzeb przyszłych użytkowników systemu iZIP, wynikających 

z uczestnictwa w realizacji procesów i procedur UR KGHM. Sposób implementacji procesów 

biznesowych w oparciu o zlecenia pracy w komponencie iZIP-Maximo umożliwi przypisywanie 

użytkownikom systemu iZIP zadań do realizacji w ramach poszczególnych kroków procedur, do-

starczając im informacje i narzędzia wymagane do ich realizacji. Uprawnienia i poziomy dostępu 

poszczególnych użytkowników wynikać będą z pełnionych przez nich ról biznesowych i zakresu 

odpowiedzialności w ramach procesów biznesowych (RACI). Uruchomienie produkcyjne syste-

mu iZIP zagwarantuje organizacji UR KGHM realizację działań wynikających z wdrożonych 

procesów i procedur oraz zarządzanie procesami w organizacji z uwzględnieniem danych groma-

dzonych i monitorowanych w systemie. Wdrożenie systemu iZIP wraz z przeprowadzeniem sto-

sownych zmian w procesach utrzymania i rozwoju infrastruktury produkcyjnej opierać się będzie 

o przyjęte standardy UR oraz zasady klasyfikacji i kodyfikacji infrastruktury, zgodne z ISO 

81346, wypracowane przez KGHM w ramach realizowanego Projektu iZIP. 



Prace projektowe są prowadzone zgodnie z metodyką KGHMStep, dostosowaną do zakresu 

projektu i dojrzałości organizacji. Przyjęta metodyka stanowi gwarancję bezpiecznego przepro-

wadzenia zmian w Organizacji UR wraz z wdrożeniem systemu iZIP. 

 

 

 

Support of Business Processes in the Area of Maintenance with 

the Use of the Integrated iZIP System in Mining Plants of KGHM 
 

The project is one of the main elements of the concept regarding the development and imple-

mentation of the IT Ore mine management system, which is to support activities aimed at op-

timizing processes and organizing production. The work aims at implementation of changes in 

production infrastructure management at the KGHM Mine. 

The project will enable the acquisition of a  uniform and coherent source of information, 

planning and scheduling of work as well as operating and investment expenditures. The system 

will ensure quicker access to data, cooperation of corporate services and create conditions fa-

vourable to achieving and maintaining the desired availability and reliability of the infrastruc-

ture. 

The project will have a positive impact on improving the safety of maintenance and devel-

opment planning and is a project dedicated to KGHM. 

We are in the pilot development process now. After reaching the project's aims we will  

plane changes to cover the whole area of  production infrastructure management. 

 

 





Siatka Grid Carbo jako alternatywa
dla obecnych sposobów zabezpieczania
ścian w czasie ich wyzbrajania
i nie tylko….



Podstawa prawna

Postanowienia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
„Prawo geologiczne i górnicze” (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 1131) oraz wymagania zawarte w aktach
wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy,
a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych
zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118).



Posiadane certyfikaty dla siatki



Własności siatki GRID CARBO
Siatka GRID CARBO (40÷1200) jest wykonana z wysoko wytrzymałych

włókien poliestrowych charakteryzujących się wysokim modułem sztywności oraz
niskim współczynnikiem pełzania. Włókna, te oprócz dużej wytrzymałości
posiadają właściwości antystatyczne, niepalne i są odporne na korozję.



Własności siatki GRID CARBO

60/60 kN/m

100/80 kN/m

200/200 kN/m



Własności siatki GRID CARBO

400/400 kN/m

600/400 kN/m

800/800 kN/m



Własności siatki GRID CARBO

GRID CARBO o wysokiej wytrzymałości 1000/1000 kN/m



Własności siatki GRID CARBO

Porównanie GRID CARBO z siatką metalową
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Własności siatki GRID CARBO
Siatka utkana jest z osnowy i wątku a połączenia są wykonane

przędzą o wysokiej wytrzymałości. Tak utkana konstrukcja siatki, następnie
impregnowana (powlekana) w procesie polimeryzacji sprawia, iż gotowy
wyrób uzyskuje w pełni swoje własności mechaniczne oraz trwałość.

Maszyna tkająca Maszyna powlekająca



Miejsce stosowania siatki GRID CARBO

Siatka GRID CARBO przeznaczona jest do stosowania:

 w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych,
w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu
metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego
(kopalnie węgla kamiennego),

 w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny
podstawowe i pospolite (kopalnie cynku i ołowiu, rudy miedzi, soli,)
gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu i pyłu węglowego,

 w kopalniach węgla brunatnego,

 w drogownictwie i budownictwie,

 inne.



Przeznaczenie GRID CARBO

Siatka GRID CARBO przeznaczona jest do stosowania przy:

 zabezpieczeniu stropu i ociosu drążonych wyrobisk (w miejsce siatki stalowej
lub betonitów),

 opince wyrobiska o dużej wytrzymałości skał otaczających wyrobisko,

 wzmacnianiu tam podsadzkowych, wykonaniu wygrodzeń podsadzkowych,

 wzmacnianiu wyrobisk ze skorodowaną siatką stalową,

 torkretowaniu wyrobisk jako dodatkowe zbrojenie,

 zabezpieczeniu stropu przy prowadzeniu eksploatacji na warstwy grubych
pokładów,

 likwidowanych i zbrojonych rozcinkach ścianowych,

 inne.



Przykłady zastosowania siatki 
GRID CARBO

Wykonanie zabezpieczenia stropu pokładu niżej zalegającego
w wyrobiskach ścianowych

Siatka GRID CARBO



Przykłady zastosowania siatki 
GRID CARBO

Wykonanie zabezpieczenia stropu w wyrobiskach ścianowych:
Prowadzenie eksploatacji na warstwy



Przykłady zastosowania siatki 
GRID CARBO

Wykonanie zabezpieczenia stropu w wyrobiskach ścianowych:
Wykonanie pola transportowego dla likwidacji wyposażenia ściany

Siatka GRID CARBO



Przygotowanie siatki GRID CARBO



Pakowanie siatki



Transport siatki GRID CARBO



Transport siatki GRID CARBO



Transport siatki GRID CARBO



Transport siatki GRID CARBO



Transport siatki GRID CARBO



Wprowadzanie do ściany GRID CARBO



Wprowadzanie do ściany GRID CARBO



Podwieszanie siatki GRID CARBO



Podwieszanie siatki GRID CARBO



Wykonanie obcinki



Wykonanie obcinki



Zabudowa przedziału transportowego



Przykłady zastosowania siatki GRID CARBO

Wykonanie zabezpieczenia stropu w wyrobiskachścianowych:
Wykonanie pola transportowego dla likwidacji wyposażenia ściany



Przykłady zastosowania siatki GRID CARBO



Przestrzeń zawałowa



Przestrzeń zawałowa



Przestrzeń zawałowa



Przestrzeń zawałowa



GRID CARBO – Realizacje 2017
Węglokoks Kraj Sp. z o. o. – ZG Bobrek – ściana nr 3, pokład 504
długość 340 m, wysokość 2,5 m – grudzień 2016/styczeń2017

Węglokoks Kraj Sp. z o. o. – ZG Piekary – ściana nr 523, pokład 510
długość 74 m, wysokość 3,2 m – kwiecień 2017

PGG Sp. z o. o. – KWK Wieczorek – ściana nr 172, pokład 510
długość 116 m, wysokość 4,2 m – czerwiec 2017

Węglokoks Kraj Sp. z o. o. – ZG Piekary – ściana nr 521b, pokład 510
długość 140 m, wysokość 3,2 m – lipiec 2017

Węglokoks Kraj Sp. z o. o. – ZG Bobrek – ściana nr 7, pokład 503
długość 180 m, wysokość 2,5 m – sierpień 2017

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Ruch Nadrybie – ściana nr 4/VI/385
długość 230 m, wysokość 1,4 m – paźdxiernik 2017

Węglokoks Kraj SP z o. o. – ZG Bobrek – ściana nr 6, pokład 503
długość 130 m, wysokość 2,5 m – grudzień 2017/styczeń 2018

2015  Kompania Węglowa S.A – Oddział KWK Chwałowice –
ściana nr S/z III-IIIz, pokład 405/1  długość 100 m, wysokość 3,5 m – maj 2015
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STRESZCZENIE: W związku z zapisami nowego prawa górniczego, nakładającego na kopal-

nie posiadanie urządzeń do kontroli zbiorników tak retencyjnych, jak odmiarowych jak i prze-

róbkowych pojawiła się konieczność dopracowania rozwiązań do zastosowania w różnych 

konfiguracjach zbiorników . Referat przedstawia rozwiązania już pracujących urządzeń na róż-

nych kopalniach i w różnych warunkach zagrożenia wybuchem. Istotną cechą rozwiązań jest 

ich: ergonomia, mobilność, skuteczność działania. 

Przedstawione rozwiązania są efektem wieloletnich prac i doświadczeń we współpracy 

w jednostkami naukowymi jak Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo techniczna, poli-

technika Śląska jak i dozorowymi jak Urząd Dozoru technicznego, Centrum Badań  

i Doświadczeń Górnictwa Podziemnego. 

Ważnym jest podkreślić iż już zastosowane rozwiązania spotkały się z uznaniem Użytkow-

ników co pokazują referencje. 

 

 

1. ZBIORNIKI W ODSTAWIE UROBKU 

 

Urabianie skał jest jedną z zasadniczych operacji górniczych. Od najdawniejszych czasów gór-

nicy doskonalili zarówno sposoby urabiania skał, jak i narzędzia służące do tego celu. Od wy-

dajności urabiania zależy wydajność całego procesu wydobywania kopaliny użytecznej, czyli 

efekty pracy górnika. Urobiona skała powinna nadawać się do ładowania i transportu przy uży-

ciu obecnie dostępnych środków transportowych w wyrobiskach oraz urządzeniami szybowy-

mi na powierzchnię. Wydobyty urobek przekazywany jest następnie do zakładu przeróbczego, 

w którym zostaje sklasyfikowany, a następnie przekazany do sprzedaży. 



Proces technologiczny składa się więc z następujących faz: 

 Urabianie. 

 Odstawa urobku do punktów rozładowczych. 

 Wstępne rozdrabnianie (kruszarki). 

 Odstawa przenośnikami taśmowymi do zbiorników (przyszybowych) retencyjnych. 

 Przeróbka. 

Aktualnie najczęściej stosuje się transport urobku przenośnikami taśmowymi do przy-

szybowych zbiorników retencyjnych (wyrównawczych) 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 retencyjne (wyrównaw-

cze) których pojemność jest zróżnicowana i wynosi nawet od kilkuset do nawet 6000 Mg.  

Ważnym jest też podkreślić iż oprócz zbiorników wyrównawczych / retencyjnych w ciągu 

technologicznym kopalni mamy inne zbiorniki, które również wymagają kontroli i okresowych 

napraw, szczególnie w świetle nowych przepisów prawa górniczego, które zobowiązuje Przed-

siębiorcę (kopalnię) do posiadania do dyspozycji urządzenia do kontroli, którą wykonuje się 

typowo raz na kwartał. 

Inne typy zbiorników to: 

 zbiorniki odmiarowe tzw. popularnie kieszenie – do odmierzania urobku do wsypu 

i wysypu do skipu; 

 zbiorniki te wymagają szczególnej „opieki” tzn. kontroli i napraw z uwagi na swą kon-

strukcję, intensywność użytkowania i bardzo dynamiczny charakter użytkowania powo-

dujący częste odspajanie się blach okładzinowych. 

 zbiorniki w dziale przeróbczym – do składowania przerobionego urobku przed wysyłką; 
 

1.1. Zadaniem zbiorników jest: 

 

 zabezpieczyć urobek dla prawidłowej pracy urządzeń wydobywczych kopalni; 

 zmagazynować ilość urobku wymaganą dla ciągłej pracy linii produkcyjnych; 

 uelastycznić pracę ciągów odstawy poprzez rozładowanie ich przeciążeń w okresach 

wzmożonego wypełnienia taśmy urobkiem; 

 wyeliminować bezpośredni wpływ wyłączeń przenośników poprzedzających (zlokali-

zowanych za zbiornikiem) na pracę przenośników zlokalizowanych przed zbiornikami. 

 zabezpieczyć zmagazynowanie skały płonnej transportowanej z rejonów robót przygo-

towawczych do miejsc lokowania; 
 

1.2. Zbiorniki retencyjne pozwalają na uzyskanie oszczędności z tytułu: 

 

 zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (przenośniki pracują w okresach, gdy należy 

rozładować zbiornik oraz przy optymalnym wypełnieniu taśmy); 

 zwiększenia trwałości elementów przenośników taśmowych (wynikających ze skróce-

nia czasu pracy); 

 prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych podczas postojów przenośnika, bez 

wpływu na jego pracę. Nie trzeba obkładać pracowników podczas zmian „świątecz-

nych” w ramach nadgodzin; 

 



Dlatego też jak widzimy bezawaryjna praca zbiorników w ciągu technologicznym ma wy-

raźny wpływ na efektywność procesów produkcyjnych. 

 

1.3. Podział zbiorników wyrównawczych 

 

Ze względu na umiejscowienie zbiorników w ciągu technologicznym: 

 przyszybowe 

 rejonowe 

Ze względu na usytuowanie w wyrobiskach: 

 pionowe 

 poziome – skarpowe 

Ze względu na konstrukcję: 

 górnicze (wykorzystujące wyrobiska górnicze); 

 stalowe – szczególnie zbiorniki odmiarowe. 

 

Podsumowując, zbiorniki w ogólnym sensie są bardzo istotnym elementem procesu pro-

dukcyjnego, a ich bezawaryjna praca warunkuje dobre efekty ekonomiczne produkcji. Tyle 

że jako konstrukcja budowlana wykonana z betonu, żelbetu czy stali, a często jeszcze kon-

strukcji murowej z uwagi na dynamikę pracy, przeciążenia są narażone na punktowe uszko-

dzenia mogące doprowadzić przy braku odpowiedniej i regularnej kontroli nawet do po-

ważnej awarii. 

 

2. UWARUNKOWANIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE 

KONTROLI ZBIORNIKÓW 

 

Aktualne Prawo górnicze i związane z nim akty prawne zadbały o ten element pracy zbiorni-

ków i zobowiązują użytkownika (przedsiębiorcę – kopalnię) do posiadania urządzenia do kon-

troli jak i przewidziały stałe, okresowe (typowo co kwartał)kontrole zbiorników wraz z reje-

strem wyników kontroli. 

>5. Szczegółowe zasady prowadzenia ruchu układów transportu pionowego w wyrobiskach 

o nachyleniu powyżej 45°. 

5.18.5. Głowicę zbiornika urobku wyposaża się w: 

2) urządzenie do kontroli i napraw zbiornika, 

oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Załącznik nr 4; SZCZEGÓŁOWE 

ZASADY PROWADZENIA RUCHU W WYROBISKACH)< 

 

Wymogi te wymuszają na użytkownikach zbiorników zastosowanie narzędzi adekwatnych 

do osiągnięcia celu tzn. możliwie dokładnej kontroli obmurza na całym jego obwodzie i wyso-

kości a jednocześnie pozwalającego na ewentualne naprawy. 

 

 

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 najczę-



ściej uległy technicznemu zużyciu lub nie mogą faktycznie być użytkowane bez poddaniu ich 

remontowi przez producenta, który bardzo często już nie istnieje. 

Stosowane zaś jeszcze często techniki kontroli przez wejście pracowników do wnętrza 

zbiornika na sznurowej bądź innej drabinie nie jest ani systemem efektywnym ani komforto-

wym 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 dostatecz-

nego oświetlenia jak i faktem iż obiektyw kamery oraz obraz wyświetlany na monitorze nie da-

ją możliwości kontroli bezpośredniej. 

Na pewno może i nawet powinna w wielu krytycznych sytuacjach wykorzystywana jako re-

jestrator 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 GÓRNICZYCH DO KONTROLI I NAPRAWY 

ZBIORNIKÓW – NAJNOWSZE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zbiorników producent i konstruktor typo-

szeregu Podestów Ruchomych Wiszących – Górniczych, w oparciu o wieloletnie doświadcze-

nia w branży podestów ruchomych masztowych i wiszących dla różnorakich zastosowań, opra-

cował i stworzył we współpracy z jednostkami naukowo badawczymi i dozorowymi urządze-

nia do efektywnej i bezpiecznej kontroli i naprawy zbiorników. 

W oparciu o koncept podestu wiszącego stosowanego przy pracach fasadowych w budow-

nictwie opracował system spełniający wszystkie powyższe oczekiwania, co zostanie zaprezen-

towane 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 co potwierdzają pozytywne opinie o użytkowanych urządze-

niach, a mianowicie: 

a) mobilne – łatwe do transportu i przemieszczania, (możliwie ręcznie) – elementy pode-

stu i zasilania i sterowania są instalowane na ramach transportowalnych na platformach 

transportowych (tzw. Placiakach), a poszczególne elementy podestów są wymienialne / 

modułowe; 

b) możliwe do wykorzystania dla różnych lokalizacji – rozwiązania konstrukcyjne zabu-

dowy pozwalające na instalację urządzenia w różnych lokalizacjach bez zmiany konfi-



guracji, co zasadniczo ułatwia eksploatację eliminując konieczność badania przez upraw-

nionego Rzeczoznawcę przy każdorazowej zmianie lokalizacji; 

c) szybkie w montażu i instalacji – zminimalizowanie ilości złączy śrubowych, zastoso-

wanie „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 ste-

rowniczy jest nieskomplikowany i intuicyjny z niewielką ilością przycisków; 

e) możliwie bezawaryjne – zastosowanie osprzętu (elementów konstrukcyjnych) wyko-

nanych 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 kon-

serwator ma wypełnić tylko podstawowe czynności konserwacyjne typu utrzymanie 

w czystości, smarowanie; 

g) BEZPIECZNE!!! – a warunek BEZPECZEŃSTWA jest narzucony przez odpowiednie 

przepisy takie 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 wyma-

ganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 

dotycząca 

sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych 

granicach napięcia w sprawie harmonizacji ustawodawstw pań-

stw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego  

przewidzianego do stosowania w określonych granicach napię-

cia 
 

jak też przepisy branżowe: 
 

PN-EN 1808-2010 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszą-

cych. Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa, badania. 

 

Spełnienie tych warunków w uzupełnieniu do autorskich rozwiązań zapewnia pełne bezpie-

czeństwo eksploatacji urządzeń w każdych warunkach. 

 

5.1. Przegląd możliwych parametrów Podestów Ruchomych Wiszących – Górniczych 

 

Podstawowe parametry Podestów do kontroli i napraw zbiorników to: 

 udźwig: 250 do 500 kg/2 do 4 osób; 

 szybkość przesuwu: 3–9 m/min (0,02–0,06 m/s);  

 sterowanie: z podestu – możliwe bezprzewodowe; 

 wyposażenie: barierki ochronne, jeśli konieczne z siatkami; 

 daszek ochronny; 



 - system komunikacji bezprzewodowej; 

 - oświetlenie lokalne; 

 - system podwieszenia: zależny od warunków lokalnych i od oczekiwań użytkownika i 

jest dobierany indywidualnie co zobaczymy przy dalsze prezentacji poszczególnych 

modeli urządzeń. 

 

6. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ JUŻ PRACUJĄCYCH W KOPALNIACH 

 

Dziś na rynku funkcjonuje z powodzeniem już pięć zestawów Podestu Ruchomego Wiszącego 

– Górniczego, a mianowicie: 

- Kopalnia „Chwałowice” – model: PRW - G - R - S – 3 - 2010 r. 

- Podest o napędzie ręcznym; o udźwigu 400 kg/4 osoby; wielkość platformy – 3000 x 1000 x 

x 2200 mm; przesuw 3–6 m/min; 

 

- Kopalnia „Bogdanka” – model: PRW - G - E - S – 1 - 2012 r. 

- Podest o napędzie elektrycznym; o udźwigu 250 kg/3 osoby; wielkość platformy – 1000 x 

1100 x 2200 mm; przesuw 3–6 m/min; 

 

- Kopalnia „Janina” – model: PRW - G - E - S – 2 - 2014 r. 

- Podest o napędzie elektrycznym; o udźwigu 250 kg/3 osoby; wielkość platformy – 1650 x 

x 1000 x 2200 mm; przesuw 3–6 m/min; 

 

- Kopalnia „Silesia” – model: PRW - G - R - S – 2 - 2014 r. 

- Podest o napędzie ręcznym; o udźwigu 400 kg/4 osoby; wielkość platformy – 1950 x 1000 x 

x 2200 mm; przesuw 3–6 m/ min; 

Aktualnie Podest jest na etapie planów modernizacji, tzn. zmiany napędu na elektryczny 

z uwagi na fakt uciążliwości napędu ręcznego, szczególnie w przypadku prac naprawczych 

obmurza zbiornika; 

 

- Kopalnia „Rydułtowy-Anna” – model: PRW - G - E - P – 2 - 2015 r. 

- Podest o napędzie elektrycznym; przejezdny wokół obmurza zbiornika; o udźwigu 400 kg/4 

osoby; wielkość platformy – 1650 x 1000 x 2200 mm; przesuw 3–6 m / min; 

 

- Szyb „Wyzwolenie/Wilhelmina” – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 2016 r. 

- urządzenia do przemieszczania turystów jak i ewakuacji; 

- w tym przypadku zestaw składa się z dwóch urządzeń: 

- urządzenia dźwignicowego typ GEDA SH2000 – dźwigu zębatkowego przeznaczonego do 

transportu turystów o udźwigu 2000 kg/21 osób; przesuwie do 20 m/min; wielkość kabiny 

2200 x 1800 x 2100 mm; 

- urządzenia dźwignicowego typ: GS2 – podestu ruchomego wiszącego – górniczego – elek-

trycznego – stacjonarnego 2; przeznaczonego do ewakuacji personelu z urządzenia SH2000 jak 

i kontroli obmurza szybu; o udźwigu 400 kg/4 osoby; przesuwie do 8 m / min; wielkość kabiny 

1650 x 1000 x 2200 mm; 

 

 

 

 



6.1. Prezentacja Podestów 

 

6.1.1. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Stacjonarny – 1 

LW Bogdanka – Podest „obsługuje” 6 zbiorników 

 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Opinia Użytkownika: – LW Bogdanka 

 

Bogdanka 1.10.2014 r. 
 

LW „Bogdanka” S.A. – Krzysztof Wlizło – nadsztygar szybowy 

 
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 po-
jemności 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 roku Podest zmagazynowany jest 

w trzech stalowych pojemnikach, na powierzchni w rejonie Stefanów. Pojemniki przy-

Widok zagospodarowania Podestu       -     Podest w czasie transportu 



stosowane 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 zabu-

dowy podestu FRACO. Posiadają ramy do zabudowy napędu oraz uchwyty do zamo-
cowania konstrukcji wsporczej belki nośnej  w rejonie włazu służącego do opuszczania 

podestu. W przyszłości pozostałe zbiorniki również zostaną przystosowane do szybkie-

go montażu podestu FRACO. Cykl kontroli zbiornika retencyjnego od chwili rozpoczę-
cia transportu z powierzchni do ponownego jego wydania na powierzchnię trwa jedną 

dobę. Kontrola zbiornika retencyjnego wymaga 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 ko-
palni 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 kon-
serwujących podest. 
 

6.1.2. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Stacjonarny – 2 

 

ZG Janina – element charakterystyczny – wykorzystanie do napędu 

zmodyfikowany kołowrót KUBA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6.1.3. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Ręczny – Stacjonarny – 2 

 

PG Silesia – Podest „obsługuje” 2 zbiorniki – aktualnie ręczny, ale przystosowany do adaptacji 

napędu elektrycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Przejezdny – 2 

 

KWK Rydułtowy-Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 



6.1.5. Koncept zabudowy Podestu Ruchomego Wiszącego – Górniczego – Elektrycznego 

w istniejącej lokalizacji 

 

 
 

 

7. URZĄDZENIA W BUDOWIE I FAZIE ROZWOJOWEJ 

 

7.1. Podest Ruchomy Wiszący - Gó®niczy – Elektryczny – Kieszeń 1 – do kontroli 

i napraw zbiorników odmiarowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Skip-3 

 

 

  

 



7.2. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Skipowy 

 

 
 

7.3. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Mobilny 1 

- do kontroli zbiorników na wydziale przeróbczym 

 

 
 



7.4. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Szybowy – Podest demontowalny do 

kontroli szybów do p m do 8 m średnicy racy w szybach od 4,5 przystosowany do pracy 

z Ratowniczym Wyciągiem 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Podest Ruchomy Wiszący – Górniczy – Elektryczny – Mobilny 2 – do kontroli 

zbiorników w kopalni miedzi / KGHM – O/ZG „Lubin” 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Nowoczesne bezpieczne rozwiązania urządzeń 

do prac szybowych 
 

Modern Safe Solutions for Equipment for Shaft Work 
 

 

Tadeusz Jurkiewicz 

Fraco – Podesty Ruchome Sp. z o.o. 

 

Francois Villeneuve 

Les Produits Fraco Ltee, Canada 

 

Marcin Szydłowski 

Fraco – Podesty Ruchome Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

W nawiązaniu do już prezentowanych na sesjach Szkoły, w poprzednich latach, rozwiązań 

i dalszym postępem prac badawczo-rozwojowych i pojawiających się potrzeb prezentowane są 

w referacie Rozwiązania i nowe spojrzenie na urządzenia do prac szybowych, naprawczych jak 

i drążenia szybów w kopalniach kanadyjskich. Referat przedstawia też koncepcyjne rozwią-

zanie urządzenia do prac przy poszerzaniu szybu „Paderewski” w Kopalni Soli Wieliczka. 

Przedstawione rozwiązania są efektem wieloletnich prac i doświadczeń we współpracy 

z jednostkami naukowymi takimi jak Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Politechnique de Montreal w Kanadzie, jak i dozorowymi jak Urząd Dozoru technicznego, 

Centrum Badań i Doświadczeń Górnictwa Podziemnego. Przedstawione rozwiązania jako 

sprawdzone w kopalniach Kanadyjskich winny być wykorzystane w pracach szybowych 

w Polsce, gdyż charakteryzuje je ekonomia, ergonomia, bezpieczeństwo , mobilność. 

 

 

1. ROZWÓJ KONCEPCJI ZASTOSOWANIA PLATFORM 

I URZĄDZEŃ FRACO DO ROBÓT SZYBOWYCH 

 

Jako, że jedną z zasad działania Fraco jest wsłuchiwanie się i odpowiedź na oczekiwania 

Klienta, w wyniku kilkukrotnego wynajmu standartowych, acz przystosowanych przez Fraco 

typowych Platform do robót szybowych zrodziła się koncepcja Platformy Szybowej Fraco, do 

której za chwilę wrócimy. 

Natomiast pragniemy najpierw pokazać drogę rozwoju konceptu, gdyż świetnie pokazuje 

ona jak owocnym jest współpraca Użytkownika i Producenta. 

 



Tak więc, pierwszym kontaktem Platform FRACO z górnictwem był kontrakt wynajmu 

Platformy ACT 8 do zabudowy przedziału drabinowego w szybie 400 m. Zostało to wykonane 

przy użyciu Typowej Platformy wziętej z parku sprzętu do wynajmu. Jedyną adaptacją było 

przeprojektowanie systemu posadowienia i zabudowy Platformy „od góry”, gdyż typowo Plat-

formy Fraco są posadowione na gruncie. Kilka widoków zabudowy przedstawiamy poniżej: 

 

 

  

 
 

 

 



W oparciu o ideę Platform Roboczych Masztowych do prac fasadowych w budownictwie, 

Producent/FRACO ww. podestów opracował system spełniający wszystkie powyższe ocze-

kiwania, 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 

w przemyśle kopalnianym 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 /plamiakach/, 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 in-

tuicyjny 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 bez-

obsługowym; 

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 narzucone przez odpowiednie przepisy jak: 

 

Dyrektywa 2006/42/WE – w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpie-

czeństwa; 

Dyrektywa 2014/30/UE – w sprawie oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej dotycząca sprzętu elektrycznego przezna-

czonego do użytku w pewnych granicach napięcia; 

Dyrektywa 2014/35/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich od-

noszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych grani-

cach napięcia; 

 

jak też przepisy branżowe: EN 1495 + A2:2009 – Podesty ruchome masztowe samowznoszące 

jak i – Prawo górnicze i geologiczne /Dz.U. Nr 163, poz. 98/. 



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoża-

rowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz.U.02.139.1169/. 

Ważnym jest też podkreślić, iż Podesty/Urządzenia szybowe FRACO i ich zabudowa pod-

legają tylko badaniu przez Rzeczoznawcę ds. Ruchu Zakładu Górniczego zgodnie z wytycz-

nymi ww. 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 bez-

pieczeństwo eksploatacji urządzeń w każdych warunkach. 

 

Narodziny konceptu Platformy Szybowej do pogłębiania szybów i innych prac szybowych 

 

Po dwóch próbach wynajmu typowej platformy roboczej Fraco oczywiście zaadaptowanej do 

określonego celu zakończonych sukcesem, tak pod względem kosztowym, jak i czasu realizacji 

zadania Użytkownik; Firma robót szybowych CMAC „wrzucila” Ekipie Fraco temat zbudowa-

nia urządzenia do prac szybowych, w tym do pogłębiania szybów, w kontekście konkretnego 

tematu do realizacji. Jako że dotychczasowe metody realizacji tych robót w Kanadzie nie 

różniły się od tych stosowanych w Polsce, co skrótowo pokazuje poniższy schemat: 

 

Tak to się robi do dzisiaj… 

 

 
 

Wymagania dzisiejszej techniki, ergonomia pracy, poszukiwania oszczędności i ekonomii 

realizacji robót wymuszają na producentach sprzętu badań rozwojowych we współpracy z jed-

nostkami badawczymi, dozorowymi prostych rozwiązań, a jednocześnie na poziomie dzisiej-

szego stanu wiedzy. 

 



Dlatego w niniejszym referacie pragniemy przedstawić rozwój myśli technicznej potwier-

dzanej kolejnymi wdrożeniami dla sprawdzenia postawionych tez i założeń. Ta systematyczna 

praca rozwojowa doprowadziła jak przedstawiamy w dalszej części referatu do opracowania 

„Uniwersalnego” Urządzenia do Prac Szybowych. 

„Uniwersalnego” – gdyż urządzenie lub/i jego elementy mogą być wykorzystywane w róż-

nych konfiguracjach zabudowy. 

Ta „uniwersalność” – spełnia oczekiwania Użytkowników, szczególnie w kwestii: 

 ich ekonomii tak inwestycji jak i eksploatacji; 

 ważny element szczególnie w przypadku zastosowania urządzeń do prac szybowych czy 

transportowych tam gdzie nie ma czynnej eksploatacji wyrobisk /patrz SRK / CZOK/; 

 urządzenia szybowe Fraco są w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami do drążenia 

czy też prac szybowych oparte na wielopoziomowych pomostach są lekkie, łatwe 

w transporcie, montażu; 

 mobilności – zastosowania w różnych konfiguracjach i lokalizacjach co na przykład 

w przypadku zastosowań w zasobach SRK / CZOK może przynieść kolosalne korzyści 

tak finansowe  jak i eksploatacyjne; 

 eksploatacji – z uwagi na fakt iż urządzenia szybowe Fraco nie wymagają dopuszczeń 

WUG, nie są poddawane specjalistycznym badaniom, a jedynie okresowym badaniom 

przez  Rzeczoznawcę; 

 Urządzenia Fraco nie wymagają wysoce specjalistycznego personelu jak urządzenia 

wyciągowe, ani też stałej obsługi i nadzoru przepisanego przez przepisy prawa górni-

czego szczególnie w przypadku eksploatacji okresowej jak to się odbywa w zasobach 

SRK / CZOK. 

 

W skrócie przedstawiamy rozwój tej myśli technicznej: 

 

1. Projekt „1” 

Cel: wymiana schodni / drabiny szybowej w szybie o głębokości 400 m; 

Zastosowane urządzenia: Typowa Platforma Fraco ACT 8 podwieszona pod stropem; 

Efekty zastosowania – skrócenie czasu i kosztu realizacji typowymi metodami do 60%. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Projekt „2”: La Romaine 

Cel: osiatkowanie i torkretowanie szybu skośnego /55o/ o głębokości 125 m; 

Zastosowane urządzenia: Typowe Platformy /4 szt./ Fraco ACT 8 zespolone w układ szere-

gowy dzięki czemu uzyskano konieczny udźwig 12,5 ton dla przemieszczania zestawu sprzętu 

do osiatkowania i torkretowania obmurza; napęd diesel; Instalacja „z góry na dół”; 

Efekty zastosowania – skrócenie czasu i kosztu realizacji typowymi metodami nawet do 70%. 

 

 

 



 
 

 

 

 



3. Projekt „3”: Slashing Platform – Platforma do drążenia szybu 

Cel: Opracowanie systemu / zestawu do drążenia szybu o głębokości 400 m metodą otworu 

wielkośrednicowego dla zastąpienia tradycyjnej metody drążenia z pomostów; 

Zastosowane urządzenia: Zestaw Platformy Szybowej Fraco; 

Efekty zastosowania – skrócenie czasu i kosztu realizacji typowymi metodami nawet do około 

35%. 

 

 

 



 
 

 



Natomiast dziś jest to już urządzenie uniwersalne / modularne pozwalające na wykorzysta-

nie go w różnych konfiguracjach i do różnych robót szybowych. 

Parametry jakie wyróżniają Platformy / Urządzenia Szybowe Fraco to: 

 modułowość – możliwość wykorzystania/komponowania różnych konfiguracji z typo-

wych elementów zestawu; 

 niezależność energetyczna – Platformy Fraco mogą być napędzane silnikiem elektrycz-

nym, bądź  dieslem; 

 niezawodność – cały system jest oparty na sprawdzonych rozwiązaniach, funkcjonują-

cych już  od 30 lat; 

 duży zasięg ładowności – przez kompozycję systemu nośnego można uzyskiwać ła-

downość nawet do 16 ton; 

 bezpieczeństwo pracy – hydrauliczny system napędu Platform Fraco zapewnia kilka po-

ziomów niezależnych zabezpieczeń wspartych zabezpieczeniami mechanicznymi; 

Szczególnym wyróżnieniem Systemu Szybowego Fraco jest możliwość realizacji prac/ 

/drążenia z góry na dół dzięki innowacyjnemu / patentowemu rozwiązaniu systemu kotwienia 

i montażu urządzenia. 

System ten pozwala na kontrolowany i niezależny przebieg realizacji, 

 

4. Projekt „4P”: Koncept Platformy do drążenia szybu/zbiornika 

na Kopalni JSW „Pniówek” 

Cel: Opracowanie Zestawu Fraco systemu do drążenia szybu/zbiornika metodą otworu wielko-

średnicowego dla zastąpienia tradycyjnej metody drążenia z pomostów z zastosowaniem obu-

dowy prefabrykowanej; 

Zastosowane urządzenia: Zestaw Platformy Szybowej Fraco – Industrial Platform Lift Fraco 

4000; 

Efekty zastosowania – Przewidywane efekty to: skrócenie czasu i kosztu realizacji typowymi 

metodami nawet do ok. 55%. 

 

 



5. Projekt „5P”: Koncept Platformy do poszerzenia szybu «Paderewski» 

na Kopalni Soli «Wieliczka» 

Cel: Opracowanie Zestawu Fraco systemu do poszerzenia szybu Paderewski – głębokość 73 m; 

od wielkości 2x3,3 m do wielkości 6x7,2 m; z wykorzystaniem urządzenia RNP do urabiania 

skały dla zastąpienia tradycyjnej metody drążenia z pomostów i kubłów; 

Zastosowane urządzenia: Zestaw Platformy Szybowej Fraco 

– Industrial Platform Lift Fraco 2000, 

– Industrial Work Platform Lift Fraco 4000; 

Efekty zastosowania – Przewidywane efekty to: skrócenie czasu i kosztu realizacji typowymi 

metodami nawet do ok. 55%. 

 

 
 

 

 



 
 

 



Pokłady możliwości

NAPĘDY PRZEKSZTAŁTNIKOWE W APLIKACJACH 
CHŁODZENIA WYROBISK KOPALNIANYCH

20.02.2019Sebastian Świderski, Dariusz Juszkiewicz



Zakłady Górnicze „RUDNA”

„RUDNA” rozpoczęła działalność górniczą w 1974 roku

Głębokość zalegania skał: 844-1250 m

Złoża Głogów Głęboki Przemysłowy: do 1385m

Wydobycie rudy: 12 341 tys. ton

Średnia zawartość Cu: 1,88%

RUDNA ZACHODNIA

RUDNA PÓŁNOCNA

RUDNA GŁÓWNA

KGHM POLSKA  MIEDŹ  S.A.
Oddział  Zakłady  Górnicze  ‘RUDNA’

POLKOWICE



Środowisko pracy, zagrożenia

20.02.2019

Sięganie po coraz głębiej zalegające złoże wymaga 

przekształcania niedostępnego i wrogiego człowiekowi 

środowiska w bezpieczne miejsce pracy, w którym 

człowiek wykorzystując swój potencjał intelektualny 

poradzi sobie z istniejącymi zagrożeniami.

Jednym z zagrożeń, które w sposób ciągły działa

na człowieka w czasie pracy jest

zagrożenie klimatyczne.



Przyczyny zagrożeń temperaturowych:

- głębokość eksploatacji      - temperatura skał

- moc maszyn                      - wilgotność powietrza 

- liczbę urządzeń

Zagrożenia temperaturowe skutkowały 

uruchomieniem w 2006 r.

Systemu Klimatyzacji Centralnej.

W kwietniu 2014 r. uruchomiono pierwszy w KGHM oddział 

w obszarze „Głogów Głęboki-Przemysłowy„ (GGP) –

G-25 na głębokości 1250m.

W roku 2015 uruchomiono

przy szybie R-XI drugi 

System Klimatyzacji Centralnej.

Uruchomienie Systemu Klimatyzacji Centralnej

20.02.2019
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 ZASTOSOWANIE NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH W 
SYSTEMIE KLIMATYZACJI CENTRALNEJ
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1. Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna (PSK).

2. Rurociągi w szybie lub w odwiertach.

3. Trójkomorowy podajnik hydrostatyczny (PES).

4. Sieć rurociągów dołowych z węzłami regulacyjno-

pomiarowymi  (WRP).

5. Punkty klimatyzacyjne składające się z:

 rozdzielaczy wody lodowej (RWL),

 zestawów wentylatorowo – chłodniczych.

PSK

P E S
RWL

RWL

WRP

BUDOWA UKŁADU KLIMATYZACJI CENTRALNEJ



ZASTOSOWANIE NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH W PRZEPOMPOWNIACH WODY LODOWEJ

• Utrzymanie stałego przepływu w sieci wody lodowej wynikającego 

z ustawionej wydajności podajnika trójkomorowego;

• Sterowanie pomp przy zastosowaniu przemienników 

częstotliwości ze względu na zmienne w czasie opory sieci.

• Suma wydajności pomp w pompowni musi być równa wydajności 

pomp obiegowych w Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej. 

Zadaniem układu automatycznej regulacji jest utrzymanie stałego zadanego przepływu

zgodnego z wartością ustawioną na podajniku trójkomorowym. Wartości tego przepływu

mieszczą się w przedziale od 500m3/h do 700m3/h. Liczba aktualnie pracujących

zestawów pompowych zależna jest od ustawionej wydajności. Pozostałe niepracujące

zestawy (lub zestaw) stanowią rezerwę. O wyborze pomp decyduje operator. Sterowanie

z panelu operatorskiego lub serwera operatorskiego

PWL R-XI – 4 pompy 132kW



ZASTOSOWANIE NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH W WĘZŁACH REDUKCYJNECH ORAZ MASZYNACH 
KLIMATYZACYJNYCH

Węzeł Redukcyjny – 3 pompy 110kW
Komory Zraszania C-14 – 4 pompa 15kW

• Podwyższenie ciśnienia w instalacji 

powrotnej związane redukcją na zasilaniu 

wynikające z dużej różnicy poziomów tras 

rurociągów. Konieczność ta spowodowana 

jest wzrostem głębokości wyrobisk 

górniczych.

• Pompownia z układem przekształtników 

ma za zadanie pokonać różnicę poziomów 

pomiędzy najniżej położonymi punktami 

sieci a podajnikiem wody lodowej.

• Pompy wyposażone są w przemienniki 

częstotliwości w celu prowadzenia płynnej 

regulacji obrotów.

• Obroty obu pomp są uzgadniane ze sobą, 

aby zapobiec przepompowaniu wszystkiej 

wody do jednej komory.



Zasada działania komory zraszania

z dwoma pompami obiegowymi 

sterowanymi przemiennikami 

częstotliwości

Skraplacz

Chłodzenie maszyn
TS-400 wodą lodową SKC 2000 m3/min 

30OC

2000 m3/min 

14OC

ParownikSkraplacz Parownik



Rozpływ Wody Lodowej

Część dołowa

PSK 

23,0oC                            1.5oC

SIEĆ KORPORACYJNA

ROUTER COPI

IP: 10.30.80.100

DR RM MEGG2 TWPOŁĄCZENIE APLIKACJI 
SCADA Z 

PRZEKSZTAŁTNIKAMI

IP: 10.30.165.9

Serwer wizualizacji 
Klimatyzacji Centralnej

SCADA

SCADA Elementy sterowania 
na powierzchni



Powierzchnia

OPTORING

ME

POŁĄCZENIE APLIKACJI SCADA
Z PRZEKSZTAŁTNIKAMI –

Elementy sterowania w wyrobiskach górniczych

Oddziały 
Górnicze

MK

LSO
`

SCADA

`



Szafa SA1

Szafa przemiennika 104U Szafa przemiennika 105U

Szafa przemiennika 106USzafa przemiennika 107U

KOMUNIKACJA STEROWNIKA PLC Z PRZEKSZTAŁTNIKAMI NA PWL

20.02.2019

PLC1
1S (CPU)

1A1
D0

D1

ShieldRJ45

PLC

TSX XCAISO

107G1
Przemiennik

Częstotliwości

MODBUS RTU

RJ45 RS-485

106G1
Przemiennik

Częstotliwości

MODBUS RTU

RJ45 RS-485

105G1
Przemiennik

Częstotliwości

MODBUS RTU

RJ45 RS-485

104G1
Przemiennik

Częstotliwości

MODBUS RTU

RJ45 RS-485

PM107 PM106

PM105PM104

Separator RS485

Sterownik PLC w SA1

YnHTKGX 2x2x0,8+1

YnHTKGX 2x2x0,8+1 –

każda para ekranowana i dodatkowa żyła uziemiająca

YnHTKGX 2x2x0,8+1
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P E S

R-IX

R-XI

P E S

P E S

P E S

P E S

P E S PWL – 3 szt (12 pomp)

WRED – 2 szt (6 pomp)

WPR – 25 szt

PK – 44 szt

MK – 6 szt (10 pomp)

P E S Planowane PWL – 1 szt

(4 pompy)

ZG S-P

SCADA

SCADA
SCADA

75,6 km2

OptoRing

OptoRing
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ST-T2/N4V 630 kVA

6/0,5 kV

M

2 3 4

F2.1F2

M

15kW

Pompa

P2

M

15kW

Pompa 

P2.1

M

132kW

Silnik

sprężarki

SZU SZUSZU

F1.1F1

M

15kW

Pompa

P1

M

15kW

Pompa 

P1.1

SZU SZUSZU

M

320kW

Silnik

sprężarki

ROZPROSZONA SIEĆ 
ELEKTROENERGRTYCZNA

ZASILANIE 
NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH

Czas zadziałania członu centralnego upływowego <500ms

CUKI <500ms

OnGcekżi-G 0,6/1kV 3x4+4+4x4 mm2 OE

(O - przewód oponowy, G - górniczy, n - opona z gumy

nierozprzestrzeniającej płomienia, Gc - izolacja z gumy

ciepłoodpornej, ekżi - indywidualnie ekranowane żyły

oplotem z drutu i przędzy)

**

* **

*

*

*

*
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SPOSOBY CHŁODZENIA 
NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH 

ZABUDOWANYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH

Przepływ powietrza grawitacyjny 
– temperatura otoczenia

Napędy zewnętrzne bez 
dodatkowej obudowy
Stopień ochrony IP66

– moc do 75kW

Szafa IP54

Szafa IP54

Powietrze schładzane
poprzez klimatyzator
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POMIARY TEMPERATURY PODCZAS PRACY
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POMIARY TEMPERATURY PODCZAS PRACY
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36

41

46

51

56

61

66

71

76

13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30

Pompa 204

Pompa 205

Pompa 206

Pompa 207

POMIARY TEMPERATURY PODCZAS PRACY 
NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH 
PRZEPOMPOWNI WODY LODOWEJ 

W WYROBISKU H-25 
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Wyniki pomiarów:
- temperatura przemiennika 73st.
- temperatura zewnętrzna 35st.

- temperatura wdmuchiwana do szafy 55st.
- temperatura szafy 62st.

POMIARY TEMPERATURY PRZY AWARII KLIMATYZATORA
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Automatyzacja czasu pracy pomp w zależności od temperatury  
przemiennika częstotliwości. 

Zmiana I Zmiana II

Zmiana IV Zmiana III

Efekt: wydłużenie czasu pracy napędów przekształtnikowych

70°C 69°C39°C 40°C 38°C 39°C69°C 71°C

40°C 38°C71°C 70°C 69°C 71°C40°C 39°C

Przyszłość napędów przekształtnikowych w aplikacjach
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Przyszłość napędów przekształtnikowych w aplikacjach – samoczynne przełączenie zasilania oraz 
stała praca co najmniej jeden pompy przy zaniku podstawowego napięcia zasilającego22

10W

ARd-11.1
10kV

X
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ST-T2/N1U 800 kVA

10/0,5 kV

M

2 3 4
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PZ1
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PZ2

2AJ
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REZERWY

Podstawowe Rezerwowe
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PZ3

2AJ

M
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ZAŁĄCZENIE

REZERWY

Podstawowe Rezerwowe
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Odpływ

PZ4

M

132kW
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M
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Pompa 

105

M

132kW
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Przyszłość napędów przekształtnikowych w aplikacjach
Chłodzenia wyrobisk kopalnianych

1. W przyszłości planowane jest połączenie systemu sterowania

Klimatyzacją Centralną z oprogramowaniem do modelowania sieci

rozpływu wody lodowej.

2. Początkowo na podstawie raportów systemów SCADA program będzie

sugerował operatorom LSO przesterowanie części lub całości sieci tak

aby zachować odpowiednią moc chłodniczą w wybranych punktach.

3. Każda zmiana na sieci wody lodowej będzie analizowana. Po analizie

nastąpi optymalizacja procesów w celu zachowania odpowiednich

parametrów chłodniczych.

4. Automatyzacja czasu pracy pomp w zależności od temperatury

przemiennika częstotliwości.

5. Samoczynne przełączenie zasilania oraz stała praca co najmniej jeden

pompy przy zaniku podstawowego napięcia zasilającego. Umożliwi to

ciągłą pracę Systemu Klimatyzacji Centralnej bez konieczności

ponownego uruchamiania urządzeń



Nowoczesne układy klimatyzacji kopalń to systemy hybrydowe łączące przede 
wszystkim

wiedzę inżynierską
(z zakresu konstrukcji i budowy maszyn, termodynamiki, hydrauliki, automatyki 

oraz eksploatacji)

z

nowymi rozwiązaniami technicznymi
(z zakresu informatyki i systemów zarządzania)

przy uwzględnieniu 

wpływu naturalnych warunków środowiskowych

Nowoczesne układy klimatyczne



20.02.201925

Diagnostyka

Operator

Sterowanie

System 

klimatyzacji 

centralnej

Wspieranie decyzji

Analiza danych

Zarządzanie

KlimaNET

SCHEMAT PRZEPŁYWU INFORMACJI
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BIBLIOGRAFIA
 „ZABUDOWA PODA JNIKA TRÓJKOMOROWEGO NR 1 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ WODY 

LODOWEJ NR 1” dla nowej lokalizacji w wyrobisku przy węźle T,W-269/N1-3 - ETAP I 
ALGORYTMY STEROWANIA.

 Zabudowa podajnika trójkomorowego nr 1 wraz z przepompownią wody lodowej nr 1 
– Etap I. Automatyka.

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA w upadowej H-10. Automatyka Węzeł redukcji 
ciśnienia z przepompownią – nr .

 www.kghm.com

 Materiały działu MK – prezentacje Głównego Inżyniera ds. klimatyzacji (Paweł 
Borkowski.

 Dokumentacja sieć teleinformatyczna SKC.

 Zabudowa systemu chłodzenia powietrza w Komorach Maszyn Ciężkich w rejonie 
chodników H-20/w-159 za pomocą komór zraszania typu KZR-2/TS.

 Instrukcja obsługi VLT AutomationDrive FC 301/302.

 Instrukcja obsługi „Zabezpieczenie centralno-blokujące typu CUKI-05”.

 Dokumentacja techniczna części elektrycznej dwustopniowych komór zraszania C-14.

 Karta katalogowa OnGcekżi-G 0,6/1 kV.

http://www.kghm.com/


Dziękuję za uwagę
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Odmetanowanie w kopalniach 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Kraków 25-27.02.2019 r. XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej Kraków 25-27.02.2019 r. XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Stanisław Konsek
Dyrektor Oddziału KWK Jas - Mos

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 
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Aktualnie w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzi 14 likwidowanych 

Kopalń Węgla Kamiennego, z których 3 prowadzą odmetanowanie:

 Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”,

 Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”,

 Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”.
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Lokalizacja Oddziałów SRK S.A. prowadzących odmetanowanie 

SRK S.A.

KWK Krupiński

SRK S.A.

KWK Jas-Mos

SRK S.A.

KWK Śląsk
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Oddziały SRK S.A. prowadzące odmetanowanie 

 Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” został utworzony z dniem 01.10.2016 r. w związku

z przejęciem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu - Zdroju, oznaczonej części zakładu

górniczego JSW S.A. KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie” Ruch „Jas–Mos” w Jastrzębiu–Zdroju,

 Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” został utworzony z dniem 31.03.2017 r. w związku z przejęciem

od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu–Zdroju Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”,

 Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” został utworzony z dniem 01.02.2018 r. w związku z przejęciem

od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach, Ruchu „Śląsk” Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.
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Oddziały SRK S.A. - podstawa prowadzenia odmetanowania 

1.Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” – odmetanowanie prowadzone jest na

podstawie art. 1 ustawy z dn. 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla

kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1991), dodającego art. 8f.1. w ustawie

z dniem 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, w brzmieniu: „Art. 8f.1:

Przedsiębiorstwo (…) w trakcie likwidacji zakładu górniczego może, w celu ochrony

środowiska lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu likwidowanego zakładu górniczego,

wydobywać metan bez uzyskania koncesji, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.

– Prawo geologiczne i górnicze, w przestrzeni objętej planem ruchu likwidowanego zakładu

górniczego”.

2.Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” prowadzi odmetanowanie na podstawie Koncesji

nr 3/2013 z dnia 22.03.2013 r. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny

towarzyszącej ze złoża „Krupiński”.

3.Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” - prowadzi odmetanowanie na podstawie Koncesji

nr 15/2010 z dnia 20.12.2010 r. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny

towarzyszącej ze złoża „Śląsk – Pole Panewnickie”.
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Odmetanowanie górotworu

Odmetanowanie górotworu – jest to proces ujmowania metanu z pokładów węgla

i otaczających skał do rurociągów, w których wytwarzane jest podciśnienie, a następnie

odprowadzania go poza rejon eksploatacji lub na powierzchnię.

Główne aspekty procesu odmetanowania:

 BEZPIECZEŃSTWO – zwalczanie zagrożenia metanowego,

 EKOLOGIA – zmniejszenie emisji gazu do atmosfery,

 WZGLĘDY EKONOMICZNE – zagospodarowanie przemysłowe ujętego metanu.
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Stacja odmetanowania – elementy składowe

Stacja odmetanowania stanowi zespół urządzeń, służących do wytworzenia w rurociągach

odmetanowania podciśnienia, dzięki któremu możliwe jest ujmowanie metanu z wyrobisk

górniczych.

Elementy składowe stacji odmetanowania:

 urządzenia wytwarzające podciśnienie,

 urządzenia regulujące i zabezpieczające,

 aparatura kontrolno – pomiarowa.
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STACJA ODMETANOWANIA – budynek

Obsługę systemu odmetanowania w Oddziałach SRK S.A., w tym również stacji odmetanowania, prowadzi firma

zewnętrzna, wyłoniona w drodze przetargu.

Stacja odmetanowania KWK „Krupiński”
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STACJA ODMETANOWANIA 
– urządzenia wytwarzające podciśnienie
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STACJA ODMETANOWANIA 
– aparatura kontrolno-pomiarowa

Proces technologiczny sterowany jest w całości automatycznie z pomieszczenia obsługi stacji 
odmetanowania. Parametry pracy wszystkich urządzeń są transmitowane na ekran monitora, 

dodatkowo za pomocą systemu kamer przemysłowych są monitorowane poszczególne pomieszczenia.
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Ujęcie metanu [100%] od początku powstania Oddziałów SRK S.A.
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Ujęcie metanu [100%]

KWK "Krupiński" KWK "Jas-Mos" KWK "Śląsk"
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KWK 
"Krupiński"

31 898 000 m3

64%

KWK "Jas-Mos"
16 318 500 m3

33%

KWK "Śląsk"
1 292 615 m3

3%

Udział procentowy Oddziałów SRK S.A. w ujęciu metanu [100%]
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Oddziały SRK S.A. – wykorzystanie metanu

 Oddział KWK „Jas – Mos” - ujmowany metan w całości przekazywany jest rurociągiem

ze stacji odmetanowania do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. (PTEP)

Oddział EC „Moszczenica”, gdzie spalany jest w dwóch silnikach gazowych o mocy 4MW

każdy, w sytuacjach awaryjnych (brak odbioru na silnik) metan spalany jest w kotle

wodnym gazowym.

 Oddział KWK „Krupiński” - ujmowany metan w całości przekazywany jest rurociągiem

ze stacji odmetanowania do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział

„Suszec”, gdzie spalany jest w silnikach gazowych. W przypadku niedotrzymania

parametrów wody zasilającej ciepłociąg, metan spalany jest dodatkowo w kotłach

wodnych gazowych.

 Oddział KWK „Śląsk” - ujmowany metan w całości przekazywany jest ze stacji

odmetanowania gazociągiem do Zakładu Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach, gdzie

spalany jest w silnikach gazowych.
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SRK S.A Oddział KWK „Krupiński” – ujęcie mieszanki, metanu oraz 
średnia koncentracja:

 mieszanka: 53 119 800 m3,

 metan (100%): 31 898 000 m3,

 średnia koncentracja: 60 %.

CH4 
(100%)

60%

CH4 
40%
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SRK S.A Oddział KWK „Jas-Mos” 

– ujęcie mieszanki, metanu oraz średnia koncentracja:

 mieszanka: 25 337 300 m3,

 metan (100%): 16 318 500 m3,

 średnia koncentracja: 64,4 %.

CH4 
(100%)

64.4%

CH4 
35,4%
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SRK S.A Oddział KWK „Śląsk” 
– ujęcie mieszanki, metanu oraz średnia koncentracja

 mieszanka: 3 713 730 m3,

 metan (100%): 1 292 615 m3,

 średnia koncentracja: 34,8 %.

CH4 
(100%)

34.8%

CH4 
65,2%
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SRK S.A Oddział KWK „Krupiński” – wykorzystanie metanu:

 metan (100%): 37 790 700 m3,

 sprzedaż: 31 898 000 m3,

 straty: 5 892 700 m3.

sprzedaż
84.4%

straty
15.6%
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SRK S.A Oddział KWK „Jas-Mos” – wykorzystanie metanu:

 metan (100%): 16 465 600 m3,

 sprzedaż: 16 318 500 m3,

 straty: 147 100 m3.

sprzedaż
99.1%

straty
0.9%



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

SRK S.A Oddział KWK „Śląsk” – wykorzystanie metanu:

 metan (100%): 1 337 290 m3,

 sprzedaż: 1 292 615 m3,

 straty: 44 675 m3.

sprzedaż
96.7%

straty
3.3%
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Podsumowanie
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SRK S.A. - ujęcie mieszanki, metanu oraz średnia koncentracja: 

 mieszanka: 82 170 830 m3,

 metan (100%): 49 509 115 m3,

 średnia koncentracja: 60,3 %.

CH4 
(100%)

60.3%

CH4 
39,7%
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SRK S.A. - efektywność wykorzystania metanu:

 metan (100%): 49 509 115 m3,

 sprzedaż: 43 424 640 m3,

 straty: 6 084 475 m3.

straty
12.3%

sprzedaż
87.7%
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SRK S.A. – produkcja energii elektrycznej i cieplnej 
z pozyskanego metanu:

 Energia elektryczna : 207 941,771 MWh = 748 590 GJ,

 Energia cieplna : 783 000 GJ.

energia cieplna 45% energia elektryczna 43% straty 12%

energia 
elektryczna – 43%

straty – 12% energia cieplna – 45%
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Dziękuję za uwagę
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Doświadczenia KWK „Wujek” w zakresie monitoringu 

zagrożenia pożarami endogenicznymi w pokładzie 405, 

pole L O.G. „Giszowiec I” w warunkach 

górniczych PGG S.A. KWK Oddział „Wujek” 
 

 

Jacek Kordos 

PGG S.A. KWK Oddział „Wujek” 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiony został, stosowany w kopalni przez Dział Wenty-

lacji, system monitorowania stanu zagrożenia pożarami endogenicznymi za pomocą czujników 

temperatury umieszczonych wewnątrz calizny węglowej. Opisano zakres prowadzenia pomia-

rów, stosowane urządzenia oraz sposób prowadzenia pomiarów temperatury wewnątrz calizny 

węglowej, przy zastosowaniu wgłębnych czujników temperatury. W podsumowaniu przedsta-

wiono wnioski wynikające ze stosowania czujników temperatury umieszczonych w górotworze 

oraz podejmowane profilaktyczne działania przeciwpożarowe. 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Pożary endogeniczne, czujniki temperatury górotworu 

 

 
 

1. WSTĘP 

 

Pożary endogeniczne w kopalniach węgla kamiennego należą do zagrożeń, które coraz trudniej 

jest monitorować i zwalczać. 

Rozwój pożaru endogenicznego nie jest gwałtowny, w odróżnieniu od egzogenicznego spowo-

dowanego czynnikami zewnętrznymi, ale zbyt późno wykryty jest zagrożeniem dla pracowni-

ków pracujących w całych rejonach kopalni. 

Pożary endogeniczne rozwijają się nie tylko w zrobach poeksploatacyjnych ścian ale rów-

nież w wyrobiskach drążonych, płotach węglowych pomiędzy wyrobiskami, a zrobami, w wy-

robiskach chodnikowych blisko stref uskokowych, stref z zaburzeniami geologicznymi, w 

stropach wyrobisk z pozostawioną półką węglową lub przerostem węglowym oraz w wyrobi-

skach, których calizna ociosu węglowego jest spękana lub odizolowana powłoką torkretową. 

Ogromny wpływ na rozwój pożaru ma również różnica potencjałów aerodynamicznych ist-

niejąca w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych, zrobowych i chodnikowych i co z tym zwią-

zane przenikanie powietrza przez górotwór w ujęciu lokalnym oraz całego rejonu kopalni (1). 

Przeciwdziałanie takiemu przenikaniu powietrza przez górotwór jest podstawowym założe-

niem profilaktyki przeciwpożarowej w kopalniach węgla. 



Zgodnie z przepisami przez pożar podziemny rozumie się wystąpienie w wyrobisku pod-

ziemnym otwartego ognia, żarzącej lub palącej się płomieniem otwartym substancji, a także 

stwierdzenie w powietrzu kopalnianym dymów lub ilości tlenku węgla w rejonowym prądzie 

powietrza większej niż 25 dm3/min. (2). 

Powyższa sytuacja zmusza kopalnie do zastosowania procedur bezpieczeństwa i wycofania 

załogi z zagrożonego rejonu i przystąpienia do akcji ratowniczej. 

Do wykrywania pożarów endogenicznych w podziemnych zakładach górniczych stosowane 

są zasady określone w przepisach górniczych. 

W tym celu stosuje się procedurę „Wczesnego wykrywania pożarów” polegającą na pobie-

raniu prób powietrza na stacjach pomiarowych i wykonywanie analizy jego składu. 

Po analizie składu powietrza, w zależności od miejsca pobierania próbki określa się wskaź-

niki, na podstawie których można ocenić aktualny stan procesu samozagrzewania węgla. Są to 

wskaźniki przyrostu tlenku węgla (ΔCO), wskaźnik ilości tlenku węgla (VCO) oraz wskaźnik 

Grahama (G). (2) 

 

1. Wskaźnik przyrostu tlenku węgla Δ CO dla stacji wylotowych 

zgodnie z przepisami oblicza się: (2) 

 

Δ CO = CO — COx [%] 

gdzie: 

CO  – procentowa zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wylotowej, 

COx  – procentowa zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wlotowej. 

COx = 0%  – jeżeli na stacji pomiarowej nie są pobierane próby powietrza. 

 

2. Wskaźnik ilości tlenku węgla V CO  dla stacji wylotowych: (2) 

 

CO = 10 V q' co 

 

CO =  

gdzie: 

CO  – wskaźnik ilości tlenku węgla l/min. 

V      – ilość powietrza na stacji pomiarowej, m3/min, 

q’ co  – stężenie tlenku węgla na stacji pomiarowej wyrażone w procentach, 

q’’co – stężenie tlenku węgla dla stacji pomiarowej wyrażone w ppm. 

 

3. Wskaźnik Grahama G określony wzorem: (2) 

 

 
 

gdzie:  

CO, N2, O2 – procentowa zawartość tlenku węgla, azotu i tlenu na stacji pomiarowej. 

 

 

 



Kryteria zagrożenia pożarowego wg wskaźników co i Δ CO obliczonych na 

podstawie wyników analiz prób powietrza pobranych na stacjach pomiarowych 

zlokalizowanych w przepływowych prądach powietrza (2) 

Wskaźnik ilości tlenku węgla CO  

[l/min] 

przyrostu tlenku węgla Δ CO [%] 

Sposób postępowania 

0 <  co ≤ 10 

przy 

0,0010 < Δ CO ≤ 0,0026 

Wzmożona obserwacja 

w kontrolowanym rejonie, zwiększona częstotli-

wość pobierania prób powietrza. 

10 <  co ≤ 25 

przy 

Δ CO ≤ 0,0026 

Należy przystąpić do prac mających na celu likwi-

dację lub ograniczenie zagrożenia przy zachowaniu 

normalnego ruchu w zagrożonym rejonie, przy 

czym plan tych prac opracowuje kierownik działu 

wentylacji, a zatwierdza kierownik ruchu zakładu 

górniczego. 

Δ CO > 0,0026 

lub 

CO ˃ 25 

> 26 ppm 

 Akcja przeciwpożarowa. 

Tabela 1. 

Table 1. 

 
Kryteria zagrożenia pożarowego wg wskaźnika G obliczonego na podstawie 

wyników analiz prób powietrza pobranych na stacjach pomiarowych 

zlokalizowanych przy zrobach w chodniku wentylacyjnym i tamach wentylacyjnych (2) 

Wskaźnik Grahama G Sposób postępowania 

0 < G ≤ 0,0025 
Sytuacja normalna — nie występuje 

zagrożenie pożarowe w zrobach. 

0,0025 < G ≤ 0,0070 

Wzmożona obserwacja atmosfery  

w zrobach, zwiększona częstotliwość pobierania 

prób powietrza. 

0,0070 < G ≤ 0,0300 

Należy przystąpić do prac mających na 

celu likwidację lub ograniczenie 

zagrożenia przy zachowaniu normalnego 

ruchu w zagrożonym rejonie, przy czym 

plan tych prac opracowuje kierownik 

działu wentylacji, a zatwierdza kierownik 

ruchu zakładu górniczego. 

G > 0,0300 Akcja przeciwpożarowa 

Tabela 2. 

Table 2. 
 



Ocenę stanu zagrożenia wyrobisk górniczych pożarami endogenicznymi przeprowadza się 

na podstawie wskaźników: przyrostu tlenku węgla ΔCO, ilości tlenku VCO i Grachama G wg 

kryteriów w tabelach 1 i 2 (2) 

Ponadto, Kopalnie zobligowane są do zwiększenia kontroli stanu zagrożenia pożarowego 

w wyrobiskach górniczych stosując opracowaną w GIG w Zakładzie Aerologii Górniczej, me-

todę wczesnego wykrywania pożarów w oparciu o wyniki precyzyjnej analizy chromatogra-

ficznej (2,7). 

Analiza składu próbek gazowych pobranych w kopalni wykonywana jest w laboratorium 

GIG. Na podstawie stężeń gazów zawartych w badanych próbkach na bieżąco oceniany jest 

stan zagrożenia pożarowego w poszczególnych wyrobiskach lub rejonach kopalni. Pozwala to 

podjąć natychmiastową profilaktykę przeciwpożarową. 

Działania profilaktyczne zapobiegające pożarom endogenicznym w KWK Wujek. 

KWK Wujek w ramach stosowanej profilaktyki przeciwpożarowej stosowane są wyżej 

przedstawione metody oceny stanu zagrożenia pożarowego. 

Stacje pomiarowe wczesnego wykrywania pożarów zlokalizowane są w: 

 wyrobiskach przyścianowych, 

 polu zawałowym, za ostatnią sekcją obudowy zmechanizowanej, 

 rurociągu odmetanowania. 

Na stacjach pomiarowych wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych pobierane są 

próby powietrza do analizy chemicznej z częstotliwością, co najmniej 2 razy w tygodniu. Po-

nadto dla oceny stanu zagrożenia pożarowego pobierane są próby powietrza do precyzyjnej 

analizy chemicznej metodą opracowaną w GIG, Zakład Aerologii Górniczej. Pobieranie prób 

odbywa się zgodnie z opracowanym Harmonogramem (5). 

Kopalnia uzyskuje wyniki i bieżącą ocenę wyników precyzyjnej analizy chemicznej meto-

dą „GIG” niezwłocznie po jej wykonaniu, drogą elektroniczną oraz w formie sprawozdania  

z interpretacją. Jest to obecnie wymóg kontrolowany przez nadzór górniczy. 

W oparciu o wyniki powyższych metod wczesnego wykrywania pożarów w KWK „Wujek” 

podejmowane są następujące działania profilaktyczne: (3,4,5). 

 wtłaczanie do ociosów dowierzchni wzdłuż zrobów środków mineralnych, 

 podawanie gazów inertnych do zawału, 

 nawadnianie ociosów wyrobisk, 

 prowadzenie przemulania zrobów poeksploatacyjnych odpadami energetycznymi z czę-

stotliwością dostosowaną do chłonności zrobów. 

 utrzymywanie w ścianie w odstępach co około 30 sekcji obudowy zmechanizowanej 

sond ruchomych skierowanych do zawału ściany do pobierania próbek powietrza, 

 prowadzenie pomiarów temperatury ociosów i stropu kamerą termowizyjną, 

 utrzymywanie we wszystkich wyrobiskach kopalni rurociągów do inertyzacji gazem 

inertnym (azotem) z urządzenia do wytwarzania azotu typu CNLP 1500. 

Prowadzenie prac zapobiegających powstawaniu pożarów endogenicznych odbywa się 

zgodnie z dokumentacją Prac Profilaktycznych.  

Ze względu na skomplikowane przyczyny powstawania pożarów endogenicznych (natural-

ne i górniczo-techniczne) zapobieganie pożarom zależy od sposobu i zakresu monitoringu 

przeciwpożarowego oraz szybkiego przystąpienia do działań profilaktycznych (3,4). 

 

 

 



2. STOSOWANIE ROZSZERZONEGO MONITORINGU 

PRZECIWPOŻAROWEGO W KWK „WUJEK” 

 

W warunkach kopalni „Wujek”, na podstawie własnych obserwacji, wzrost koncentracji robót 

oraz przede wszystkim wprowadzenie do szerokiego stosowania urządzeń transportowych z 

napędem spalinowym, metoda wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, metoda 

wczesnego wykrywania opracowana w GIG jak również monitorowanie wyrobisk za pomocą 

kamer termowizyjnych okazały się niewystarczające do wykrywania pożaru endogenicznego, 

zwłaszcza w jego początkowym okresie. 

Analiza gazów z próbek powietrza jest często zaburzona przez wypływ gazów pochodzą-

cych z maszyn spalinowych lub robót spawalniczych. Natomiast samo wydzielanie się gazów 

świadczących o wysokim stopniu samozagrzewania się węgla jest już tylko elementem po-

twierdzającym dużą intensywność procesu samozagrzewania lub bezpośrednie zagrożenie po-

żarowe (5). 

Podwyższony poziom etylenu, propylenu, acetylenu, tlenku węgla i wodoru w próbach po-

wietrza oznacza, że gdzieś w górotworze, w caliźnie węglowej już następuje intensywny pro-

ces rozwoju pożaru endogenicznego lub co najmniej została przekroczona temperatura krytycz-

na samozagrzewającego się węgla, wynosząca wg badań naukowców ok. 60o (6). 

W Kopalni Wujek od 2012 roku rozpoczęło  się udostępnianie pola L pokładu 405 w Ob-

szarze Górniczym „Giszowiec I”. Wykonane wyrobiska kamienno-węglowe i węglowe przeci-

nały szereg uskoków i przebiegały w otoczeniu zrobów poeksploatacyjnych z lat ubiegłych. 

W celu znacznego rozszerzenia monitoringu przeciwpożarowego w kopalni, rozpoczęto 

stosownie czujników temperatury umieszczonych wewnątrz calizny węglowej we wszystkich 

drążonych wyrobiskach. Opierając się na modelu samozapalenia się węgla, w którym wyod-

rębniono temperatury (5): 

T1 – 40o punkt niebezpieczny, 

T2 – 60o punkt krytyczny, 

T3 – 80o punkt zwrotny, 

T4 – 180o punkt  pirolizy, 

T5 – 300o punkt samozapalenia (minimalna temperatura pożaru) (6) 

oraz na podstawie własnych obserwacji przy zastosowaniu czujników temperatury umieszczo-

nych w caliźnie węglowej w pojedynczych miejscach, rozpoczęto stosowanie czujników tem-

peratury umieszczonych wewnątrz calizny węglowej we wszystkich drążonych wyrobiskach 

węglowych i kamiennych w miejscach przecinania pokładów węgla. 

Na rysunku przedstawiono mapę wyrobisk, w których wprowadzony został rozszerzony 

monitoring górotworu za pomocą czujników temperatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 405 

Figure 1. A fragment map in coal sceam 405 (5) 

 

 

Czujniki temperatury wraz z sondami pomiarowymi umieszczone zostały w wyrobiskach, 

rejonach skrzyżowań, zaburzeń geologicznych (uskoków), plotach węglowych, zawałach ścian 

oraz innych wyznaczonych miejscach. 

Rozpoczęte zostało systematyczne odczytywanie zmian temperatury z tych czujników. Jed-

nocześnie z pomiarami temperatury tymi czujnikami, wykonywano pomiar gazów z sondy (po-

tem ich analizę chemiczną w laboratorium) oraz pomiar powierzchni ociosów i stropu za po-

mocą kamer termowizyjnych. 
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Rys. 2. Schemat zabudowy sondy z czujnikiem temperatury w wyrobisku (5) 

Figure 2. The diagram matching probes of temperature sensor in the workings 
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia sond z czujnikami temperatury (5) 

Figure 3. The diagram deployment of probes of temperature sensor 
 



Do pomiarów temperatury w kopalni Wujek stosuje się proste czujniki rezystancyjne typu 

KTY 81-210. Czujniki nie posiadają własnego zasilania. Zasilane są, w czasie wykonywania 

pomiaru, z przyrządu do pomiaru temperatury typu. Odległość czujnika od przyrządu zależy od 

sumarycznej rezystancji linii pomiarowej oraz poziomu zakłóceń mogących się wygenerować 

na długim odcinku przewodu. 

 

 

 

Rys. 4. Sonda pomiarowa z czujnikiem temperatury (5) 

Figure 4. Measuring probe with temperature sensor 

 

 

Monitoring stanu zagrożenia pożarowego odbywa się poprzez kontrolę sond z zabudowa-

nymi czujnikami pomiarowymi przez wyznaczonych na stałe pracowników z uprawnieniami 

pomiarowca wentylacji. Przedmiotem kontroli są jednoczesne pomiary czujnikami temperatury 

umieszczonymi wewnątrz górotworu i wykonanie pomiarów gazów z sond przyrządami prze-

nośnymi. Wraz z tymi pomiarami wykonywany jest pomiar temperatury ociosów i stropu wy-

robisk kamerą termowizyjną. Temperatura oraz zmiana wydzielania gazów z sond są natych-

miast porównywane z poprzednimi pomiarowymi. Pobierane są również próby gazów do ana-

lizy chemicznej. Dodatkowo wykonywana jest analiza nagranego materiału z kamery termowi-

zyjnej. Z każdego cyklu pomiarowego sporządzony jest przez pracownika wykonującego po-

miary pisemny raport. Wszystkie raporty są archiwizowane. Przykłady raportów przedstawiają 

poniższe rysunki. 

 

 

 

 



 
                                  Temperatura 

                                ociosów 

                                   TO 

                                   [oC] 

 

Cecha 

Mierzone gazy 
Temperatura 

wewnętrzna 

CO CO2 CH4 O2 TC 

 
                              30 

                                    30 

                                    30 

                                    31 

                                    31 

                                    31 

                                    31 

                                    31 

                                    31 

                                    31 

                                    32 

                                    31 

                                    32 

                                    32 

                                    32 

[m] [ppm] [%] [%] [%] [oC] 

600 170 98 1,4 16 39 

650 20 1,4 1 7,8 35 

700 0 2,6 7 6,2 38 

750 0 0,1 1,4 20,4 34 

800 0 0,6 1,2 18,4 39 

850 0 2,8 1,4 15,4 38 

900 42 1,4 1 12,8 38 

950 112 1 2,8 14,6 36 

1000 48 98 4,2 5 37 

1050 0 0 1,4 20,2 34 

1100 20 0,8 2,2 16 31 

1150 10 1,3 1,4 17,6 40 

1200 0 1,3 1,4 17,6 38 

1250 10 1,2 1 17,2 33 

 

 

Rys. 5. Przykład raportu pomiarowego z sond  zabudowanych w dowierzchni 4 L w pokładzie 405 L (5) 

Figure 5. Example of a report with the measuring probes of the incline 4 L in coal seam 405 L 
 

 

 
 

Rys. 6. Przykład raportu pomiarowego z sond  zabudowanych w dowierzchni 4 L w pokładzie 405 L (5) 

Figure 6. Example of a report with the measuring probes of the incline 4 L in coal seam 405 L 
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Rys. 7. Przykład raportu pomiarowego z jednej sondy i czujnika temperatury 

zabudowanego w dowierzchni 4 L w pokładzie 405 L (5) 

Figure 7. Example of  a report with one measuring probes and temperature sensor 

incorporated in the incline 4 L In coal seam 405 L 

Data 
CO CO2 CH4 O2 TC TO 

ppm % % % °C °C 

05.01.2018 70 1.5 >5 12.1 39 31 

25.01.2018 96 1.7 4.4 9.8 40 31 

30.01.2018 160 1.3 2.7 13.0 40 30 

15.02.2018 90 1.6 1.8 13.0 34 30 

22.02.2018 80 1.0 2.4 15.2 35 30 

27.02.2018 70 1.0 1.6 16.0 35 31 

05.03.2018 130 1.4 3.7 10.2 38 31 

06.03.2018 130 1.5 3.3 10.4 38 31 

15.03.2018 144 0.7 1.7 14.4 39 30 

18.03.2018 68 0.8 1.8 14.0 40 31 

26.03.2018 160 0.1 1.9 19.1 33 30 

29.03.2018 80 0.6 2.0 15.0 34 30 

20.04.2018 20 0.3 2.0 12.0 34 31 

26.04.2018 38 1.2 >5 11.6 34 31 

07.05.2018 40 2.3 >5 17.4 35 31 

16.05.2018 30 1.8 7.6 17.2 38 30 

29.05.2018 40 1.4 1.7 16.2 38 31 

06.06.2018 0 1.3 0.4 19.6 39 31 

11.06.2018 10 2.1 0.4 20.1 35 31 

21.06.2018 10 2.5 0.8 6.2 35 30 

25.06.2018 10 2.9 0.3 12.0 34 31 

06.07.2018 15 0.1 0.7 16.2 36 30 

17.07.2018 10 1.6 0.2 14.0 37 30 

30.07.2018 0 1.3 0.4 10.1 35 31 

09.08.2018 10 1.2 1.0 14.0 38 31 

30.08.2018 0 2.8 1.4 15.4 38 31 

12.09.2018 200 1.0 1.3 14.0 33 31 

18.09.2018 280 0.2 1.4 14.1 33 31 

08.10.2018 90 0.6 1.0 18.0 32 31 



 

Rys. 8. Przykład pomiarów z jednej sondy i czujnika temperatury 

zabudowanego w dowierzchni 4 L w pokładzie 405 L (5) 

Figure 8. Example measurements with one probe and a temperature sensor 

incorporated in the incline 4 L in coal seam 405 L 

 

 

3. PODSUMOWANIE 

 

W warunkach górniczo-geologicznych pokładu 405 pole L O.G. „Giszowiec I”, podczas stoso-

wania czujników temperatury umieszczonych wewnątrz calizny węglowej zaobserwowano wa-

hania temperatury w okresie czasu, a wzrost tej temperatury często następował zanim rozpo-

częło się jakiekolwiek zwiększone wydzielanie gazów w caliźnie węglowej. Temperatura wnę-

trza górotworu była zdecydowanie wyższa niż powierzchni, a wzrost temperatury powierzchni 

ociosów następował znacznie później niż wewnątrz spękanego górotworu. Podjęcie natychmia-

stowych działań profilaktycznych, (nawadnianie, doszczelnianie ociosów środkami mineralny-

mi, podawanie gazów inertnych, przemulanie zrobów popiołami dymnicowymi) powodowało 

spadek temperatury wewnątrz górotworu i powrót do sytuacji normalnej. 

Opierając się na modelu samozagrzewania węgla, w warunkach górniczo-geologicznych 

KWK Wujek, wzrost temperatury wnętrza górotworu do ok. 40o C, czyli punktu niebezpiecz-

nego, jest temperaturą, powyżej której następuje jej gwałtowny wzrost w krótkim czasie oraz 

jednoczesne wydzielanie się w szczególności gazów CO, CO2 (6). 

Zaobserwowane oraz potwierdzone zostało rozpoczęcie wydzielania się gazów pożarowych 

z sond w caliźnie węglowej przy temperaturze ok. 50o C. 

Wzrost temperatury do 40o–50o C wewnątrz calizny węglowej praktycznie nie powoduje 

zmian temperatury na powierzchni ociosów wyrobisk. 

 



 Obecnie monitoring za pomocą sond pomiarowych z czujnikami temperatury umieszczo-

nych wewnątrz górotworu obejmuje wszystkie wyrobiska w pokładzie 405, pole L w Obszarze 

Górniczym „Giszowiec I”. 

Zabudowa czujników temperatury odbywa się planowo, po wykonaniu bieżącej analizy wa-

runków górniczo geologicznych w wyrobiskach. Sondy budowane są co kilkadziesiąt metrów 

oraz w miejscach dodatkowych, po przeprowadzonej analizie wentylacyjnej. W rejonie obję-

tym koncentracją robót górniczych obecnie (stan luty 2019 r.) jest zabudowanych około 500 

czujników temperatury, tworzących spójną sieć monitoringu temperatury górotworu. Na pod-

stawie obserwacji własnych kopalni stosując czujniki temperatury wewnątrz calizny węglowej, 

można uzyskać informację o rozwijającym się procesie samozagrzewania  węgla zanim  ujawni 

się ten proces na zewnątrz i nastąpi wzrost temperatury zewnętrznej ociosów, zawału lub 

zwiększone  wydzielanie się gazów pożarowych. 

W opinii własnej kopalni, potwierdza to zasadność dalszego stosowania takich czujników 

i dodatkowego monitoringu zagrożenia pożarowego. 

Znacznie wcześniejsze wykrycie miejsc samozagrzewania się węgla, zanim jakiekolwiek 

objawy tego procesu ujawnią się na zewnątrz, w powietrzu kopalnianym pojawią się gazy po-

wstające w wyniku utleniania się węgla oraz pożaru, umożliwia całkowite zlikwidowanie sa-

mozagrzewania się węgla w danym miejscu działaniami profilaktyki przeciwpożarowej. Ko-

nieczna jest jednak  pewna systematyka prowadzonego monitoringu oraz prawidłowa analiza 

wyników w celu podjęcia właściwych decyzji o szybkości i zakresie prowadzonych prac profi-

laktycznych. 

W czasie prowadzenia rozszerzonego monitoringu temperatury górotworu czujnikami tem-

peratury umieszczonymi wewnątrz calizny węglowej, w opływowych prądach powietrza ko-

palnianego nie stwierdzono w próbkach powietrza wzrostu stężeń gazów pożarowych. Stosując 

taki monitoring, a następnie niezwłocznie podejmując działania profilaktyczne udawało się za-

pobiegać rozwojowi zagrożenia pożarami endogenicznymi. 

 

 

LITERATURA 

 
[1] Maciejasz Z., Kruk F.: Pożary podziemne w kopalniach. Cz. 1. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1997. 

[2] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań do-

tyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. 

[3] Strumiński A.: Zwalczanie pożarów w kopalniach głębinowych. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1996. 

[4] Wacławik J.: Wentylacja kopalń, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010. 

[5] Materiały własne kopalni. 

[6] Trenczek S.: Wybrane zagadnienia eksploatacji w warunkach zagrożeń naturalnych. Politechnika  

Śląska, Gliwice 2013. 

[7] Cygankiewicz J.: Nowa metoda oceny zagrożenia pożarem endogenicznym w rejonach eksploatacyj-

nych kopalń. GIG 2004. 

 

 

 

 

 

 

 
 



The Experience of KWK “Wujek” Fire Hazard Monitoring Endogenous 

in Board 405, Box L O.G. “Giszowiec I” in Mining Conditions 

PGG S.A. Branch KWK “Wujek” 
 

The paper presents a system for monitoring the threat of endogenous fires, used in the mine by 

the Ventilation Section, by means of temperature sensors placed inside and carbonaceous coal. 

The scope of measurements, the devices used and the method of conducting temperature meas-

urements inside the coal cistern are described using depth sensors. The conclusions summarize 

the conclusions resulting from the use of temperature sensors placed in the rock mass and pre-

ventive fire-fighting activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOŚWIADCZENIA KWK WUJEK W ZAKRESIE 

MONITORINGU ZAGROŻENIA POŻARAMI 

ENDOGENICZNYMI W POKŁADZIE 405 POLE L 

OBSZAR GÓRNICZY „GISZOWIEC I” 

W WARUNKACH GÓRNICZYCH PGG S.A. 

ODDZIAŁ KWK „WUJEK”.

Katowice, luty 2019 roku



Pożary endogeniczne są zagrożeniem, które w obecnych warunkach górniczo –

geologicznych kopalni jest coraz trudniej monitorować i zwalczać.

Miejscem możliwego rozwoju pożaru endogenicznego są nie tylko zroby ścian czynnych lub

zakończonych ale również:

• płoty węglowe pomiędzy wyrobiskami,

• ploty węglowe pomiędzy wyrobiskami a zrobami,

• wyrobiska z pozostawioną półką węglową w stropie,

• wyrobiska przecinające uskoki,

• wyrobiska w których wykonano izolację torkretową.

2
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Informacje wstępne



Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów

górniczych przez pożar podziemny rozumie się wystąpienie w wyrobisku podziemnym

otwartego ognia, żarzącej lub palącej się płomieniem otwartym substancji, a także

stwierdzenie w powietrzu kopalnianym dymów lub ilości tlenku węgla w rejonowym

prądzie powietrza większej niż 25 dm3/min.

Podstawowym narzędziem do wykrywania pożarów endogenicznych jest procedura

„Wczesnego wykrywania pożarów”.

3
3

Informacje wstępne



Na podstawie analiz prób powietrza ze stacji pomiarowych oblicza się:

• wskaźnik przyrostu tlenku ΔCO dla stacji  wylotowych

Δ CO = CO — COx [%]

CO   – procentowa zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wylotowej,

COx – procentowa zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wlotowej.

COx = 0% – jeżeli na stacji pomiarowej nie są pobierane próby powietrza.

• wskaźnik ilości tlenku węgla V CO dla stacji wylotowych:

CO =  10 V q' co

CO = 

CO – wskaźnik ilości tlenku węgla l/min.

V – ilość powietrza na stacji pomiarowej, m3/min,

q’ co – stężenie tlenku węgla na stacji pomiarowej wyrażone w procentach,

q’’co – stężenie tlenku węgla dla stacji pomiarowej wyrażone w ppm.

4
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Informacje wstępne



Wskaźnik Grahama G określony wzorem:

oznaczenia:

CO, N2, O2 – procentowa zawartość tlenku węgla, azotu i tlenu na stacji pomiarowej.

Ocenę stanu zagrożenia wyrobisk górniczych pożarami endogenicznymi przeprowadza się 

na podstawie obliczonych wskaźników:

• przyrostu tlenku węgla ΔCO, 

• ilości tlenku VCO , 

• Grachama G 

wg kryteriów zawartych w tabelach.
5
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Informacje wstępne
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Informacje wstępne

Kryteria zagrożenia pożarowego wg wskaźników    co i Δ CO obliczonych na

podstawie wyników analiz prób powietrza pobranych na stacjach pomiarowych

zlokalizowanych w przepływowych prądach powietrza

Wskaźnik ilości tlenku węgla VCO [l/min]

przyrostu tlenku węgla Δ CO [%]
Sposób postępowania

0 <  co ≤ 10

przy

0,0010 < Δ CO ≤ 0,0026

Wzmożona obserwacja

w kontrolowanym rejonie, zwiększona 

częstotliwość pobierania prób powietrza.

10 <     co ≤ 25

przy

Δ CO ≤ 0,0026

Należy przystąpić do prac mających na celu 

likwidację lub ograniczenie zagrożenia przy 

zachowaniu normalnego ruchu w 

zagrożonym rejonie, przy czym plan tych 

prac opracowuje kierownik działu wentylacji, 

a zatwierdza kierownik ruchu zakładu 

górniczego.

Δ CO > 0,0026

lub

CO ˃ 25

Akcja przeciwpożarowa.



7
7

Informacje wstępne

Kryteria zagrożenia pożarowego wg wskaźnika G obliczonego na podstawie

wyników analiz prób powietrza pobranych na stacjach pomiarowych

zlokalizowanych przy zrobach w chodniku wentylacyjnym i tamach izolacyjnych

Wskaźnik Grahama G Sposób postępowania

0 < G ≤ 0,0025
Sytuacja normalna — nie występuje

zagrożenie pożarowe w zrobach.

0,0025 < G ≤ 0,0070

Wzmożona obserwacja atmosfery 

w zrobach, zwiększona częstotliwość 

pobierania prób powietrza.

0,0070 < G ≤ 0,0300

Należy przystąpić do prac mających na

celu likwidację lub ograniczenie

zagrożenia przy zachowaniu normalnego

ruchu w zagrożonym rejonie, przy czym

plan tych prac opracowuje kierownik

działu wentylacji, a zatwierdza kierownik

ruchu zakładu górniczego.

G > 0,0300 Akcja przeciwpożarowa



Dodatkowym narzędziem stosowanym w kopalniach dla oceny zagrożenia pożarowego

w wyrobiskach, tj. oceny temperatury i masy zagrzanego węgla, jest oznaczenie w próbach

powietrza ze stacji pożarowych etylenu, propylenu, acetylenu i wodoru oraz obliczenie

wskaźników przyrostu wodoru ΔH2, etylenu ΔC2H2, i propylen ΔC3H6, na stacjach

pomiarowych.

Dla oceny stanu zagrożenia pożarowego w PGG KWK „Wujek” stosuje się wdrożoną

w polskim górnictwie, a opracowaną w GIG, w Zakładzie Aerologii Górniczej metodę

wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych na podstawie precyzyjnych analiz

chromatograficznych. Kopalnia otrzymuje dokumentację z pełną oceną stanu zagrożenia

pożarowego z danego rejonu kopalni.
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Informacje wstępne



W oparciu o wyniki powyższych metod wczesnego wykrywania pożarów w KWK „Wujek”

podejmowane są następujące działania profilaktyczne:

• wtłaczanie do ociosów dowierzchni wzdłuż zrobów środków mineralnych,

• podawanie gazów inertnych do zawału,

• prowadzenie przemulania zrobów poeksploatacyjnych odpadami energetycznymi

• nawadnianie ociosów wyrobisk,

• prowadzenie pomiarów temperatury powierzchni ociosów i stropu kamerą

termowizyjną,

• utrzymywanie we wszystkich wyrobiskach kopalni rurociągów do inertyzacji gazem

inertnym (azotem) z urządzenia do wytwarzania azotu typu CNLP 1500.

9
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Informacje wstępne



W kopalni „Wujek”, zaobserwowano, że po wprowadzeniu do szerokiego stosowania

urządzeń transportowych z napędem spalinowym i wzrostem koncentracji robót

górniczych w jednym rejonie:

• metoda wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych,

• metoda wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych opracowana w GIG,

• monitorowanie wyrobisk za pomocą kamer termowizyjnych,

okazały się niewystarczające do wykrywania pożaru endogenicznego.

Stwierdzano zanieczyszczenie gazów w pobieranych próbkach powietrza gazami

spalinowymi oraz pochodzącymi z robot spawalniczych.

Monitoring za pomocą kamer termowizyjnych pozwalał jedynie na kontrolowanie

temperatury zewnętrznej ociosów i stropu wyrobisk.
10
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”



W Kopalni Wujek od 2012 roku rozpoczęto udostępnianie pola L pokładu 405

na poziomie 680 m w Obszarze Górniczym „Giszowiec I”.

Drążone wyrobiska kamienno – węglowe i węglowe przecinały szereg uskoków

oraz przebiegały w otoczeniu zrobów poeksploatacyjnych z lat ubiegłych.

W celu znacznego rozszerzenia monitoringu przeciwpożarowego w kopalni, rozpoczęto

stosownie czujników temperatury umieszczonych wewnątrz calizny węglowej we

wszystkich drążonych wyrobiskach węglowych i kamiennych w miejscach przecinania

pokładów węgla.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”



Opierając się na modelu samozapalenia się węgla, w którym wyodrębniono temperatury:

• T1 – 40 o punkt niebezpieczny,

• T2 – 60 o punkt krytyczny,

• T3 – 80 o punkt zwrotny,

• T4 – 180 o punkt pirolizy,

• T5 – 300 o punkt samozapalenia (minimalna temperatura pożaru)

rozpoczęto pomiary temperatury czujnikami umieszczonymi wewnątrz calizny węglowej

i systematyczną analizę otrzymanych wyników. Jednocześnie z pomiarami temperatury

tymi czujnikami, wykonywano pomiar gazów z sond (potem ich analizę chemiczną

w laboratorium) oraz pomiar temperatury powierzchni ociosów i stropu za pomocą kamer

termowizyjnych.
12
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”



Wycinek mapy wyrobisk górniczych KWK „Wujek”
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”



Czujniki temperatury wraz z sondami pomiarowymi umieszczone zostały w:

• rejonach skrzyżowań wyrobisk,

• miejscach zaburzeń geologicznych (uskoków),

• plotach węglowych,

• zawałach ścian,

innych wyznaczonych miejscach w wyrobiskach węglowych i kamienno - węglowych.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Schemat zabudowy sondy z czujnikiem temperatury w wyrobisku.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Przykładowy schemat rozmieszczenia sond z czujnikami temperatury.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Czujnik rezystancyjny KTY 81-210

Pomiary temperatury wykonuje się czujnikami rezystancyjnymi typu KTY 81-210.

Czujniki nie posiadają własnego zasilania. Zasilane są, w czasie wykonywania pomiaru,

z przyrządu do pomiaru temperatury typu TC 125 firmy Nova.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Sonda pomiarowa z czujnikiem temperatury.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Czujnik temperatury TC 125 jest przenośnym przyrządem o zasilaniu

elektrycznym (akumulatorowym). Zaciski przyłączeniowe pozwalają na proste

połączenie linii sondy temperaturowej.

Parametry techniczne układu pomiarowego TC 125 dla sond KTY do pomiaru

temperatury:

•zakres pomiarowy: 0 ÷ 125 o C

•rozdzielczość wskazań: 1o

•dokładność wskazań: ± 2o w 20 o C

± 5o w 120 o C

•czas pomiaru: ok.15 s,

•długość przewodu połączeniowego TC z sondą: do 5000m.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Monitoring stanu zagrożenia pożarowego odbywa się poprzez jednoczesne:

• wykonanie pomiarów gazów z sond przyrządami przenośnymi,

• pobranie próbek gazów z sond do analizy chemicznej,

• wykonanie pomiarów temperatury z czujników temperatury umieszczonych

wewnątrz calizny węglowej,

• wykonanie pomiaru temperatury powierzchni ociosu i stropu za pomocą kamery

termowizyjnej.

Z każdego cyklu pomiarowego sporządzony jest przez pracownika wykonującego

pomiary pisemny raport. Raporty są archiwizowane.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Przykład raportu pomiarowego z sond  zabudowanych w dowierzchni 4L 
w pokładzie 405L.

Temperatura

ociosów

TO

[oC]

Cecha

Mierzone gazy
Temperatura

wewnętrzna

CO CO2 CH4 O2 TC

[m] [ppm] [%] [%] [%] [oC]

600 170 98 1,4 16 39

650 20 1,4 1 7,8 35

700 0 2,6 7 6,2 38

750 0 0,1 1,4 20,4 34

800 0 0,6 1,2 18,4 39

850 0 2,8 1,4 15,4 38

900 42 1,4 1 12,8 38

950 112 1 2,8 14,6 36

1000 48 98 4,2 5 37

1050 0 0 1,4 20,2 34

1100 20 0,8 2,2 16 31

1150 10 1,3 1,4 17,6 40

1200 0 1,3 1,4 17,6 38

1250 10 1,2 1 17,2 33

D
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 4
L

30
30
30

31

31

31

31

31
31

31
31

32

32

31



22
22

Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Wykres pomiarów temperatury z sond  zabudowanych w dowierzchni 4L 
w pokładzie 405L.
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Przykład raportu pomiarowego
z jednej sondy i czujnika temperatury
zabudowanego w dowierzchni 4L
w pokładzie 405 L.

Data
CO CO2 CH4 O2 TC TO

ppm % % % °C °C

05.01.2018 70 1.5 >5 12.1 39 31

10.01.2018 130 1.8 4.2 9.8 39 31

22.01.2018 114 1.4 3.5 11.6 39 30

25.01.2018 96 1.7 4.4 9.8 40 31

30.01.2018 160 1.3 2.7 13.0 40 30

15.02.2018 90 1.6 1.8 13.0 34 30

22.02.2018 80 1.0 2.4 15.2 35 30

27.02.2018 70 1.0 1.6 16.0 35 31

05.03.2018 130 1.4 3.7 10.2 38 31

06.03.2018 130 1.5 3.3 10.4 38 31

15.03.2018 144 0.7 1.7 14.4 39 30

18.03.2018 68 0.8 1.8 14.0 40 31

26.03.2018 160 0.1 1.9 19.1 33 30

29.03.2018 80 0.6 2.0 15.0 34 30

04.04.2018 65 2.1 2.6 10.4 35 30

11.04.2018 70 3.1 >5 10.3 35 31

20.04.2018 20 0.3 2.0 12.0 34 31

26.04.2018 38 1.2 >5 11.6 34 31

04.05.2018 50 1.6 >5 11.0 35 30

07.05.2018 40 2.3 >5 17.4 35 31

15.05.2018 60 1.8 6.8 16.6 38 30

16.05.2018 30 1.8 7.6 17.2 38 30

21.05.2018 12 1.7 1.2 14.1 38 30

29.05.2018 40 1.4 1.7 16.2 38 31

06.06.2018 0 1.3 0.4 19.6 39 31

11.06.2018 10 2.1 0.4 20.1 35 31

21.06.2018 10 2.5 0.8 6.2 35 30

25.06.2018 10 2.9 0.3 12.0 34 31

04.07.2018 70 1.8 2.4 14.8 36 30

06.07.2018 15 0.1 0.7 16.2 36 30

17.07.2018 10 1.6 0.2 14.0 37 30

30.07.2018 0 1.3 0.4 10.1 35 31

09.08.2018 10 1.2 1.0 14.0 38 31

18.08.2018 30 2.3 0.3 10.4 38 30

20.08.2018 0 2.3 1.4 17.6 37 31

30.08.2018 0 2.8 1.4 15.4 38 31

12.09.2018 200 1.0 1.3 14.0 33 30

18.09.2018 280 0.2 1.4 14.1 33 30

08.10.2018 90 0.6 1.0 18.0 36 30
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Stosowanie rozszerzonego monitoringu przeciwpożarowego w KWK „Wujek”

Wykres pomiarów z jednego czujnika temperatury zabudowanego 
w dowierzchni 4L w pokładzie 405 L.
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Wnioski

1. Podczas stosowania czujników temperatury wewnątrz calizny węglowej

stwierdzono wahania temperatury w okresie czasu.

2. Temperatura wewnątrz calizny węglowej jest znacznie wyższa niż powierzchni

ociosu i stropu.

3. Wzrost temperatury na powierzchni ociosów i stropu następował znacznie

później niż wewnątrz calizny węglowej.

4. Wzrost temperatury wewnątrz calizny węglowej mierzony czujnikiem

temperatury, często nie powodował zwiększonego wydzielania gazów

w sondach pomiarowych.
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Wnioski

5. Powyżej temperatury około 40 o C następuje jej dalszy szybki wzrost

i wydzielanie się zwiększonej ilości gazów pożarowych.

6. Podwyższenie się temperatury wewnątrz calizny węglowej od 40 do ok 50 o C

nie powoduje obserwowalnych zmian na powierzchni ociosów i stropu

wyrobisk.

7. Odpowiednie umieszczenie czujników temperatury w caliźnie węglowej, wokół

zrobów w płotach węglowych, w zawałach ścian umożliwia monitoring

temperatury zrobów eksploatacyjnych poprzez obserwowanie wzrostu

temperatury na czujnikach temperatury spowodowanego migracją ciepłego

powietrza.
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Wnioski

8. Na podstawie obserwacji planowo zbudowanej sieci czujników temperatury

wewnątrz calizny węglowej w pokładzie 405 pole L w Obszarze Górniczym

„Giszowiec I” uzyskiwano informacje o rozwijającym się procesie

samozagrzewania węgla.

9. Każdy wzrost temperatury powyżej 40 o C na czujnikach zamontowanych

wewnątrz calizny węglowej i podjęcie działań profilaktycznych powodowało

spadek i ustabilizowanie się temperatury wewnątrz calizny węglowej.

10. W czasie prowadzenia monitoringu temperatury czujnikami umieszczonymi

wewnątrz calizny węglowej w opływowym prądzie powietrza, w pobranych

próbkach powietrza, nie stwierdzono wzrostu stężeń gazów będących wynikiem

zwiększonego utleniania się węgla lub pożarowych.
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STRESZCZENIE: W referacie scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze i zagrożenie 

metanowe w Tabas Parvadeh Coal Company – Mine No. 1 w Iranie. Opisano kompleksowe 

wdrożenie systemu odmetanowania polegające między innymi na opracowaniu projektu odme-

tanowania, dostawie i uruchomieniu powierzchniowej stacji odmetanowania, dostawie sprzętu 

potrzebnego do wykonania 200 otworów odmetanowania oraz świadczeniu usługi odmeta-

nowania dla ściany wydobywczej. Przedstawiony został sposób prowadzenia odmetanowania 

ściany E-3 w pokładzie C-1 oraz uzyskane wyniki i efekty odmetanowania. 
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WPROWADZENIE 

 

W październiku 2017 roku firma Becker-Warkop Sp. z o.o. zawarła kontrakt z Tabas Parvadeh 

Coal Company (TPCCO) w Iranie na dostawę i uruchomienie Systemu Odmetanowania – 

Methane Drainage System (MDS). 

Umowa obejmowała: 

 opracowanie Projektu odmetanowania, 

 przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego personelu irańskiego dotyczą-

cego obsługi stacji odmetanowania i wykonywania dołowych robót odmetanowania, 



 dostawę i uruchomienie powierzchniowej stacji odmetanowania, 

 dostawę sprzętu potrzebnego do wykonania 200 otworów odmetanowania, 

 wykonanie usługi odmetanowania dla ściany wydobywczej przez okres10 tygodni. 

 

Kontrakt został zrealizowany z udziałem polskiej firmy ZOK II Sp. z o.o. oraz niemieckiej 

firmy Project German Mining GmbH (PGM). ZOK II realizował między innymi dołowe roboty 

odmetanowania. Do zadań PGM należała dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji 

odmetanowania. Odmetanowanie dotyczyło ściany E3 w pokładzie C1 przewietrzanej syste-

mem na „U” i charakteryzującej się dużym zagrożeniem metanowym (rzeczywista metano-

wość bezwzględna ponad 40 m3/CH4 min). Otwory odmetanowania wykonywano w chodniku 

nadścianowym i pracowały one przed linią ściany. Metan ujmowano również z zawału, ru-

rociągiem pozostawionym w zlikwidowanym odcinku chodnika nadścianowego. Do wiercenie 

otworów odmetanowania zastosowano wiertnice WDP-1C zasilane sprężonym powietrzem. 

Powierzchniowa kontenerowa stacja odmetanowania PGM-2-130 składa się z dwóch modułów. 

Każdy z modułów jest wyposażony w dmuchawę typu Aerzen o wydajności do 90 m3/min 

i podciśnieniu do 50 kPa. 

Uruchomienie i wdrożenie Systemu Odmetanowania przyczyniło się do poprawy bezpie-

czeństwa (ograniczenie do sporadycznych przypadków przekroczeń dopuszczalnych stężeń 

metanu) i poprawy efektywności ściany (zwiększenie wydobycia o ponad 50%). 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ŚCIANY E3 W POKŁADZIE C1 

 

Podstawowe parametry techniczne ściany E3 w pokładzie C1 zestawiono poniżej: 

 długość ściany – około 210 m, 

 wysokość ściany – 2.0 m, 

 nachylenie podłużne – około 20°, 

 nachylenie poprzeczne – około 4°, 

 wybieg ściany – około 1235 m, 

 głębokość eksploatacji: 

– wzdłuż chodnika podścianowego od 440 m do 370 m,  

– wzdłuż chodnika nadścianowego od 375 m do 300 m, 

 przewidywane wydobycie węgla handlowego – około 3600 ton/dobę przy założeniu 

III zmian wydobywczych. 

Chodnik nadścianowy E3 ściany E3 z którego zaprojektowano wiercenie otworów odme-

tanowania wykonany zostały w obudowie kotwiowej. Niektóre odcinki powyższego chodnika 

zostały wzmocnione obudową stalową podporową. Przekrój chodnika ma kształt prostokąta 

o wymiarach: 4.5 m × 3.2 m. Wymiary chodnika nadścianowego, pod wpływem ciśnienia eks-

ploatacyjnego, zmniejszyły się na niektórych odcinkach do wymiarów: 3.8 m × 2.8 m. W celu 

wzmocnienia chodnika nadścianowego w pobliżu ściany wykonuje się dodatkowo kaszty. 

 

 

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 

W REJONIE ŚCIANY E3 W POKŁADZIE C1 

 

Parcelę ściany E3 w pokładzie C1 pokazano na mapie pokładu (rys. 1). Na mapie pokazano 

rozcinkę pokładu C1. Projektowana do eksploatacji ściana E3 od północy ograniczona jest 



filarem, o szerokości 50 m, oddzielającym wyrobiska wybranej ściany E2 od chodnika nad-

ścianowego E3 ściany E3. Od wschodu parcelę ściany ogranicza rejon uskoków przebiegają-

cych od północnego-wschodu na południowy-zachód. Od południa chodnik podścianowy E3 

ściany E3 graniczy z filarem dla projektowanej ściany E4, a od zachodu parcelę ściany og-

raniczają upadowe z powierzchni. Roboty wiertnicze dla potrzeb odmetanowania są wykony-

wane w chodniku nadścianowym E3. W wyrobisku tym są też zabudowane dwa rurociągi od-

metanowania 2xDN250. 

Warunki geologiczne dla ściany E3 w pokładzie C1 zostały rozpoznane poprzez otwór geo-

logiczny BH69 zlokalizowany blisko chodnika nadścianowego E3 na 870 m wybiegu chodnika 

oraz otwór BH467 zlokalizowany w pobliżu chodnika podścianowego E3 na 1578 m wybiegu 

chodnika [1]. 

Otwór BH467 rozpoznał warstwy stropowe nad pokładem C1 i warstwy spągowe poniżej 

pokładu C1. W strefie rozpoznania w stropie są pokłady węgla: 

C2 o grubości 0.40 m, w odległości 15.95 m nad pokładem C1, 

D1 o grubości 0.34 m, w odległości 44.85 m nad pokładem C1, 

D2 o grubości 0.25 m, w odległości 54.40 m nad pokładem C1, 

oraz pokład węgla w spągu: 

B2 o grubości 1.53 m, w odległości 29.00 m poniżej pokładu C1. 

Pokłady węgla przedzielone są mułowcami, piaskowcami, piaskowcami pyłowymi, skałami 

ilastymi. W przekroju otworu w stropie pokładu C1 występuj piaskowiec pyłowy o grubości 

13.15 m, zaś w spągu pokładu C1 występują: mułowiec, piaskowiec pyłowy i piaskowiec  

o sumarycznej grubości 24.72 m. Pokład C1 ma w otworze BH467 grubość 1.78 m. 

Otwór BH69 rozpoznał warstwy stropowe nad pokładem C1 i warstwy spągowe poniżej 

pokładu C1. W strefie rozpoznania w stropie są pokłady węgla:  

C2 o grubości 0.34 m, w odległości 15.00 m nad pokładem C1, 

D1 o grubości 0.70 m, w odległości 45.00 m nad pokładem C1, 

oraz pokłady węgla w spągu: 

B2 o grubości 1.43 m, w odległości 29.00 m poniżej spągu pokładu C1, 

B1 o grubości 0.98 m, w odległości 40.00 m poniżej spągu pokładu C1. 

Pokłady węgla przedzielone są mułowcami, piaskowcami, piaskowcami pyłowymi, skałami 

ilastymi. W przekroju otworu w stropie pokładu C1 występuje mułowiec o grubości 9.54 m, 

zaś w spągu pokładu C1 występują argilit i piaskowiec pyłowy o grubości 6.55 m. 

Pokład C1 ma w otworze BH69 grubość 1.82 m. 

Na wybiegu ściany E3 występują uskoki o niewielkich zrzutach rzędu kilkudziesięciu cen-

tymetrów przebiegające od północnego-wschodu na południowy-zachód. 

W czasie drążenia chodnika podścianowego E3 i nadścianowego E3 wystąpiły miejscami 

i okresowo wypływy i wykroplenia wody o wydatku do 1.5 l/sek. 

Parcela ściany E3 zlokalizowany jest w obszarze pokładu C1, gdzie metanonośność prze-

kracza 15.0 m3CH4/t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 1. Mapa pokładu C1 

Figure 1. Map of C1 seam 

 

 

4. ZAGROŻENIA NATURALNE I ANALIZA ZAGROŻENIA METANOWEGO 

 

Kopalnia stosuje skuteczne sposoby zapobiegania i zwalczania zagrożeń: wybuchem pyłu węg-

lowego, pożarowego i wodnego. Ze względu na bardzo wysoką metanonośność pokładów 

szczegółowej analizie poddano zagadnienia związane z zagrożeniem metanowym. Wykonane 

badania i analizy metanonośności wykazały, że metanonośność pokładu eksploatowanego C1 

wynosi 15.9 m3CH4/t, pokładów w stropie od 14.81m3 CH4/t do 15.6 m3CH4/t, a pokładów 

w spągu od 16.48 m3CH4/t do 16.74 m3CH4/t [1]. Przedstawiona przez kopalnię prognoza 

metanowości bezwzględnej ściany E3 w pokładzie C1 wynosi 52.176 m3CH4/min ÷ 65.262 

m3CH4/min przy przyjętej wielkości wydobycia 3613 t/dobę ÷ 3669 t/dobę (tabela 1 i 2) [1]. 

 
Tabela 1. Prognoza metanowości bezwzględnej ściany E3 w pokładzie C1 wg danych z otworu BH467 

Table 1. Methane capacity prediction of E3 Longwall by borehole 467 

Nazwa 

pokładu 

Grubość 

pokładu 

(czysty 
węgiel) 

[m] 

Głębokość 
zalegania 

pokładu 

[m] 

Odległość 
od pokładu 

eksploatowanego 

[m] 

Metanonośność 

[m3CH4/tonę] 

Stopień 

odgazowania 
pokładów 

Wydzielanie 
metanu 

z pokładu C1 

oraz pokładów 
nadbieranych 

i podbieranych 

[m3CH4/tonę] 

Wydzielanie 

metanu 

w odniesieniu 
do powierzchni 

częściowo 

odgazowanych 
pokładów 

[m3CH4/m
2] 

D2 0.25 386.60 54.40 14.812 0.585 8.67 3.14 

D1 0.34 396.15 44.85 15.003 0.703 10.55 5.20 

C2 0.40 425.05 15.95 15.581 0.925 14.41 8.36 

C1 1.78 44100 0 15.9 0.400 6.36 16.42 

B2 1.53 470.00 -29 16.48 0.807 13.29 29.49 

Całkowite wydzielanie metanu [m3CH4/m
2] 62.61 



 
Wynik prognozy 

Długość ściany m 210 

Grubość pokładu m 1.78 

Gęstość objętościowa węgla tona/m3 1.45 

Tygodniowy postęp ściany m/tydzień 40 

Wielkość wydobycia tony/tydzień 21 680 

Powierzchnia  częściowo odgazowanych pokładów 

(tygodniowy postęp ściany x długość ściany) 
m2 8 400 

Wydzielanie metanu z pokładu C1 oraz pokładów 

nadbieranych i podbieranych w odniesieniu 
do powierzchni częściowo odgazowanych pokładów 

m3CH4/m
2 62.61 

Tygodniowe wydzielanie metanu m3 CH4 525 924 

Wydzielanie metanu 
litryCH4/sekundę 869.6 

m3CH4/minutę 52.18 

 

 
Tabela 2. Prognoza metanowości bezwzględnej ściany E3 w pokładzie C1 wg danych z otworu BH69 

Table 2. Methane capacity prediction of E3 Longwall by borehole 69 

Nazwa 

pokładu 

Grubość 

pokładu 

[m] 
czysty 

węgiel 

Głębokość 
zalegania 

pokładu 

[m] 

Odległość 

od pokładu 

eksploato-
wanego 

[m] 

Metanonośność 

[m3CH4/tonę] 

Stopień 
odgazo-

wania 

pokładów 

Wydzielanie 
metanu z pokładu  

C1 oraz 

pokładów 
nadbieranych 

 i podbieranych  

[m3CH4/tonę] 

Wydzielanie metanu 
w odniesieniu do 

powierzchni 

częściowo 
odgazowanych 

pokładów 

[m3CH4/m
2] 

D1 0.70 300.00 45 15.00 0.703 10.55 10.63 

C2 0.34 330.00 15 15.60 0.925 14.43 7,06 

C1 1.82 345.00 0 15.90 0.400 6.36 16.67 

B2 1.43 374.00 -29 16.48 0.807 13.29 27.37 

B1 0.98 385.00 -40 16.70 0.703 11.75 16.58 

Całkowite wydzielanie metanu [m3CH4/m
2] 78.31 

 

Wynik prognozy 

Długość ściany m 210 

Grubość pokładu m 1.82 

Gęstość objętościowa węgla tona/m3 1.44 

Tygodniowy postęp ściany m/tydzień 40 

Wielkość wydobycia tony/tydzień 22 015 

Powierzchnia częściowo odgazowanych pokładów 

(tygodniowy postęp ściany x długość ściany) 
m2 8400 

Wydzielanie metanu z pokładu C1 oraz pokładów nadbieranych i podbieranych 

w odniesieniu do powierzchni częściowo odgazowanych pokładów 
m3CH4/m

2 78.31 

Tygodniowe wydzielanie metanu m3CH4 657 804 

Wydzielanie metanu 
litryCH4/sekundę 1 087.6 

m3CH4/minutę 65.26 

 

 

 



Z informacji uzyskanych w kopalni wynika, że w poprzednio eksploatowanych ścianach 

rzeczywista metanowość wynosiła ok. 60% metanowości prognozowanej. Do ściany doprowa-

dzone jest 2200 m3/min powietrza. Dopuszczalna koncentracja metanu w powietrzu wentyla-

cyjnym wynosi 1.25%. Przy założeniu koncentracji metanu 1% jest możliwe odprowadzenie 

powietrzem wentylacyjnym 22.00 m3 CH4/min. Dotychczas największa metanowość w ścianie 

E3 wystąpiła w dniu 4.07.2018 r. i wynosiła 41.2 m3 CH4/min (wielkość wydobycia 4350 

ton/dobę). Przy przyjęciu tej wielkości metanowości jako górnej granicy prognozy metanowo-

ści pozostała ilość metanu to jest 19.20 m3 CH4/min powinna zostać odprowadzona poprzez 

odmetanowanie [2]. 

W kopalni została uruchomiona powierzchniowa stacja odmetanowania PGM-2-130 skła-

dająca się z dwóch modułów. Każdy z modułów jest wyposażony w dmuchawę typu Aerzen 

o wydajności do 90 m3/min i podciśnieniu do 50 kPa (rys. 2). W czasie wykonywania robót 

przygotowawczych w pokładzie C1 wystąpiły zjawiska gazogeodynamiczne w postaci wypły-

wów metanu i wyrzutów metanu i skał. 

 

 
 

 
 

Rys. 2. Stacja odmetanowania PGM-2-130 składająca się z dwóch modułów 

Figure 2. Methane drainage station PGM-2-130 consisting of two modules 

 



5. SPOSÓB PRZEWIETRZANIA ŚCIANY E3 W POKŁADZIE C1 

 

Złoże udostępnione jest za pomocą czterech upadowych. Upadowe 1, 2 i 3 połączone są z po-

wierzchnią, upadowa 4 połączona jest natomiast wyrobiskiem z upadową 1. Kopalnia posiada 

stację wentylatorów głównych ssących o maksymalnych parametrach: 

 wydatek powietrza – 250 m3/s, 

 spiętrzenie – 7 kPa. 

Parametry stacji wentylatorów umożliwiają dostarczanie do ścian wydobywczych dużych 

ilości powietrza. 

Ściana E3 w pokładzie C1 jest przewietrzana sposobem na „U”. 

Ściana E3 jest przewietrzana prądem świeżego powietrza doprowadzanym z powierzchni 

upadowymi 2 i 3 do wlotu chodnika podścianowego E3. Następnie chodnikiem podścianowym 

E3 powietrze jest doprowadzane do ściany E3. 

Po przewietrzeniu ściany jako zużyte jest odprowadzone do chodnika nadścianowego E3. 

Następnie zużyte powietrze jest odprowadzone chodnikiem nadścianowym E3 oraz upa-

dową 4 w kierunku stacji wentylatorów głównych i kierowane do powietrza atmosferycznego 

(rys. 3) [1]. Wylot ściany jest przewietrzany dodatkowo za pomocą wentylacji odrębnej. Ilość 

powie-trza dostarczana do przewietrzania rejonu ściany wynosi ok. 2200 m3/min. Wentylacja 

odrębna dostarcza ok. 400 m3/min powietrza. Wówczas ilość powietrza płynąca przez ścianę 

wynosi ok. 1800 m3/min [2].  

 

 
 

Rys. 3. Schemat przewietrzania kopalni 

Figure 3. Mine ventilation scheme 



6. SPOSÓB PROWADZENIA ODMETANOWANIA ŚCIANY E3 W POKŁADZIE C1 
 

6.1. Założenia dotyczące wielkości ujęcia metanu robotami odmetanowania 

 

Ilość metanu do ujęcia oblicza się według następujących założeń: 

 

Vwent = 22.0 m3 CH4/min 

Vprog = Vwent + Vodm 

gdzie: 

Vprog – prognoza metanowości 

Vwent – metanowość wentylacyjna 

Vodm – metanowość odmetanowania 

 

Vprog  = 41.2  m3 CH4/min 

Vwent = 22.0 m3 CH4/min 

Vodm = Vprog – Vwent 

Vodm = 41.2 m3 CH4/min – 22.0 m3 CH4/min = 19.2 m3 CH4/min 

 

Ze względu na prognozowaną metanowość wentylacyjną – 22.0 m3 CH4/min odmetano-

waniem trzeba ująć 19.20 m3 CH4/min. Z dotychczasowych doświadczeń prowadzenia odmeta-

nowania ściany E3 wynika, że znacząca ilość metanu jest możliwa do ujęcia ze zrobów ściany 

E3 za pomocą rurociągu pozostawionego w zlikwidowanej części chodnika nadścianowego E3. 

Wielokrotnie była ona bliska lub nawet przekraczała ilość metanu uzyskiwanego z otworów 

odmetanowania. Przyczyną tego jest brak kontaktu zrobów ściany E3 ze zrobami innych ścian 

oraz wydzielanie się gazu z odprężonego, silnie nasyconego metanem pokładu B2 znajdują-

cego się ok. 29 m poniżej pokład C1. Założono, że do 30% ilości metanu ujętego przez od-

metanowanie jest uzyskiwane ze zrobów, w zlikwidowanej części chodnika nadścianowego. 

Do obliczeń przyjęto, 5.0 m3 CH4/min. 

Do ujęcia otworami odmetanowania pozostanie więc 14.20 m3 CH4 /min. Przyjmując śred-

nią koncentrację metanu w mieszance metanowej 40%, to do ujęcia odmetanowaniem jest 

48.00 m3 min mieszanki metanowej, w tym 35.50 m3/min z otworów odmetanowania . Udziały 

ilości metanu ujmowanego odpowiednio otworami odmetanowania i ze zrobów w zlikwido-

wanej części chodnika nadścianowego E3 oraz koncentracja metanu w mieszance metanowej 

będą się zmieniały w zależności od zmiany warunków odmetanowania (postęp ściany, ciśnie-

nie barometryczne). Parametry rurociągów odmetanowania zapewniają odpowiednią rezerwę 

przepustowości. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że ilość czynnych otworów odmetano-

wania będzie wynosiła, przy prognozowanym ujęciu mieszanki metanowej nie mniej niż 11 

sztuk [2]. 

 

6.2. Dobór sposobu odmetanowania ściany E3 w pokładzie C1 

 

Dla zakładanego sposobu przewietrzania ściany E3 zaprojektowano wykonanie wiązek otwo-

rów odmetanowania z chodnika nadścianowego E3. Zdobyte dotychczas doświadczenie, przy 

prowadzeniu robót odmetanowania dla ściany E3 oraz prowadzone na bieżąco analizy 

doprowadziły do wypracowania optymalnego sposobu odmetanowani ściany E3 polegającego 

na: 

 



 wykonaniu grupy otworów stropowych do eksploatacji przed ścianą w ilości 6-4 szt. ze 

stanowisk co 18 m. Otwory te są wiercone z południowego ociosu chodnika nadścia-

nowego E3 (rys. 4, tabela 3). Otwory te są likwidowane bezpośrednio przed linią ściany, 

 wykonaniu otworów spągowych w kierunku odprężonych warstw spągowych do eks-

ploatacji przed ścianą i w razie możliwości technicznych za ścianą w ilości 1 szt. ze 

stanowisk co 36 m. Otwory te będą wiercone z południowego ociosu chodnika nad-

ścianowego E3 z tych samych stanowisk co otwory stropowe ( rys. 4, tabela 3). Liczba 

otworów spągowych może zostać zwiększona w przypadku uzyskania dobrych efektów 

odmetanowania. W sytuacji przeciwnej wykonywanie otworów spągowych może zostać 

zaniechane. 

 prowadzeniu odmetanowania zrobów ściany E3, w zlikwidowanej części chodnika nad-

ścianowego E3 poprzez pozostawienie rurociągu Ø150 (lub dwóch rurociągów) i pod-

łączenie go do depresji stacji odmetanowania (metan głównie z odprężonego pokładu 

B2). 

Otwory stropowe eksploatowane przed ścianą wiercone co 18 m (po 6–4 szt.) i otwory spą-

gowe wiercone co 36 m (1 szt.) są podłączane do rurociągu, który jest skracany bezpośrednio 

przed linią ściany. W przypadku eksploatacji otworów spągowych za ścianą będą one podłą-

czone do rurociągu pozostawionego w zlikwidowanej części chodnika nadścianowego E3 [2]. 

 

Chodnik nadścianowy E3 w pokładzie C1. 

 
 

Rys. 4. Schemat otworów odmetanowania 

Figure 4. Methane drainage boreholes scheme 

 

 

 

 



6.3. Parametry techniczne otworów odmetanowania 
 

Poniżej przedstawiono projektowane parametry techniczne otworów odmetanowania. 

 

 
Tabela 3. Otwory odmetanowania, do eksploatacji przed linią ściany, 

wykonywane z ociosu chodnika nadścianowego E3  

Table 3. Boreholes for operation in front of the longwall line 

drilled from the side wall of the E3 Tail Gate 

Nr otworu Nachylenie Otworu 
Odchylenie 

od osi chodnika 

nadścianowego E3 
Długość Otworów 

1 +13˚ 25˚ na płd.-wsch. ~90 m 

2 +11˚ 32˚ na płd.-wsch. ~95 m 

3 +9˚ 40˚ na płd.-wsch. ~100 m 

4 +17˚ 32˚ na płd.-wsch. ~93 m 

5 +15˚ 40˚ na płd.-wsch. ~98 m 

6 +13˚ 48˚ na płd.-wsch. ~102 m 

7 -40° 45° na płd.-wsch. ~85 m 

 

Ilość, lokalizacja otworów oraz ich parametry mogą być zmienione w zależności od rzeczy-

wistego wydzielania się metanu oraz z powodu zmian warunków geologiczno-górniczych [2]. 

 

 

7. WYNIKI I EFEKTY ODMETANOWANIA ŚCIANY E3 W POKŁADZIE C1 

 

W poniższej tabeli nr 4 przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń dotyczące prowadzonego 

procesu odmetanowania w okresie 15.06.2018 r. – 16.07.2018 r. 

 

 
 

Tablica 4. Wyniki pomiarów i obliczeń dotyczące prowadzonego 

procesu odmetanowania ściany E3 w pokładzie C1 

Table 4. The results of measurements and calculations related to 

the methane draining process of E3 longwall in C1 seam 

Data 

Wydobycie 
Ilość 

powietrza 

Średnia zawar-
tość metanu na 

wylocie z chod-

nika nadścia-
nowego E3 

Metanowość 
wentylacyjna 

Ujęcie 
metanu 

Metanowość 
bezwzględna 

Efektywność 
odmetanowania 

M Q A Vvent. Vodme. V E 

tona m3/min % m3CH4/min m3CH4/min m3CH4/min % 

15.06.2018 0 2100 0.5 10.5 8.6 19.1 45.0 

16.06.2018 2400 2100 0.6 12.6 10.6 23.2 45.7 

17.06.2018 4100 2100 0.7 14.7 11.6 26.3 44.1 

18.06.2018 4100 2100 0.8 16.8 11.3 28.1 40.2 



19.06.2018 3850 2100 0.8 16.8 15.0 31.8 47.2 

20.06.2018 4100 2100 0.9 18.9 12.5 31.4 39.8 

21.06.2018 1950 2100 0.9 18.9 13.5 32.4 41,7 

22.06.2018 0 2100 0.6 12.6 9.5 22.1 43.0 

23.06.2018 2900 2100 0.6 12.6 11.1 23.7 46.8 

24.06.2018 2900 2100 0.8 16.8 11.9 28.9 41.2 

25.06.2018 2900 2100 0.7 14.7 11.2 25.9 43.2 

26.06.2018 1950 2100 0.6 12.6 10.6 23.2 45.7 

27.06.2018 3650 2100 0.7 14.7 12.6 27.3 46.2 

28.06.2018 1950 2100 0.8 16.8 12.6 29.4 42.9 

29.06.2018 970 2100 0.6 12.6 9.5 22.1 43.0 

30.06.2018 3850 2100 0.7 14.7 11.9 26.6 44.7 

01.07.2018 3850 2100 0.9 18.9 12.9 31.8 40.6 

02.07.2018 1950 2100 0.9 18.9 16.2 35.1 46.2 

03.07.2018 3850 2200 0.9 19.8 15.8 35.6 44,4 

04.07.2018 4350 2200 1.0 22.0 19.2 41.2 46,6 

05.07.2018 2400 2200 1.0 22.0 18.9 40.9 46,2 

06.07.2018 0 2200 0.6 13.2 10.7 23.9 44,8 

07.07.2018 3850 2200 0.8 17.6 13.9 31.5 44,1 

08.07.2018 1450 2200 0.6 13.2 12.3 25.5 48,2 

09.07.2018 2400 2200 0.6 13.2 13.5 26.7 50,6 

10.07.2018 2400 2200 0.6 13.2 11.8 25.0 47,2 

11.07.2018 500 2200 0.5 11.0 10.1 21.1 47.8 

12.07.2018 0 2200 0.4 8.8 12,1 20.9 57.9 

13.07.2018 0 2200 0.3 6.6 8,6 15.2 56.6 

14.07.2018 300 2200 0.4 8.8 9,9 18.7 52.9 

15.07.2018 0 2200 0.4 8.8 9.1 17.9 50.8 

16.07.2018 0 2200 0.4 8.8 8.5 17.3 49.1 

Średnia efektywność odmetanowania w analizowanym okresie: 46.1 

 

 

Z informacji przedstawionych w tabeli oraz dotychczasowych doświadczeń uzyskanych 

podczas prowadzenia procesu odmetanowania w ścianie E3 w pokładzie C1 wynikają nastę-

pujące wnioski: 

 rzeczywista metanowość bezwzględnej ściany jest znacznie niższa od prognozy, 

 występuje wysoka metanowość ściany w dniach bez wydobycia, 

 uzyskano wysoką, uwzględniając stosowany system przewietrzania na „U”, przekracza-

jącą 40% efektywność odmetanowania, 

 występuje wysoki udział metanu pochodzącego z pokładów nadbieranych i podbiera-

nych w rzeczywistej metanowości bezwzględnej, 

 występuje znaczący udział ujęcia metanu ze zrobów w zlikwidowanej części chodnika 

nadścianowego E3 sięgający w niektórych dniach 50% całkowitej wielkości odmetano-

wania. 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

1. Ściana E3, w pokładzie C1 jest eksploatowana w górotworze silnie nasyconym meta-

nem o czym świadczą: 

 wysokie wartości metanonośności pokładu eksploatowanego C1 oraz pokładów po-

debranych i nadebranych dochodzące do 16.74 m3 CH4/t, 

 występowanie w czasie wykonywania robót przygotowawczych zjawisk gazogeody-

namicznych ( wypływy metanu, wyrzuty metanu i skał). 

2. Opracowana prze kopalnię prognoza metanowości zakłada wydzielanie metanu w ilości 

maksymalnej 65.262 m3 CH4/min przy wydobyciu dobowym wynoszącym 3669 t/dobę. 

Z informacji uzyskanych w kopalni wynika, że w poprzednio eksploatowanych ścianach 

rzeczywista metanowość wynosiła ok. 60% metanowości prognozowanej. Dotychczas 

największa metanowość w ścianie E3 wystąpiła w dniu 4.07.2018 r. i wynosiła 41.2 m3 

CH4/min (wielkość wydobycia 4350 ton/dobę). 

3. Maksymalna ilość metanu odprowadzona wentylacyjnie, przy założeniu dopuszczalnej 

koncentracji metanu w powietrzu wentylacyjnym 1.00% i dostarczanej ilości powietrza 

2200 m3/min, może wynosić do 22.0 m3 CH4/min. 

4. Przy przyjęciu metanowości 41.2 m3 CH4/min jako górnej granicy prognozy metano-

wości pozostała ilość metanu to jest maksymalnie 19.2 m3 CH4/min powinna zostać 

odprowadzona poprzez odmetanowanie. Odmetanowanie polega na ujęciu gazu do ruro-

ciągów odmetanowania z otworów odmetanowania wierconych do odprężonych warstw 

stropowych i spągowych oraz na ujęciu gazu ze zrobów ściany E3, w zlikwidowanej 

części chodnika nadścianowego E3. Mieszanka metanowa jest odprowadzania na po-

wierzchnię z wykorzystaniem depresji powierzchniowej stacji odmetanowania. Poprzez 

odmetanowanie należy odprowadzić 19.2 m3 CH4/min. Przyjmując średnią koncentrację 

metanu w mieszance metanowej 40%, to do ujęcia jest 48.0 m3/min mieszanki meta-

nowej. 

W kopalni została uruchomiona powierzchniowa stacja odmetanowania PGM-2-130 skła-

dająca się z dwóch modułów. Każdy z modułów jest wyposażony w dmuchawę typu Aerzen 

o wydajności do 90 m3/min i podciśnieniu do 50 kPa. 

5. Warunkami bezpiecznej i efektywnej pracy ściany E3 są: 

 doprowadzenie do ściany wymaganej ilości powietrza, 2200 m3/min, 

 utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sprawności wszystkich urządzeń wen-

tylacyjnych w rejonie ściany, w szczególności w końcowym odcinku ściany E3 i chod-

nika nadścianowego E3, 

 uzyskanie właściwej skuteczności odmetanowania poprzez eksploatację otworów odme-

tanowania przed linią ściany oraz uzyskanie odpowiedniego ujęcia gazu ze zrobów 

ściany E3 za pomocą podłączonego do depresji stacji odmetanowania rurociągu (ruro-

ciągów) pozostawionych w zlikwidowanym odcinka chodnika nadścianowego E3, 

 dobra współpraca służb wentylacyjnych i górniczych kopalni z wykonawcą odmetano-

wania. 

6. Ze względu na wysoki poziom zagrożenia metanowego niezbędne jest rygorystyczne 

przestrzeganie obwiązujących przepisów i ustaleń. 

7. Ze względu na spodziewaną niejednorodność w wydzielaniu się metanu w ścianie E3 

należy zakładać możliwe przerwy w wydobyciu i pracy kombajnu i konieczność okre-

sowego przewietrzania ściany. 



8. W przypadku gdy przy eksploatacji ściany zastosowane środki wentylacyjne i odmeta-

nowanie będą niewystarczające do utrzymania bezpiecznych stężeń metanu, należy og-

raniczyć postęp  ściany i wydobycie do wielkości, która zapewni bezpieczne warunki 

prowadzenia robót. 

Dotychczasowe doświadczenia uzyskane podczas prowadzenia procesu odmetanowania 

w ścianie E3 w pokładzie C1 pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

 rzeczywista metanowości bezwzględna ściany jest znacznie niższa od prognozy, 

 występuje wysoka metanowość ściany w dniach bez wydobycia, 

 uzyskano wysoką, uwzględniając stosowany system przewietrzania na „U”, przekracza-

jącą 40% efektywność odmetanowania, 

 występuje wysoki udział metanu pochodzącego z pokładów nadbieranych i podbie-

ranych w rzeczywistej metanowości bezwzględnej, 

 -występuje znaczący udział ujęcia metanu ze zrobów w zlikwidowanej części chodnika 

nadścianowego E3 sięgający w niektórych dniach 50% całkowitej wielkości odmeta-

nowania. Przyczyną tego jest brak kontaktu zrobów ściany E3 ze zrobami innych ścian 

oraz wydzielanie się gazu z odprężonego, silnie nasyconego metanem pokładu B2 znaj-

dującego się około 29 m poniżej pokładu C1. Rzeczywista metanowość bezwzględna 

ściany E3 jest znacznie niższa od prognozy. Jednak wysoki udział metanu pocho-

dzącego z pokładów nadbieranych i podbieranych występuje zarówno w prognozie, jak 

i rzeczywistej metanowości. Świadczy to o znacznie większym, w porównaniu do za-

łożeń przyjmowanych w prognozach wykonywanych w Polsce, zakresie odprężenia 

i stopniu odgazowania pokładów nadbieranych i podbieranych. 

Uruchomienie i wdrożenie Systemu Odmetanowania w TPCCO Mine No. 1 przyczyniło się 

do poprawy bezpieczeństwa (ograniczenie do sporadycznych przypadków przekroczeń dopusz-

czalnych stężeń metanu) i poprawy efektywności ściany (zwiększenie wydobycia o ponad 

50%). 
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Implementation of the Methane Drainage System in Tabas 

Parvadeh Coal Company – Mine No. 1 in Iran 
 

The paper presents geological and mining conditions as well as methane hazard in Tabas Par-

vadeh Coal Company – Mine No. 1 in Iran. The comprehensive implementation of a methane 

drainage system has been described, including: 

 the development of a methane drainage project,  

 delivery and commissioning of a surface drainage station, 

 delivery of equipment needed to make 200 methane drainage holes, 

 performance of methane drainage service for the longwall.  

The methane drainage method of E-3 longwall in C-1 seam as well as the obtained results 

and the effects of methane drainage have been presented. 
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STRESZCZENIE: Autorzy przedstawiają przebieg procesu planowania i realizacji zadania 

budowy zasilania w energię elektryczną rewitalizowanego Rejonu Szybu L-VI KGHM Polaka 

Miedź S.A. O/ZG Lubin, obejmującego aplikację rozdzielnicy 110kV w technologii GIS oraz 

szeregu innych rozwiązań w zakresie elektroenergetyki, automatyki  i telekomunikacji. 

Opracowanie zawiera także relacje z przebiegu istotnych etapów realizacyjnych, 

uwzględniających miedzy innymi, specyfikę budowy infrastruktury elektroenergetycznej i 

telekomunikacyjnej dla obiektów czynnego zakładu górniczego, zarówno na powierzchni, jak i 

pod ziemią, z uwzględnieniem priorytetowych zagadnień dotyczących podwyższenia poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego zakładu górniczego, przy jednoczesnym wdrażaniu 

automatyzacji procesów starowania i diagnostyki, w tym identyfikacji zakłóceń i śledzenia 

jakości energii w aspekcie predykcji zdarzeń. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: budowa zasilania, Rejon Szybu LVI, 110kV, GIS. 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

1.1 Lokalizacja szybu LVI – KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”. 
 

Teren Rejonu Szybu L-VI położony jest przy drodze wojewódzkiej 323, w gminie Rudna, 

powiat Lubin, około 4 km na północ od drogi krajowej nr 3. 

 

 
Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu – Rejon Szybu L-VI. 



1.2 Geneza powstania. 

 

Szyb L-VI w Kopalni Lubin został zgłębiony 30 lat temu i od tego czasu kilkakrotnie 

zmieniała się koncepcja wykorzystania szybu i zmiana jego funkcji i zagospodarowania placu 

szybowego. Szyb L-VI był do tej pory tylko szybem wdechowym, doprowadzającym do sieci 

wentylacyjnej kopalni powietrze w ilości 27 000 m3/min, bez funkcji transportowych. Szyb o 

średnicy 7,5 m i głębokości całkowitej 962,80 m, w obudowie tubingowej i betonowej, 

wyposażony był w wyciąg-awaryjno rewizyjny i pomost cementacyjny. Nad szybem 

wzniesiona jest wieża basztowa. Wyciąg awaryjno-rewizyjny był dotychczas realizowany 

poprzez przejezdną maszynę wyciągową i jednopiętrową klatkę prowadzoną na linach. Pomost 

cementacyjny zawieszony był na wciągarkach wolnobieżnych, pozostawionych z okresu 

głębienia szybu. 

 

1.3 Zmiana funkcji szybu na zjazdowo – materiałową. 

 

Realizacja inwestycji wiązała się z demontażem dotychczasowego wyposażenia, przebudową 

wieży szybowej i wyposażeniem szybu w dwa nowe górnicze wyciągi szybowe: główny 

klatkowy i awaryjno-rewizyjny. Likwidacji uległy obiekty i urządzenia zlokalizowane w węźle 

szybowym, a na ich miejscu wybudowane zostało nadszybie, o konstrukcji i wyposażeniu 

dostosowanym do nowych funkcji. Główny górniczy wyciąg szybowy, służyć będzie do zjazdu 

załogi i opuszczania materiałów, w tym wielkogabarytowych maszyn SMG, na podszybie 

zlokalizowane na poziomie 903m. Wyciąg awaryjno-rewizyjny służyć będzie do rewizji szybu 

i ewakuacji załogi z klatki wyciągu głównego, awaryjnie unieruchomionej w szybie.  

 

2. BUDOWA ZASILANIA 

 

2.1 Proces planowania. 

 

Zakłady górnicze są dużymi odbiorcami energii elektrycznej, pobór ciągły mocy czynnej przez 

pracującą kopalnię Lubin wynosi 50MW. Jednym z podstawowych zagadnień w trakcie 

planowania inwestycji wokół Szybu L-VI była budowa zasilania dla tego Rejonu. Kopalnie 

głębinowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą posiadać minimum dwa niezależne 

zasilania w energię elektryczną, a sposób ich realizacji jest szczegółowo opisany w przepisach 

górniczych.  

W ramach zadania związanego z rewitalizacją szybu L-VI zaplanowano budowę nowej stacji 

110/6kV KLR, w układzie H5 i budowę dwóch linii 110kV dla jej zasilania.  

Ze względu na mała powierzchnię terenu dostępnego pod budowę zdecydowano się na 

zainstalowanie małogabarytowej rozdzielnicy wnętrzowej GIS 110kV o wysokich parametrach 

niezawodnościowych.  

Dodatkowe dwie linie 110kV S-467 i S-4467 projektowane w ramach budowy Stacji 110/6kV 

KLR, dywersyfikują możliwości zasilania 110kV dla O/ZG Lubin, które dotychczas zasilane 

było z pięciu niezależnych linii 110kV (Rys. 11). Dodatkowe linie zasilające 110kV stwarzają 

większe możliwości szybszej restytucji zasilania kopalni w sytuacjach ograniczenia dostaw 

energii od dostawcy zewnętrznego, czy to ze względu na zwykłe sytuacje awaryjne i 

manewrowe, czy też w przypadku poważnych zakłóceń o charakterze katastroficznym. 

 



 
 
Rys. 2. Początkowy plan budowy zasilania z rozdzielnią napowietrzną 110/6kV 

 

 

 
 
Rys. 3. Plan docelowy, z istniejącym budynkiem rozdzielni wnętrzowej Stacji KLR 110/6kV. 

 

 

Rozdzielnię wnętrzową charakteryzuje niezależność warunków eksploatacji od wpływu 

czynników atmosferycznych, małe zapotrzebowanie terenu bo rozdzielnica wnętrzowa zajmuje 

tylko 25% przestrzeni przewidzianej dla rozdzielni napowietrznej (rys. 2 i rys. 3 - porównanie 

zajmowanej powierzchni)  i łatwiejsza lokalizacja w fazie budowy. 

 

2.2. Budowa stacji 110/6kV KLR. 

 

Na terenie planowanej inwestycji wybudowano budynek stacyjny mieszczący rozdzielnię 

110kV KLR (rys. 4) wraz z wyposażeniem technologicznym oraz  stanowiskami 

transformatorów mocy. W budynku zlokalizowano (rys. 5) wnętrzową rozdzielnicę 110kV 

w technologii GIS, nastawnię, pomieszczenie teleinformatyki z węzłem światłowodowym, 

akumulatornię, dwa pomieszczenia dla dwóch sekcji rozdzielni średniego napięcia 6kV, dwa 

pomieszczenia transformatorów potrzeb własnych oraz pomieszczenie socjalne. 



 
Rys. 4. Budynek stacji KLR 110/6kV. 

 

 
Rys. 5. Rozmieszczenie pomieszczeń stacji KLR 110/6kV. 

 

2.3 Rozdzielnia 110/6kV 

 

W skład stacji elektroenergetycznej 110/6kV KLR wchodzi 5-polowa (układ H5) wnętrzowa 

rozdzielnica 110kV GIS OPTIMA 145 produkcji Elektrobudowa S.A. (rys. 6, rys. 7), 

jednosystemowa, dwusekcyjna sekcjonowana łącznikiem szyn poprzecznym z dwoma 

transformatorami 110/6kV o mocy 16 MVA każdy wraz z uziemnikiem punktu gwiazdowego 

transformatora strony 110kV oraz 2–sekcyjna, dwusystemowa, wnętrzowa rozdzielnia 6kV 

typu D12-2S złożona z 26 pól rozdzielczych. System I-szy i II-gi wykonane są jako systemy 



dzielone sprzęgłem podłużno - poprzecznym z możliwością łączenia sekcji systemów 

odłącznikami sekcyjnymi. W każdej sekcji znajduje się sprzęgło poprzeczne do połączenia 

systemów. Rozdzielnia 110kV jest obiektem wydzielonymi ogrodzonym, dostępnym 

wyłącznie dla osób upoważnionych [1].  

 

Rozdzielnia 110kV KLR, składa się z (rys 5): 

 Pola P1 transformatora T-1 110/6kV 

 Pola P2 linii 110kV S-4467  

 Pola P3 sprzęgła 

 Pola P4 linii 110kV S-467  

 Pola P5 transformatora T-2 110/6  

 

 
 
Rys. 6. Schemat zasadniczy rozdzielni KLR 110/6kV. 
 

Zastosowanie układu mostkowego H5 ma wiele zalet, w zależności od potrzeb oraz 

okoliczności umożliwia pracę [2]: 

 dwóch linii i dwóch transformatorów, przy otwartym sprzęgle, 

 dwóch linii i dwóch transformatorów, przy zamkniętym sprzęgle, 

 dwóch linii i jednego transformatora, 

 jednej linii i dwóch transformatorów, 

 jednej linii i jednego transformatora, 

 dwóch linii – przy przelotowym przesyle energii przez sprzęgło. 

 



 
Rys. 7. Rozdzielnia wnętrzowa KLR 110kV w technologii GIS OPTIMA 145 

 

 
Rys. 8. Dwusekcyjna, dwusystemowa rozdzielnia wnętrzowa KLR 6kV typu  D12-2S. 

 

 

Zalety rozdzielnicy 110kV GIS OPTIMA 145: 

 wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu rozwiązań konstrukcyjnych chroniących przed 

skutkami łuku wewnętrznego 

 zastosowanie blokad uniemożliwiających wykonanie nieprawidłowych czynności 

łączeniowych, 

 zastosowanie wyłącznika wysokiego napięcia o nowoczesnej konstrukcji zapewniającej 

skuteczne działanie w każdych warunkach eksploatacji, 

 obudowa rozdzielnicy WN wykonana jest jako odlew aluminiowy co nadaje jej długą 

żywotność, 



 ograniczenie do minimum czynności konserwacyjnych i serwisowych w trakcie eksploatacji 

rozdzielnicy, 

 stosowanie nowoczesnych aparatów łączeniowych umieszczonych w osłonie gazowej, co 

wydłuża ich żywotność,  

 bardzo łatwy dostęp do napędów,  

 niezależność i ochrona od warunków atmosferycznych (rys. 9). 

 

 

 
Rys. 9. Wpływ negatywnych warunków pogodowych na sieć[3] 
 

 

2.4. Budowa linii elektroenergetycznych 110kV 

 

Zasilanie wybudowanej, nowej  stacji 110/6kV KLR stanowiła istniejąca linia napowietrzna 

110kV S-467 Czarna – Pieszkowice (rys. 10, 11, 12), którą na wysokości Rejonu Szybu LVI 

rozcięto i po wymianie słupów wraz z osprzętem wybudowano dwa niezależne zasilania (rys. 

11, 12).  

Linia relacji Czarna – KLR  - zasilanie podstawowe, została wykonana jako napowietrzna z 

nazwą S-467, natomiast  linia relacji KLR – Pieszkowice – zasilanie rezerwowe, została 

wykonana jako napowietrzno-kablowa, z oznaczeniem S-4467.  

Takie rozwiązanie zasilania zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie wpływów 

warunków pogodowych na eksploatację sieci uodparniając fragment zasilania rezerwowego 

(1837m) od narażenia ze strony drzewostanu poprzez zastosowanie linii kablowej,  

elektroenergetycznej 110kV zbudowanej w oparciu o kable typu: XRUHKXXS - WTC 

1X800RCM/120. 

 



 
 
Rys. 10. Schemat sieci 110kV przed rozcięciem linii S-467 
 

 
 
Rys. 11. Schemat sieci 110kV z rozciętą linią S-467 i liniami zasilającymi stację 110/6kV 

 

2.5. Zasilanie rezerwowe 

 

Zaprojektowane i wykonane rozwiązanie techniczne stacji 110/6kV KLR zapewnia zasilanie 

podstawowe i rezerwowe 110/6kV (rys. 12) oraz rezerwowe, które stanowią dwie linie 

kablowe 6kV (w tym jedna dwukablowa) ze stacji 110/6kV KLG poprzez rozdzielnię 6kV 

KLR. Planowana jest dalsza rozbudowa infrastruktury zasilającej kopalnię, poprzez budowę 

trzeciej linii 110kV kablowej, zasilającej Stację KLR 110/6kV z rozdzielni 110kV Stacji KLG. 

 

 



 
Rys. 12. Schemat zasilania ZG Lubin [5] 

 

2.6. Stacje kontenerowe ST-1 i ST-2 

 

Kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze ST-1 6/0,5kV i ST-2 6/0,4kV (rys. 13) służą 

do zasilania obiektów i urządzeń placu szybu L-VI. Każda stacja wyposażona jest 

w dwa transformatory żywiczne zasilane dwoma  liniami kablowymi z rozdzielnicy 6kV KLR. 

Stacje przystosowane są do pracy w terenie otwartym i cechują się dużą niezawodnością 

poprzez utrzymywanie stałej temperatury wewnętrznej zarówno latem jak i zimą przy 

zapewnieniu ciągłej wentylacji. 

 

 
Rys. 13. Stacje kontenerowe ST-1 6/0,5kV i ST-2 6/0,4kV na etapie budowy. 



2.7. Zasilanie maszyny wyciągowej RMW 

 

Napęd maszyny wyciągowej o mocy 2400kW (rys. 14) jest  największym odbiorem energii 

elektrycznej zakładu górniczego w Rejonie Szybu L-VI. Maszyna przystosowana jest do 

zasilania z sieci 6kV przez dwa transformatory przekształtnikowe 6/0,5kV pracujące w 

układzie 12-pulsowym z rewersja prądu wzbudzenia. Całość układów sterowania, regulacji i 

zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o sterowniki programowalne. Wszystkie istotne funkcje 

odzwierciedlające stany pracy maszyny wyciągowej objęte są układem wizualizacji ekranowej 

i sygnalizacyjny stanów pracy poszczególnych podzespołów. Ważnym elementem pracy 

układu jest funkcja dzięki której w przypadku awarii w torze zasilania jednego z 

przekształtników tyrystorowych obwodu głównego istnieje możliwość pracy awaryjnej z 

wykorzystaniem drugiego przekształtnika wchodzącego w skład ww. układu zasilającego. W 

tym stanie następuje ograniczenie prędkości rozwijanej przez maszynę o połowę, nie występuje 

natomiast ograniczenie udźwigu. Takie rozwiązanie gwarantuje nam nieprzerwane 

prowadzenie prac związanych z jazdą ludzi czy też transportem materiałów na dół kopalni. 

 

 
Rys. 14. Silnik DC maszyny wyciągowej wyciągu podstawowego 2,4MW typu PW124, produkcji 

DFME. 
 

2.8. Rozdzielnica dołowa Rdg-3 

 

Rozdzielnia główna Rdg-3 6kV (rys. 12) zabudowana jest na podszybiu szybu L-VI poziomu 

910m i przeznaczona do zasilania obiektów dołowych. Zaprojektowana jako 2-sekcyjna, 18-

polowa, typu PREM-G1dM jest małogabarytową wnętrzową rozdzielnicą średniego napięcia. 

Wyposażona jest w 4 niezależne linie zasilające 6kV z rozdzielnicy powierzchniowej KLR 

6kV. W rozdzielnicy zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań takich jak światłowodowe 

zabezpieczenie łukoochronne ZŁ-4, zabezpieczenie różnicowe kablowych linii szybowych 6kV 

typu ABB RED 615, czy sterowniki polowe ABB REF630, które realizują pełne 

zabezpieczenie dla odpowiedniego typu pola. 

 

 

 



 
Rys. 15. Dwusekcyjna rozdzielnia dołowa Rdg-3 6kV typu PREM-G1dM. 

 

 

3. SYSTEMY AUTOMATYKI 

 

3.1. System Nadzoru, Doradztwa i Sterowania SYNDIS 

 

SYNDiS to system stosowany do koordynacji prac służb dyspozytorskich obejmujący swymi 

zastosowaniami sterowanie i nadzór nad pracą systemu elektroenergetycznego. Służy do 

sygnalizacji stanów awaryjnych, diagnostyki urządzeń i zabezpieczeń, umożliwia wizualizację 

pomiarów, wyznaczanie mocy rozpływowych i zwarciowych sieci oraz wizualizację topologii 

całej sieci elektroenergetycznej (rys. 16).  

Cały zaprojektowany system zasilania Rejonu Szybu L-VI, tj. Stacja KLR 110/6 wraz z 

rozdzielniami 110kV i 6kV, rozdzielnia dołowa RDG-3 6kV, rozdzielnia maszyny wyciągowej 

dla Szybu L-VI – RMW-LVI/6kV oraz stacje kontenerowe ST-1 i ST-2, wykonany jest jako w 

pełni zdalnie sterowany, monitorowany i wizualizowany z Dyspozytorni Energetycznej w 

Rejonie LG, na Stacji KLG 110/6kV, z pełną wizualizacją technologiczną Stacji KLR w 

systemie CCTV. 

 

 
Rys. 16. Wizualizacja fragmentu sieci 110kV i 6kV O/ZG Lubin – system Syndis. 

 

 



3.2. Systemy rejestracji zakłóceń i analizy jakości energii. 

 

W ramach realizacji projektu zasilania Rejonu Szybu L-VI uruchomiono także nowoczesny 

system rejestracji zakłóceń dla całego systemu elektroenergetycznego O/ZG Lubin zbudowany 

w oparciu o najnowsze rejestratory typu RZ-40 produkcji ENERGOTEST (rys. 18). 

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw planowanym regulacjom prawnym oraz licząc na 

możliwość predykcji zdarzeń w systemie elektroenergetycznym na podstawie zmieniających 

się parametrów jakości energii eklektycznej wprowadzano do eksploatacji system kontroli 

jakości energii zbudowany w oparciu o Analizatory Jakości Energii klasy A, typu SO-52v11-

eME, produkcji MIKRONIKA (rys. 17), wyposażonych w karty do rejestracji ultraszybkich 

zaburzeń „transient”, obecnie tylko w Stacji KLR, docelowo we wszystkich polach 

pozostałych Stacji 110/6kV zasilających O/ZG Lubin. 

 
Rys. 17. Analizator jakości energii klasy A, typu SO-52v11-eME, produkcji MIKRONIKA. 

 

 
Rys. 18. Ekran systemu rejestracji zakłóceń - rejestratory typu RZ-40 produkcji ENERGOTEST. 

 

3.3. Systemy obszaru bezpieczeństwa. 

 

Podstawowym zadaniem zaprojektowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych jest 

ochrona mienia, wydzielenie i zabezpieczenie terenów niedostępnych dla osób 



nieupoważnionych oraz zmniejszenie ryzyka występowaniu działań niepożądanych. Ze 

względu na sposób zabezpieczenia i charakter obiektu przyjęto wewnętrzny obszar 

bezpieczeństwa. Obszar obejmuje swoim zasięgiem stację 110/6kV KLR wraz ze stacjami 

kontenerowymi od wejścia poprzez poziome drogi komunikacyjne (korytarze), budynki 

magazynowe, budynki przeładunku materiałów wybuchowych, nadszybia i podszybia L-VI, 

budynek  administracyjno-socjalny oraz plac szybowy. W obszarze tym mogą występować 

zagrożenia: napadem, włamaniem, kradzieżą, aktami terroru, szantażu, wymuszeń oraz 

pożarowe. 

 

W związku z powyższym przewiduje się ochronę obszaru poprzez System Sygnalizacji 

Włamania i Napadu SSWiN w skład którego wchodzą: 

 System Kontroli Dostępu KD służący do kontroli osób przebywających 

i poruszających się po obiekcie oraz pilnowania dostępu do stref i pomieszczeń na podstawie 

identyfikatorów osobistych. System może obsługiwać 32 czytniki oraz 100000 kart 

użytkowników a także wspiera wiele wariantów autoryzacji użytkownika (karta, pin, 

pin+karta, pin lub karta). System posiada możliwość ustalania harmonogramu zarówno dla 

użytkownika jak i poszczególnych czytników. 

 System Telewizji Przemysłowej CCTV który przewiduje ochronę obszaru poprzez około 150 

kamer monitoringu, pozwalając na zasygnalizowanie i zarchiwizowanie zaistniałych czynów 

o charakterze niepowołanym. 

 System przeciwpożarowy włączony do systemu nadrzędnego sterowania 

i nadzoru VENO który jest graficznym odwzorowaniem wszystkich elementów systemu (w 

postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjęciu obiektu, w różnych 

formatach graficznych. Można wgrać zarówno obraz całego kompleksu obiektów,  jak też 

poszczególnych budynków, pięter i pomieszczeń. 

 

 

 
 
Rys. 19. Wizualizacja alarmu w programie VENO [4] 

 



Poziom uszczegółowienia wizualizacji zależy od potrzeb i preferencji użytkownika. Program 

Veno umożliwia weryfikację i nadzór nad alarmami przychodzącymi ze wszystkich systemów, 

dlatego pozwala na szybszą reakcję na zdarzenia wymagające interwencji. Komunikat o 

alarmie mówi nam, z jakiego systemu i jakiego urządzenia pochodzi. Przykładową reakcją 

programu na alarm może być np. wyświetlenie obrazów z kamery w miejscu wystąpienia 

alarmu jak przedstawione jest to na rys. 19. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Nowoczesne technologie, które zastosowano oraz działania jakie podjęto podczas intensywnej 

przebudowy i modernizacji  kompleksu szybowego LVI w O/ZG Lubin odpowiadają 

kierunkom rozwoju Spółki KGHM Polska Miedź S.A. i wychodzą naprzeciw ewoluującym 

potrzebom kopalni, z uwzględnieniem znaczenia bezpieczeństwa energetycznego. Zastosowane 

rozwiązania decydują zarówno o bezawaryjnej pracy zakładu jak i o zdrowiu i życiu 

pracowników. Należy również podkreślić, iż dopełnieniem tak rozległej inwestycji jest 

wyszkolona kadra pracownicza. Kadra, która nie tylko posiada niezbędną wiedzę 

i umiejętności przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, 

ale bez której zaangażowania realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa i która stanowi dla 

nas najwyższą wartość. 
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STRESZCZENIE:  

 

W artykule przedstawiono alternatywny dla przebudowy sposób wzmocnienia obudowy  

skorodowanego wyrobiska nadścianowego znajdującego się w zasięgu wpływów  

pochodzących od eksploatowanej ściany 700. Przed przystąpieniem do wzmacniania za  

pomocą zbrojonego betonu natryskowego wykonano badania grubości ścianek kształtownika 

stalowego odrzwi ŁP9/V25/A oraz obliczenia naprężeń dynamicznych na skrzyżowaniu  

ściana-chodnik. Następnie w celu sprawdzenia dobranej metody wzmocnienia dokonano  

pomiaru grubości warstwy betonu natryskowego. Dodatkowo pobrano i przebadano próbki 

torkretu pod kątem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, jak również dokonywany jest 

cyklicznie pomiar konwergencji w chodniku badawczym I -624 w wyznaczonych punktach 

pomiarowych. 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Zbrojony beton natryskowy, obudowa, wyrobisko przyścianowe 

 

 Zasadniczym celem obudowy jest zapewnienie stateczności wyrobiska przez cały założony  

okres użytkowania, rozumie się przez to zachowanie wymaganych wymiarów jego przekroju 

poprzecznego, a także zabezpieczenie załóg górniczych oraz urządzeń przed zawałami  

i obrywającymi się odłamkami skalnymi. 

W niektórych przypadkach dodatkowymi zadaniami obudowy mogą być: 

- odizolowanie wyrobiska od górotworu i odwrotnie tak, aby nie dopuścić do wypływu 

gazów lub wód, 

- ochrona powierzchni wyłomu skalnego przed niekorzystnym wpływem powietrza    

kopalnianego, 

- zmniejszanie oporów powietrza przepływającego przez wyrobisko. 

Każda obudowa musi sprostać pewnym wymaganiom, a mianowicie: 

- powinna być stateczna – tzn. nie powinna ulegać dowolnym przesunięciom w całości lub  

w częściach pod wpływem wywieranego nań nacisku górotworu, który by groził jej 

całkowitym zawaleniem, 
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- powinna być wytrzymała – tzn. każdy element obudowy powinien być dobrany z takim 

stopniem bezpieczeństwa, aby wytrzymałość poszczególnych elementów była wyższa lub co 

najmniej równa naprężeniom w nich panującym, wywołanym działaniem nacisków 

zewnętrznych [1,2]. 

 Spełnienie podstawowego zadania obudowy jest ściśle związane z parametrami 

wytrzymałościowymi i jest możliwe dopóki nośność obudowy jest większa niż obciążenia na 

nią działające. Znając parametry nośnościowe odrzwi i wartości spodziewanych obciążeń 

można zaprojektować obudowę spełniającą powyższy warunek wytrzymałościowy. Jednak 

wielkości te rzadko są stałe w czasie. Szczególnie ma to miejsce w przypadku obudowy 

stalowej, gdzie na jej podporność wpływa cały szereg czynników, takich jak jej kształt  

(także stan jej deformacji), własności wytrzymałościowe zastosowanych materiałów, 

poprawność zabudowy w wyrobisku oraz wielkość zastosowanego profilu. Również zjawisko 

korozji, wpływające na parametry przekrojowe kształtowników przyczynia się do spadku 

parametrów całych odrzwi. Z drugiej strony, także obciążenia mogą ulegać zmianom, jak to ma 

miejsce na przykład w przypadku chodników przyścianowych.  

 W KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast zaplanowano na lipiec 2018 roku, zbrojenie ściany 

700 [Rys.1]. 

Przedmiotowa ściana znajduje się w pokładzie 206/1-2, partii X na poziomie 500m.  

Pokład 206/1-2 zaliczony jest do warstw łaziskich, krakowskiej serii piaskowcowej i w rejonie 

pola ściany zalega na głębokości około 508,0÷548,0 m p.p.t. Warstwy zapadają pod kątem 

1÷5° na wschód. Miąższość pokładu 206/1-2 w obrębie ściany 700 wynosi 1,9 ÷ 3,1m wraz 

przerostem łupka o miąższości 0,18÷0,40m. 

W polu projektowanej ściany 700 przewiduje się wystąpienie szeregu zaburzeń geologicznych, 

stwierdzonych w wyrobiskach przyścianowych: 

- w chodniku 61002 dwie szczeliny uskokowe o sumarycznym zrzucie ∑h = 1,0-1,1m między  

cechą ściany ok. 88,0-92,0m. Przewiduje się, że zaburzenie będzie kontynuować się w polu 

ściany do cechy ok. 165,0 m – miejsca stwierdzenia w chodniku badawczym I - 624 uskoku  

o zrzucie h=1,0m; 

- w chodniku badawczym I - 624 uskok o zrzucie h = 1,0-1,5m na cesze ściany ok. 176,0m. 

Przewiduje się, że zaburzenie będzie kontynuować się w polu ściany do miejsca stwierdzeń  

w chodniku 61002 dwóch szczelin uskokowych o zrzucie h-0,4-0,3m na cesze ściany 262,0m 

oraz o zrzucie h=0,7m na cesze ściany ok. 279,0 m; 

- w chodniku badawczym I - 624 uskok o zrzucie h = 0,7m na cesze ściany ok. 584,0m. Prze-

widuje się, że zaburzenie będzie kontynuować się na dalszym wybiegu ściany; 

- w chodniku 61002 uskok o zrzucie h = 0,7m na cesze ściany ok. 690,0m. Przewiduje się, że 

zaburzenie będzie występować w ścianie 700 od cechy 519,0m; 

- w chodniku badawczym I - 624 strefę uskokową o zrzucie h=2,4m między cechą ściany 

770,0m a cechą ściany 773,0m. Przewiduje się, że zaburzenie będzie występowa kontynuować 

się na dalszym wybiegu ściany; 

- w chodniku badawczym I - 624 strefę uskokową o zrzucie h=1,5m między cechą ściany 

801,0m a cechą ściany 806,0m. Przewiduje się, że zaburzenie będzie kontynuować się na 

dalszym wybiegu ściany, 

- w chodniku badawczym I - 624 strefę wymycia sedymentacyjnego między cechami ściany:  

140,0m - 147,0m; 193,0m - 197,0m; 203,0m - 213,0m; 690,0m - 730,0m. 

Pole ściany 700 znajduje się pod zrobami i krawędziami eksploatacyjnymi wyżej leżących 

pokładów 205/1 (odległość ok.102m) oraz 205/4 (odległość ok.62m). 

Parametry wytrzymałościowe Rc określono na podstawie badań penetrometrycznych  

w chodniku 61002 w otworach TI-36a(2018), TI-36b(2018) oraz TI-36c(2018): 
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Skały stropowe: 

Iłowiec  - 12,8 MPa 

Piaskowiec -  40,1 MPa 

 

Węgiel – 14,8MPa 

 

Skały spągowe: 

Iłowiec  - 14,6 MPa 

Piaskowiec – 19,1 MPa 

 
Rys. 1. Lokalizacja ściany 700.  
Figure 1. Localization of the longwall 700 

  Chodnik badawczy I – 624 to wyrobisko nadścianowe dla ściany 700. Obudowa tego 

wyrobisk wykonana jest z kształtowników o profilu V25 oraz KS/KO-21, obecnie nie 

stosowanych na kopalni. W  wyniku ponad 20-letniego istnienia przedmiotowego wyrobiska, 

skorodowaniu uległa opinka i rozpory stabilizujące, natomiast odrzwia obudowy wykazują 

niewielki stopień korozji, [Rys.2,3] przy jednoczesnym zachowaniu swoich właściwości. 

 

Parametry ściany 700: 

- Wybieg     909 m,  

- Długość     204 m, 

- Wysokość  2,6 m. 
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Rys. 2. Widok chodnika badawczego I-624 przed wzmocnieniem. 

Figure 2. View of exploration gallery I – 624 before strengthening 

 

 

 
Rys. 3. Widok chodnika badawczego I-624 przed wzmocnieniem. 

Figure 3. View of exploration gallery I – 624 before strengthening 

 

 

  Korozja elementów obudowy w KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast ma bardzo 

zróżnicowany charakter, a jej wielkość i zakres uzależnione są zarówno od czasu istnienia 

wyrobiska , stopnia występującej agresji, jak również działających zwiększonych naprężeń 

oraz agresywności powietrza. Najbardziej agresywne czynniki występują w zużytym powietrzu 

kopalnianym. Ilość i jakość zanieczyszczeń powietrza, w tym jego wysoka wilgotność, jak 
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również znaczne zawodnienie kopalni, sprzyjają występowaniu korozji elektrochemicznej ele-

mentów stalowych w tym głównie obudowy wyrobisk. 

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że średni czas istnienia obudowy podporowej bez 

poważnego ubytku korozyjnego nie przekraczającego wartości 4 mm wynosi w przedziale 15 

do 20 lat. Natomiast okres 25 lat to czas, w którym wielkość korozji przejawia się m.in.: 

- silnym perforowaniem kształtowników pod kołnierzami i na ściankach bocznych, 

- pękaniem z przesunięciem kształtownika w przekrojach najbardziej wytężonych, 

- zmianą kształtu odrzwi w przekroju jak również obserwowanym przestrzennym 

wyboczeniem odrzwi, 

- pełną korozją złącz łącznie ze strzemionami uniemożliwiającą pracę obudowy jako 

konstrukcji podatnej,  

- korozją rozpór, blach okładzinowych, siatek zgrzewanych i innych elementów. 

Dopuszczenie do powyższych deformacji obudowy będzie wiązało się z koniecznością 

wykonywania kosztownych przebudów, a w najgorszym wypadku drążeniem nowego 

chodnika.  

  W związku z długim okresem istnienia chodnika badawczego I-624 wystosowano do 

Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zlecenie na określenie stopnia skorodowania 

istniejącej obudowy, analizę jej stanu technicznego, obliczenie obciążenia obudowy  

z uwzględnieniem ciśnienia eksploatacyjnego w celu określenia metody wzmocnienia obudo-

wy. Spośród dostępnych metod pomiaru stopnia skorodowania kształtownika (grubości 

ścianki) z uwagi na przewidywaną znaczną liczbę wymaganych pomiarów zastosowano meto-

dę ultradźwiękową z wykorzystaniem grubościomierza SONO M510. Przyrząd taki, 

wykorzystywano w badaniach prowadzonych przez GIG. 

  W chodniku badawczym I-624 wykonano 3-5 pomiarów grubości skorodowanego 

kształtownika V25 na jednych odrzwiach obudowy. Powyższych badań dokonano w 11 punk-

tach pomiarowych - na rysunku nr 4 pokazano wstępne przygotowanie obudowy do pomiarów.  

Wyniki z przeprowadzonych pomiarów oraz ich porównanie do wartości nominalnej (Rys. 5.) 

zostały przedstawione w tabeli nr 1.  

 

 
Rys 4. Wstępne przygotowanie miejsca do wykonania pomiaru grubości obudowy. 

Figure 4. Preliminary preparation of place to suport thickness measurement 
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Rys. 5. Grubość ścianki kształtownika V25 

Figure 5. Thickness of the section V25 wall 

 
Tabela 1. Wyniki pomiarów stopnia skorodowania obudowy w chodniku badawczego I – 624 

Table 1. Results of the degree of corrosion of the exploration gallery I - 624 suport set. 

Miejsce pomiaru 
Profil  

obudowy 

Pomiar Średnia Ubytek 
Nośność  

obudowy 

Cecha od przecinki 
rozruchowej śc. 700 

[mm] [mm] [mm] [%] 

940 V25 denko - 14,2; 14,8; 14,6; 14,5 14,53 0,47 96,9 

920 V25 denko - 12,2; 12,5; 13,1; 12,1; 12,2 12,42 2,58 82,8 

850 V25 denko - 12,1; 11,9; 12,6 12,20 2,80 81,3 

806 V25 denko - 12,5; 12,4; 12,4; 12,5 12,45 2,55 83,0 

750 V25 denko - 14,7; 14,8; 14,9 14,80 0,20 98,7 

600 V25 denko - 13,3; 13,4; 13,3; 13,2; 13,3 13,30 1,70 88,7 

500 V25 denko - 12,9; 13,7; 12,8; 13,0; 13,0 13,08 1,92 87,2 

300 V25 denko - 12,3; 12,7; 12,5; 12,2 12,43 2,57 82,9 

200 V25 denko - 13,1; 12,4; 12,5; 13,0; 12,3 12,66 2,34 84,4 

50 V25 denko - 14,3; 14,5; 14,2; 14,1 14,28 0,72 95,2 

0 V25 denko - 14,9; 14,8; 14,9; 14,4; 14,2 14,64 0,36 97,6 

 
 Z przeprowadzonych pomiarów wynika, iż ubytek korozyjny odrzwi w chodniku badaw-

czym I-624 waha się w granicach 0,20 - 2,80 mm, co przekłada się na spadek nośności odrzwi 

o 1,3 - 18,7%. Przedstawione wynik pokazują, że mimo tak długiego okresu istnienia wyrobi-

ska nośność obudowy zmniejszyła się maksymalnie o 18,7%, tak więc zasadnym jest zastoso-

wanie innego, mniej kosztownego niż przebudowa, sposobu wzmocnienia obudowy chodnika 

badawczego I – 624. 

Rozważono różne metody wzmocnienia wyrobiska i z punktu widzenia kopalni stwierdzono, 

że najlepiej spełni oczekiwania wzmacnianie obudowy za pomocą zbrojonego betonu natry-

skowego spełniającego następujące założenia: 

- spoiwo z dodatkiem włókien polipropylenowych, 

- średnioważona wytrzymałość na zginanie min. 15MPa, 

- średnioważona wytrzymałość na ściskanie R = min. 15MPa, 
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dodatkowo przed nałożeniem zbrojonego betonu natryskowego w przedmiotowym wyrobisku 

zabudowano w stropie jeden rząd podciągu stalowego do którego podwieszono trasę kolejki 

podwieszanej.  

Prowadzone badania wykazały, że warstwa zbrojonego betonu natryskowego szczelnie przyle-

ga do skał górotworu oraz ma następujące zalety: 

- bardzo duża nośność, 

- wysoka stateczność (podatność), 

- znaczna przyczepność pozwalająca na utrzymanie pierwotnego kąta tarcia wewnętrznego 

górotworu co ułatwia współpracę torkretu z górotworem a tym samym umożliwia utrzymanie 

stateczności wyrobiska, 

- spełnienie zadań zarówno obudowy tymczasowej jak i ostatecznej. 

Zastosowany zbrojony beton natryskowy (torkret) spełnia również dwie podstawowe funkcje: 

-wzmocnienie obudowy, 

-izolację obudowy przed dalszą korozją i degradacją. 

Wzmocnienie stalowej obudowy łukowej następuje w wyniku działania szeregu czynników, 

z których najważniejsze to: 

- poprawa warunków podparcia odrzwi i związana z tym zmiana rozkładu działającego 

obciążenia, 

- częściowe scalenie wykładki kamiennej oraz odizolowanie górotworu od wpływów atmosfery 

kopalnianej, 

- usztywnienie odrzwi w kierunku poprzecznym i zabezpieczenie ich przed wyboczeniem, 

- podporność warstwy betonowej. 

W przypadku stosowania torkretu łącznie z obudową stalową, oprócz wzmacniania obudowy 

rozwiązanie to może pełnić funkcję opinki. 

Pokrycie odrzwi obudowy zbrojonym betonem natryskowym o średnioważonej wytrzymałości 

na ściskanie nie mniejszej niż 15 MPa spowoduje, że oprócz podporności odrzwi obudowy 

beton zapewni dodatkową izolację skorodowanego kształtownika co w efekcie znacznie 

wydłuży jego okres przydatności oraz pozwoli na dalsze użytkowanie wyrobiska bez potrzeby 

jego kosztownej i pracochłonnej przebudowy. Na rysunku nr 6 przedstawiono widok wzmoc-

nionego chodnika badawczego I-624 za pomocą podciągu stalowego i zbrojonego betonu na-

tryskowego. 
     

 
Rys. 6. Widok wzmocnionego chodnika badawczego I-624 za pomocą podciągu stalowego i zbrojonego 

betonu natryskowego. 

Figure 6. View of exploration gallery I – 624 strengthened by steel joist and reinforced shotcrete 
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  W celu oceny powłoki z betonu natryskowego przeprowadzono badania zarówno  

parametrów torkretu, jak i grubości narzuconej warstwy. W tym celu pobrano 12 próbek  

zbrojonego betonu natryskowego poprzez wykonanie odwiertów. Próbki pobrano z rejonu 

skrzyżowania chodnika badawczego I-624 z przecinką ściany 700. Próbki betonu [Rys.7]  

w postaci rdzeni zostały dostarczone do Laboratorium Geomechaniki Górniczej w celu  

wykonania badań wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie.  

 

 
Rys. 7. Widok przykładowej próbki rdzenia pobranego do badań. 

Figure 7. Viev of ex ample core sample taken to tests 

Badania wytrzymałości na ściskanie R przeprowadzono w maszynie wytrzymałościowej  

MTS-810. Badania wytrzymałości na ściskanie betonu wykonano w oparciu o normę PN-EN 

1926:2007. Metoda badań polega na obciążaniu próbki w maszynie wytrzymałościowej siłą 

ściskającą równomiernie wzrastającą (zgodnie z wymogami normy), aż do osiągnięcia siły 

niszczącej próbkę i obliczeniu na tej podstawie wytrzymałości na ściskanie (w MPa), według 

wzoru: 
 

 R =
F

A
 (1) 

 

gdzie: R – wytrzymałość na ściskanie [MPa]; F - wartość siły, przy której nastąpiło zniszczenie 

próbki (obciążenie krytyczne) [MN]; A - powierzchnia przekroju poprzecznego próbki przed 

badaniem [m2]. 

Badania wytrzymałości na rozciąganie Rr wykonano w maszynie wytrzymałościowej MTS- 

810 na próbkach w stanie powietrzno-suchym metodą poprzecznego ściskania (tzw. metodą 

brazylijską) według wzoru: 
 

 R𝑟 =
F

A
∗ 𝑘 (2) 

 

gdzie: F - wartość siły krytycznej, przy której wystąpiło zniszczenie próbki [MN]; A - pole 

powierzchni przełamu w wyniku zniszczenia próbki [m2]; k – współczynnik stały  

(0,637 – dla próbek w kształcie walca). 

Wyniki badań zestawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Zestawienie wyników badań wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek betonu 

Table 2. List of reinforced shotcrete samples tensile and compression strength tests results 

Miejsce 

pobrania próbki pierwotnej 

Nr próbki 

laboratoryjnej 

R 

[MPa] 

Rr 

[MPa] 

Chodnik badawczy 

I-624 

1/1 21,2 1,36 

1/2 27,5 2,15 

1/3 24,8 1,97 

średnia 24,5 1,83 

odch. stand. 3,2 0,41 
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Jak można zauważyć z powyższych wyników średnia wartość wytrzymałości na ściskanie po-

branych próbek wynosi 24,5MPa przy założonych parametrach min.15 MPa, tak więc materiał 

pobrany do badań z chodnika badawczego I – 624 spełnia zakładane parametry.  

Podczas pobierania próbek do badań wytrzymałościowych dokonano pomiarów grubości war-

stwy zbrojonego betonu natryskowego [Rys.8] co zostało przedstawione w tabeli nr 3. 
 

Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarów grubości betonu 

Table 3. List of reinforced shotcrete thickness measurement results 

Miejsce pomiaru 
Nr punktu 

pomiarowego 

Lokalizacja Grubość 

betonu 

[cm] ocios metraż 

Chodnik badawczy I - 624 

1 południowy 13,5 8,0 

2 południowy 28,0 7,5 

3 południowy 30,8 5,0 

4 południowy 28,5 10,0 

5 północny 25,5 8,0 

6 północny 27,0 5,0 

7 północny 28,0 3,5 

8 północny 29,3 10,0 

9 północny 30,0 4,0 

10 północny 29,3 6,0 

11 południowy 28,5 8,0 

12 południowy 13,5 14,0 

13 północny 5,3 8,5 

14 północny 6,0 8,0 

 

 
Rys. 8. Pomiar grubości betonu w otworze rdzeniowym 
Figure 8.Reinforced shotcrete thickness measurement in drill hole 

 
Dysponując wynikami badań laboratoryjnych rzeczywistych parametrów torkretu oraz  

parametrami nominalnymi obudowy, a także stopniem jej skorodowania określono grubość 

warstwy torkretu wymaganą dla przywrócenia pierwotnej nośności obudowy. Obliczenia  

przeprowadzono w oparciu o normę PN-G-05600. W wyniku analiz otrzymano wymagane 

grubości warstwy torkretu, które zestawiono w tabeli nr 4. 
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Tabela 4. Wymagana grubość torkretu dla przywrócenia pierwotnej nośności skorodowanej obudowy 

Table 4. Required shotcrete thickness to restore orginal load capacity of corroded support 

Miejsce pomiaru 
Profil obudowy 

Wymagana grubość torkretu 

[m] [cm] 

Chodnik badawczy I-624 (miejsca pomiarów wg metraży) 

940 

V25 

0,6 

920 3,1 

850 3,3 

806 3,0 

750 0,2 

600 2,0 

500 2,3 

300 3,1 

200 2,8 

50 0,9 

0 0,4 
 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz grubość zastosowanego torkretu, wymagana do zniwe-

lowania spadku nośności obudowy spowodowanego korozją wynosi od 0,2 – 3,3 cm. 

Odnosząc to do średniej rzeczywistej grubości powłoki z betonu natryskowego można stwier-

dzić, że zastosowana powłoka z zbrojonego betonu natryskowego powinna skutecznie przy-

wrócić nośność obudowy obniżoną w wyniku postępującego ubytku korozyjnego. 

Celem weryfikacji sposobu wzmocnienia za pomocą zbrojonego betonu natryskowego doko-

nano obliczeń obciążenia obudowy oraz podporności wzmocnionej obudowy. 
Do obliczeń wartości obciążeń dynamicznych pochodzących od eksploatowanej ściany, jakie 

mogą wystąpić na skrzyżowaniu ściany 700 z chodnikiem badawczym I-624, wyznaczono 

cztery odcinki charakteryzujące zmienność ciśnienia górotworu w tym rejonie. 

Wyniki obliczeń obciążenia górotworu, jakie działać mogą na obudowę w rejonie skrzyżowa-

nia zestawiono w tabeli nr 5. 
 

Tabela 5. Obciążenie obudowy skrzyżowania ściany 700 z chodnikiem badawczym I - 624 

Table 5. Loading of crossing longwall 700 and exploration gallery I – 624 support 

Wybrany odcinek na wybiegu ściany 700 

 w chodniku badawczym I-624 

 Obciążenie skrzyżowania [MN/m] 

chodnik badawczy I-624 

obudowa ŁP9/V25/A 

A 0,351 

B 0,315 

C 0,397 

D 0,376 
 

Analizując, przedstawione w tabeli nr 5, wyniki obliczeń obciążenia ze strony górotworu, jakie 

działać mogą na obudowę w strefie skrzyżowania ściany 700 z chodnikiem badawczym I-624 

zauważyć można, że jego wartości zależą głównie od rozpatrywanego odcinka na długości 

chodnika, a ich maksymalne wartości wynoszą do 0,397 MN/m. 

 Zgodnie z założeniem, według którego skorodowana obudowa zostanie wzmocniona po-

przez torkretowanie, pozwalając uzyskać nośność nie mniejszą niż katalogowa dla nowych 

odrzwi ŁP9/V25/A (tj. Wn=0,164 MN/m), określono maksymalną podporność wzmocnionej 

obudowy przy rozstawie odrzwi 0,75 m. Wyniki obliczeń, dla tej obudowy wykonanej ze stali 

25G2 przedstawiono w tabeli nr 6. 
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Tabela 6. Wskaźniki nośności obudowy oraz całkowite dopuszczalne jej obciążenie dla skorodowanych 

odrzwi pokrytych torkretem 

Table 6. Load capacity index and Total allowed loading to corroded support set covered with shotcrete 

Wielkość i typ 

odrzwi 

Maksymalna podporność obudowy 

 w rozstawie odrzwi d = 0,75 m 

[MN] 

ŁP9/V25/A 0,546 

 
W związku z tym, że maksymalna podporność wzmocnionej skorodowanej obudowy jest 

większa niż maksymalne obciążenie obliczone i zestawiono w tabeli nr 5. Obudowa ta może 

bezpiecznie zabezpieczać przedmiotowe wyrobisko, pod warunkiem spełnienia wymagań od-

nośnie grubości warstwy torkretu zawartych w tabeli nr 4 oraz jego klasy wytrzymałości. 

 Celem analizy skuteczności zastosowanego wzmocnienia przeprowadza się w cyklicznych 

odstępach pomiary konwergencji w chodniku badawczym I-624. Miejsca dokonywanych  

pomiarów wraz z aktualnym postępem ściany 700 zostały przedstawione na rysunku nr 9.    
 

 
Rys. 9. Mapa z naniesionymi punktami pomiarowymi oraz aktualnym postępem ściany 

Figure 9. Map with measurement points and actual advence of the longwall 

 

Tabela nr 7 oraz wykres nr 1 przedstawia wyniki pomiarów szerokości chodnika badawczego I 

– 624 w zależności od postępu ściany 700.  
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Tabela 7. Wyniki pomiarów szerokości chodnika badawczego I – 624 w zależności od postępu ściany 700 

Table 7. Results of the exploration gallery I - 624 width measurements according to advence of the 

longwall 700 

Nr 

pkt. 

Pomiar  

nr 1 

Pomiar  

nr 2 

Pomiar  

nr 3 

Pomiar  

nr 4 

Pomiar  

nr 5 

Pomiar  

nr 6 

Pomiar  

nr 7 

Faza  

rozruchu 

ściany 

Postęp 

ściany 

120m 

Postęp 

ściany  

180m 

Postęp 

ściany 

245m 

Postęp  

ściany 

332m 

Postęp 

ściany 

451m 

Postęp  

ściany 

559m 

Data: 

2018.10.04 

Data: 

2018.10.24 

Data: 

2018.11.08 

Data: 

2018.11.22 

Data: 

2018.12.11 

Data: 

2019.01.08 

Data: 

2019.01.28 

Szerokość            

[m] 

Szerokość            

[m] 

Szerokość            

[m] 

Szerokość            

[m] 

Szerokość            

[m] 

Szerokość            

[m] 

Szerokość            

[m] 

c.960 5,39 5,41 5,41 5,40 5,39 5,40 5,40 

c. 900 4,24 4,24 4,23 4,23 4,22 4,23 4,23 

c. 805 4,25 4,25 4,25 4,26 4,25 4,26 4,24 

c. 800 3,99 4,03 4,00 4,01 3,99 4,00 3,99 

c. 772 4,02 4,01 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 

c. 769 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,22 

c. 700 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

c. 600 4,52 4,52 4,52 4,51 4,52 4,52 4,52 

c. 588 4,37 4,36 4,37 4,37 4,37 4,37 4,38 

c. 500 4,41 4,39 4,40 4,40 4,39 4,40 - 

c. 400 4,52 4,53 4,52 4,53 4,53 - - 

c. 300 4,50 4,50 4,50 4,50 - - - 

c. 200 4,59 4,68 - - - - - 

c. 176 4,67 4,60 - - - - - 

c. 164 4,59 - - - - - - 

c. 100 4,48 - - - - - - 

c. 30 4,41 - - - - - - 
 

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

Pomiary szerokości chodnika badawczego I – 624
podczas eksploatacji ściany 700

Pomiar nr 1
[2018.10.04]

Pomiar nr 2
[2018.10.24]

Pomiar nr 3
[2018.11.08]

Pomiar nr 4
[2018.11.22]

Pomiar nr 5
[2018.12.11]

Pomiar nr 6
[2019.01.08]

Pomiar nr 7
[2019.01.28]

Wykres 1. Wyniki pomiarów szerokości chodnika badawczego I – 624 w zależności od postępu ściany 

700 

Chart 1. Results of the exploration gallery I - 624 width measurements according to advence of the 

longwall 700 



 13 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów zawartych w tabeli nr 7 i przedstawionych na 

wykresie nr 1 można stwierdzić porównując do pomiaru nr 1 przeprowadzonego  

w początkowej fazie biegu ściany, iż zmiany szerokości wyrobiska nadścianowego są 

nieznaczne (maksymalna różnica wynosi 0,04 m) praktycznie niezauważalne. 

  Z kolei tabela nr 8 oraz wykres nr 2 przedstawia wyniki pomiarów wysokości chodnika 

badawczego I – 624 w zależności od postępu ściany 700.  
 

Tabela 8. Wyniki pomiarów wysokości chodnika badawczego I – 624 w zależności od postępu ściany 700 

Table 8.Results of the exploration gallery I - 624 height measurements according to advence of the 

longwall 700 

Nr 

pkt. 

Pomiar  

nr 1 

Pomiar  

nr 2 

Pomiar  

nr 3 

Pomiar 

 nr 4 

Pomiar 

 nr 5 

Pomiar 

 nr 6 

Pomiar  

nr 7 

Faza  

rozruchu 

ściany 

Postęp  

ściany 

120m 

Postęp  

ściany  

180m 

Postęp  

ściany 

245m 

Postęp 

ściany 

332m 

Postęp 

ściany 

451m 

Postęp 

ściany 

559m 

Data: 

2018.10.04 

Data: 

2018.10.24 

Data: 

2018.11.08 

Data: 

2018.11.22 

Data: 

2018.12.11 

Data: 

2019.01.08 

Data: 

2019.01.28 

Wysokość           

[m] 

Wysokość           

[m] 

Wysokość           

[m] 

Wysokość           

[m] 

Wysokość           

[m] 

Wysokość           

[m] 

Wysokość           

[m] 

c.960 3,19 3,23 3,20 3,19 3,09 3,09 3,09 

c. 900 2,95 2,94 2,98 2,97 2,88 2,88 2,97 

c. 805 3,13 3,15 3,14 3,16 3,04 3,05 3,15 

c. 800 3,13 3,12 3,12 3,14 3,04 3,04 3,19 

c. 772 2,70 2,68 2,65 2,68 2,57 2,56 2,69 

c. 769 2,75 2,75 2,76 2,74 2,65 2,64 2,76 

c. 700 3,01 3,01 3,01 3,05 2,93 2,92 3,03 

c. 600 2,75 2,76 2,75 2,76 2,67 2,66 2,65 

c. 588 2,79 2,77 2,77 2,79 2,68 2,80 2,79 

c. 500 2,76 2,77 2,79 2,69 2,64 2,61 - 

c. 400 3,05 3,03 3,06 3,06 2,97 - - 

c. 300 2,83 2,83 2,85 2,85 - - - 

c. 200 2,71 2,69 2,69 - - - - 

c. 176 3,16 3,15 - - - - - 

c. 164 3,26 - - - - - - 

c. 100 2,85 - - - - - - 

c. 30 3,03 - - - - - - 
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2,90

3,00

3,10
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3,30

Pomiary wysokości chodnika badawczego I – 624
podczas eksploatacji ściany 700

Pomiar nr 1
[2018.10.04]
Pomiar nr 2
[2018.10.24]
Pomiar nr 3
[2018.11.08]
Pomiar nr 4
[2018.11.22]
Pomiar nr 5
[2018.12.11]
Pomiar nr 6
[2019.01.08]
Pomiar nr 7
[2019.01.28]

  
Wykres 2. Wyniki pomiarów wysokości chodnika badawczego I – 624 w zależności od postępu  

ściany 700. 

Chart 2.Results of the exploration gallery I - 624 height measurements according to advence of the 

longwall 700 
 

Analizując pomiary ujęte w tabeli nr 8 i zobrazowane na wykresie nr 2 można zuważyć, że  

w stosunku do pomiaru pierwszego zmiany wysokości chodnika badawczego I - 624 są bardzo 

małe (maksymalnie 0,15m) i w większości są wynikiem oddziaływania eksploatowanej ściany 

700 i można je zaobserwowoać w postaci wypiętrzania spągu w przedmiotowym chodniku. 

Mimo zmiany wysokości o maksymalnym odchyleniu wynoszącym 0,15m w analizowanym 

wyrobisku nie zaobserwowano uszkodzeń w postaci pęknięć lub odspajania się wzmocnienia 

wykonanego za pomocą zbrojonego betonu natryskowego.     

 W celu weryfikacji wybranej przez kopalnie KWK Piast – Ziemowit Ruch Piast metody 

wzmocnienia chodnika badawczego I -624 przeprowadzono ocenę makroskopową obudowy 

przedmiotowego chodnika. Badania obejmowały pomiar grubości ścianek kształtownika  

stalowego odrzwi ŁP9/V25/A, pomiar grubości warstwy betonu natryskowego, pobranie  

i przebadanie próbek torkretu pod kątem wytrzymałości oraz pomiar konwergencji. 

Badania z wykorzystaniem grubościomierza ultradźwiękowego przeprowadzono na odcinkach 

wyrobiska przed torkretowaniem. Stwierdzono umiarkowany ubytek korozyjny kształtownika 

odrzwi i miejscami całkowicie skorodowane rozpory międzyodrzwiowe i okładziny z siatki 

stalowej. 

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz można stwierdzić, że wzmocniona obudowa  

powinna przenieść obciążenia ze strony górotworu, również w warunkach występowania  

ciśnień eksploatacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań z uwagi na charakter  

obciążenia (ciśnienia deformacyjne), mogą wystąpić spękania powłoki torkretowej i koniecz-

nym stanie się zastosowania dodatkowych wzmocnień, zwłaszcza w miejscu skrzyżowania 

ściana-chodnik. 

Przedmiotowe rozwiązanie okazało się najszybsze i najbardziej ekonomiczne  

z możliwych, dzięki czemu planowane rozpoczęcie zbrojenia ściany 700 odbyło się bez 

zbędnej zwłoki i umożliwia realizację zadań produkcyjnych KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 

(postęp ściany na 19.02.2019r. wynosi 670m). Właściwy stan wzmocnionej za pomocą betonu 

natryskowego obudowy przedmiotowego wyrobiska pozwolił na transport materiałów i sprzętu 

do rejonu oraz zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo przebywającej w chodniku badaw-

czym I -624 załogi. 
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Analysis of effectiveness of strengthening exploration galery I – 624 located in range of   

exploitation pressure of longwall 700 by reinforced shotcrete 

 

 

 

In the paper alternative to rebuilding way of strengthening corroded support of ventilation gal-

lery located in range of longwall 700 exploitation pressure has been presented. Study of steel 

section wall thickness of support set ŁP9/V25/A and calculation of dynamic loading at cross-

ing longwall and gallery was made before strengthening by reinforced shotcrete.  Measurement 

of reinforced shotcrete thickness was made to check choosen method of strengthening. Addi-

tionally shotcrete samples was taken and tested to obtain tensile and compression strength re-

sults. Also cyclic convergence measurement are made at selected points in exploration gallery I 

– 624. 

 

 

 

 

 

 



Doświadczenia ze stosowania obudów 
spłaszczonych  ŁPSp w przecinkach 

ścianowych,  skrzyżowaniach,
załamaniach i poszerzeniach chodników  

w warunkach 
KWK ROW Ruch Marcel

Kraków 2019

Adam Kryst

Robert Bryja 

Andrzej Hadam

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały  konferencyjne 



A-4

A-4

A-1

A-1

KWK

Bolesław Śmiały

KWK

Sośnica
KWK

Wujek

KWK

Mysłowice-

Wesoła

3 ruchy

KWK  RUDA

3 ruchy

KWK 

Piast-Ziemowit

2 ruchy

KWK

Murcki-

Staszic

1. KWK ROW:
• Ruch Jankowice

• Ruch Chwałowice

• Ruch Marcel

• Ruch Rydułtowy

2. KWK RUDA:
• Ruch Bielszowice

• Ruch Halemba

• Ruch Pokój

3. KWK Piast-Ziemowit
• Ruch Piast

• Ruch Ziemowit

4. KWK Bolesław Śmiały

5. KWK Sośnica

6. KWK Murcki-Staszic

7. KWK Mysłowice-

Wesoła

8. KWK Wujek

ODDZIAŁY PGG

8 kopalń węgla kamiennego   
5 specjalistycznych zakładów

2

KATOWICE

Centrala 

PGG S.A.

>
KWK ROW

4 ruchy
Legenda:
- obszary górnicze

KWK PGG       

- obszary górnicze 

KWK nabytych od    

KHW przez PGG

- autostrady

 Polska Grupa Górnicza (PGG) została utworzona 29 kwietnia 2016r. 
w wyniku realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce. 

 Siedzibą Centrali spółki są Katowice,  kopalnie i zakłady 
pomocnicze są zlokalizowane w województwie śląskim.  



3

Obszary górnicze Oddziału KWK ROW – stan aktualny 

OG Rydułtowy II

Koncesja nr 8/2018

do 31.12.2042 r.

OG Chwałowice

Koncesja nr  5/2016

do 31.12.2040r.

OG Jankowice

Koncesja nr 6/2018

do 31.12.2044 r.

OG Radlin II

Koncesja nr 7/2018

do 31.12.2041 r.

Ruch 

Chwałowice

Ruch 

Jankowice

Ruch 

Rydułtowy

Ruch 

Marcel

Wyszczególnienie
Powierzchnia 

OG [km²]
Żywotność  
[do roku]

Chwałowice 21,77 2060

Jankowice 24,52 2075

Marcel 30,80 2043

Rydułtowy 62,57 2039

KWK ROW 139,66
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„Marcel” jest kopalnią dwupolową, składa się z części tzw. macierzystej, gdzie 

eksploatowane są pokłady grupy 700 oraz z części marklowickiej z eksploatacją       

w pokładach grupy 500.  

 

Kopalnia produkuje w ciągu roku ponad 2 800 tys. ton węgla typu 32, 33 oraz 34.  

Głównym odbiorcą węgla koksowego są koksownie, a odbiorcami węgla 

energetycznego są cementownie, ciepłownie i energetyka zawodowa. Znaczny 

udział produkcji sprzedawany jest w eksporcie. 

Od 1 maja 2016r. kopalnia wchodzi w skład Polskiej Grupy Górniczej S. A. 

Od 1 lipca 2016r. kopalnia funkcjonuje jako PGG KWK ROW Ruch Marcel 



5
Umiejscowienie Obszaru Górniczego Ruchu Marcel w granicach administracyjnych



6
Część Macierzysta Ruchu Marcel
Eksploatacja wg Planu Ruchu na lata 2019 – 2021
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Część Marklowicka Ruchu Marcel – wg Planu Ruchu na lata 2016 - 2018

Część Marklowicka Ruchu Marcel
Eksploatacja wg Planu Ruchu na lata 2019 – 2021
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Część Macierzysta Ruchu Marcel – wg Planu Ruchu na lata 2016 – 2018 
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Część Macierzysta Ruchu Marcel – eksploatacja w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Projekcja przecinki badawczej M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1

 Nachylenie przecinki badawczej M-2 wynosi średnio 9°.

 Średni ciężar objętościowy skał nadległych - 25,0 kN/m3.

 Głębokość zalegania – 985-1030 m.
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Profil skał stropowych pokładu 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Parametry techniczne przecinki badawczej M-2 w pokładzie 

712/1-2 i 712/1-2 – 713/1 :

 Max głębokość zalegania:  1030 m

 Kąt nachylenia:  średnio 9°

 Średnia wytrzymałość skał stropowych na ściskanie:  33,23 MPa

 Średnia wytrzymałość węgla na ściskanie:  17,10 MPa

 Średnia wytrzymałość skał spągowych na ściskanie:  24,20 MPa

 Podzielność skał: blokowa, masywna

 Długość ściany M-2:  134 m

Na podstawie powyższych parametrów Kierownik Działu Górniczego dokonał 

doboru obudowy ŁPSpA-V32/4/6,5x3,5 o rozstawie co 1,0m.
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Widok obudowy ŁPSpA-V32/4/6,5x3,5 w przecince badawczej M-2 

w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Przecinka badawcza M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,5x3,5
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Przecinka badawcza M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,5x3,5
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Trasa transportu sekcji z kanału likwidacyjnego ściany M-3 do zbrojonej przecinki badawczej M-2

Po wykonaniu kanału likwidacyjnego w  ścianie M-3 (01.02.2016 r.) przystąpiono                     

do wyzbrajania i transportu sekcji do przecinki badawczej M-2.
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Zbrojenie przecinki badawczej M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
za pomocą sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 14/34 POz

. 
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Zbrojenie przecinki badawczej M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Zbrojenie przecinki badawczej M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Zbrojenie przecinki badawczej M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Po zakończeniu zbrojenia rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
nastąpił w dniu 07.03.2016 r.



22

Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Rozruch ściany M-2 w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Skrzyżowanie ściany M-2 z chodnikiem badawczym M-2

w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1



32

Skrzyżowanie ściany M-2 z chodnikiem badawczym M-2

w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Skrzyżowanie ściany M-2 z chodnikiem badawczym M-2a 

w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Skrzyżowanie ściany M-2 z chodnikiem badawczym M-2a

w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1



35

Skrzyżowanie ściany M-2 z chodnikiem badawczym M-2a

w pokładzie 712/1-2 i 712/1-2 – 713/1
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Fragment mapy z rejonu skrzyżowania przecinki wentylacyjnej z pochylnią badawczą   

C-7 w pokładzie 505wg
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Schemat skrzyżowania przecinki wentylacyjnej z pochylnią badawczą C-7 w pokładzie 505wg
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Widok skrzyżowania przecinki wentylacyjnej z pochylnia badawczą C-7

w pokładzie 505wg w obudowie ŁPSp
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Fragment mapy z rejonu skrzyżowania pochylni badawczej C-7 z chodnikiem 

ścianowym C-4a w pokładzie 505wg
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Schemat skrzyżowania pochylni badawczej C-7 z chodnikiem ścianowym C-4a 

w pokładzie 505wg
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Widok skrzyżowania pochylni badawczej C-7 z chodnikiem ścianowym C-4a w 

pokładzie 505wg w obudowie ŁPSp
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Widok skrzyżowania pochylni badawczej C-7 z chodnikiem ścianowym C-4a 

w pokładzie 505wg w obudowie ŁPSp
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Fragment mapy z rejonu skrzyżowania pochylni badawczej C-3                        
z chodnikiem badawczym W-3e w pokładzie 507
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Schemat skrzyżowania pochylni badawczej C-3 z chodnikiem badawczym 
W-3e w pokładzie 507
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Widok skrzyżowania pochylni badawczej C-3 z chodnikiem badawczym W-3e 

w pokładzie 507 w obudowie ŁPSp
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Widok skrzyżowania pochylni badawczej C-3 z chodnikiem badawczym 

W-3e w pokładzie 507 w obudowie ŁPSp
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Fragment mapy z rejonu skrzyżowania pochylni badawczej C-3                        
z chodnikiem badawczym C-2 w pokładzie 507
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Schemat skrzyżowania pochylni badawczej C-3 z chodnikiem 
badawczym C-2 w pokładzie 507
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Widok skrzyżowania pochylni badawczej C-3 z chodnikiem badawczym C-2 

w pokładzie 507 w obudowie ŁPSp
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Fragment mapy z rejonu skrzyżowania pochylni badawczej C-2                        
z chodnikiem badawczym I w pokładzie 507
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Schemat skrzyżowania pochylni badawczej C-2 z chodnikiem 
badawczym I w pokładzie 507
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Widok skrzyżowania pochylni badawczej C-2 z chodnikiem badawczym I

w pokładzie 507 w obudowie ŁPSp
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Fragment mapy z rejonu załamania w chodniku badawczym C-2 w pokładzie 507
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Schemat załamania w chodniku badawczym C-2 w pokładzie 507
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Widok poszerzenia w obudowie ŁPSp w chodniku badawczym C-2 

w pokładzie 507
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DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 
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Ekonomiczne wysokowydajne wentylatory elektryczne 

chłodzone cieczą do stosowania w trudnych 

warunkach górniczych 
 

 

Ryszard Krzykowski 

Mateusz Dobry 

PHU ,,EKO-WIN” 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono założenia projektowe, wstępne parametry, wyni-

ki pomiarów i badań nowych wentylatorów lutniowych z napędem elektrycznym. Ponadto za-

prezentowano przewidywane parametry techniczne nowego wentylatora elektrycznego z trzy-

biegowym silnikiem chłodzonym cieczą. Z założenia wentylatory są przeznaczone do przewie-

trzania ślepych wyrobisk, szczególnie w trudnych warunkach górniczych. Zastosowanie w 

przodkach z wentylacją odrębną drążonych przy pomocy materiałów wybuchowych lub kom-

bajnem, pozwala w pełni wykorzystywać cechy tych wentylatorów. 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylator elektryczny, ekonomiczny, chłodzony cieczą, górnictwo, 

wentylacja 

 

 

1. WSTĘP 

 

Obecnie w polskim górnictwie chcąc wydobywać cenne kopaliny węgla kamiennego jesteśmy 

zmuszeni sięgnąć do złóż zalegających na dużych głębokościach. Sytuacja ta ciągnie za sobą 

wiele problemów i trudności związanych między innymi z pogarszającymi się parametrami 

geotermicznymi skorupy ziemskiej czy też dostępną technologią. Wzrost głębokości eksploata-

cji oprócz zwiększenia poziomu zagrożeń naturalnych związanych z występowaniem większej 

ilości gazów wybuchowych czy też zagrożeń pożarowych spowodował także znaczne podwyż-

szenie temperatury górotworu. 

Dążenie do zwiększenia koncentracji wydobycia doprowadziło do prawie całkowitej me-

chanizacji procesów podziemnych, a co za tym idzie do znacznego zwiększenia mocy elek-

trycznej wykorzystywanych w tych procesach maszyn. 

Powyższe czynniki spowodowały wzrost temperatury oraz wilgotności powietrza w pod-

ziemnych wyrobiskach górniczych. Problem zagrożenia klimatycznego w rejonach eksploata-

cyjnych jest więc bardzo poważny. 

Zapewnienie odpowiednich warunków mikroklimatu w miejscach pracy jest bardzo waż-

nym zagadnieniem ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy jak również ekonomiczny 



wymiar prowadzenia działalności górniczej. Dlatego też maszyny i urządzenia stosowane 

w górnictwie podziemnym, a w szczególności urządzenia wykorzystywane do wentylacji po-

winny być dobierane w sposób racjonalny oraz, tak aby zapewnić: 

 nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające polepszenie ekonomiczności 

stosowanego urządzenia, zwiększenie wydajności, łatwą regulację i obsługę; 

 mniejszy wpływ na wzrost zagrożeń naturalnych występujących w wyrobiskach górni-

czych; 

 większy zakres wykorzystania urządzenia po jego zabudowie; 

 dostosowane do pracy w trudnych warunkach, szczególnie na dużych głębokościach, 

zapewniając bezpieczeństwo pracy w atmosferze kopalnianej zagrożonej wybuchem py-

łu węglowego, metanu i innych gazów; 

 emitowanie minimalnej ilości ciepła do atmosfery kopalnianej. 

Powyższe wytyczne skłoniły grupę inżynierów firmy EKO-WIN współpracujących z pro-

ducentem silników elektrycznych do stworzenia nowego, innowacyjnego w swym działaniu i 

budowie wentylatora lutniowego. 
 
 

2. NOWY WENTYLATOR EWWG-900/80/6/4/2N-P/ChW 
 

Przedmiotowy wentylator górniczy EWWG-900/80/6/4/2N-P/ChW został zastrzeżony jako 

wzór użytkowy (wzór przemysłowy) na okres 25 lat przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej 

Polskiej – Departament Znaków Towarowych na rzecz P.H.U. „EKO-WIN” Sp. z o.o., Olsz-

tyn, Polska. 

Pomysł na stworzenie nowego wentylatora był motywowany zwiększeniem ekonomii pra-

cy, która przy rosnących cenach węgla jest niezmiernie ważna oraz polepszeniem warunków 

temperaturowych panujących w rejonach prowadzonych robót górniczych. Ekonomiczny Wie-

lonapięciowy Wentylator Górniczy EWWG-900/80/6/4/2N-P/ChW jest innowacyjnym, a zara-

zem pionierskim rozwiązaniem stosowanym w polskim górnictwie węgla kamiennego.  

Nasz wentylator dzięki trzem biegom pracy będzie w stanie zapewnić niezbędną ilość po-

wietrza dostarczanego do przodka na każdym odcinku drążonego wyrobiska. W zależności od 

biegu, na którym silnik pracuje będzie on zużywał około 12.5, 37 lub maksymalnie 80 kW 

umożliwiając w ten sposób bardziej ekonomiczną pracę. Gdy wentylator pracuje stabilnie, po-

biera zaledwie ok. 12.5 kW mocy energii elektrycznej nie powodując zarazem „nadmiaru” po-

wietrza w przodku. Po wydrążeniu kolejnych metrów wyrobiska i po określeniu niezbędnych 

ilości powietrza w przodku możemy zwiększyć wydatek dostarczanego powietrza regulując je-

dynie kąt ustawienia łopatek kierowniczych oraz włączając drugi lub trzeci bieg silnika elek-

trycznego. Wszystko to zapewnia prosta regulacja wentylatora oraz brak konieczności przebu-

dowy wentylatora w całym okresie drążenia wyrobiska. 

Kolejnym atutem naszego wentylatora jest silnik chłodzony cieczą. Rozwiązanie to pozwoli 

ograniczyć ilość ciepła oddawanego przez wentylator do otoczenia, ponieważ ciepło to będzie 

odbierane przez wodę krążącą w zamkniętym obiegu chłodzenia silnika wentylatora.  

Chcąc jeszcze bardziej ograniczyć ilość ciepła przekazywaną do otoczenia, w wentylatorze 

EWWG-900/80/6/4/2N-P/ChW zastosowano niestosowane do tej pory w urządzeniach tego ty-

pu łożyska bezstykowe. Wentylator wyposażono w łożyska bezstykowe olejowe, w których 

część łożyska wypełniona jest olejem co w czasie ruchu powoduje wytworzenie się cienkiej 

warstwy oleju między powierzchnią wału a panewką. Rozwiązanie to pozwoli na generowanie 

mniejszej ilości ciepła podczas pracy łożyska, a także zapewni bardzo dobrą wytrzymałość na 

obciążenia wydłużając czas pracy łożyska i znacznie ograniczy hałas. 



Poszczególne oznaczenia nazwy EWWG-900/80/6/4/2N-P/ChW, oznaczają: 

E – ekonomiczny 

Wentylator posiada trzy biegi pracy silnika, raz zabudowany w wyrobisku może pracować 

przez cały okras drążenia bez konieczności przebudowy i modyfikacji. 

W – wielonapięciowy 

Silnik wentylatora może być zasilany napięciem 500V lub 1000V. Przełączanie napięcia 

dokonuje się poprzez odpowiednie podłączenie przewodów elektrycznych w skrzynce przyłą-

czeniowej. 

W – wentylator 

Jest to wentylator górniczy, lutniowy. 

G – górniczy 

Dopuszczony do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych, do przewietrzania 

ślepych wyrobisk górniczych, wyrobisk przewietrzanych wentylacją odrębną. Może być zabu-

dowany jako wentylator „swobodny” do regulacji przewietrzania w sieci wentylacyjnej. 

900 

9 – wielkość średnicy wentylatora w miejscu zabudowy wirnika, na wale silnika elektrycz-

nego. Średnica ta wynosi 900 mm; 

00 – oznacza pierwszy wariant konstrukcyjny wentylatora. 

80 

80 kW jest to maksymalna moc silnika wykorzystywana w tym wentylatorze. 

6 

Sześć biegunów. 

4 

Cztery bieguny dla prędkości obrotowej 1500 obr/min. 

2N 

Dwa bieguny dla prędkości obrotowej ok. 3000 obr/min. 

P 

Silnik przełączalny na napięcie 500 V lub 1000 V. 

ChW 

Chłodzony wodą. 

 

Innowacyjne rozwiązanie chłodzenia silnika wodą, które umożliwia odbieranie ciepła wy-

tworzonego przez silnik wentylatora a zarazem zmniejszenie emisji ciepłą do otoczenia. 

 

 

3. BUDOWA WENTYLATORA 

 

Konstrukcja zewnętrznej obudowy a także wymiary wentylatora będą zbliżone do urządzeń 

budowanych dotychczas przez naszą firmę. Główne innowacyjne zmiany zachodzą w samych 

podzespołach odpowiedzialnych za mechaniczną sprawność maszyny oraz w samej konstrukcji 

silnika elektrycznego. Poniżej za pomocą przekroju poprzecznego (rys. 1) oraz przekroju po-

dłużnego (rys. 2) przedstawiamy przewidywane wymiary. 

 

 

 

 

 



 
Rys. 1. Przekrój poprzeczny wentylatora 

Figure 1. Cross-section of the fan 

 

 
Rys. 2. Przekrój podłużny wentylatora 

Figure 2. Longitudinal section of the fan 



Opis elementów budowy wentylatora został przedstawiony w kolejności zgodnej z kierun-

kiem przepływu powietrza przy pracy wentylatora w układzie tłoczącym. Przewidywany wy-

kaz elementów składowych wentylatora został schematycznie przedstawiony na rysunku 3. 

Przy zabudowie wentylatora współpracującego z lutniociągiem w układzie pracy tłoczącej 

powietrza zasysane z wyrobiska będzie prowadzone przez kolejne elementy urządzenia: 

 Siatka wlotowa/wylotowa 1000/80/4/2N-P; 

 Konfuzor 1000/900/80/4/2N-P; 

 Zespół wlotowy 80/4/2N-P; 

 Wirnik wentylatora; 

 Aparat kierowniczy Ø 900; 

 Zespół wentylatora 900/80/6/4/2N-P/ChW; 

 Zespół wylotowy 80/6/4/2N-P; 

 Dyfuzor 900/1000/80/6/4/2N-P/ChW. 

 

 
 
Rys. 3. Wykaz elementów składowych wentylatora 

Figure 3. List of the fan’s components 

1. Zespół wentylatora 900/80/6/4/2N-P/ChW  

2. Dyfuzor 900/1000/80/6/4/2N-P/ChW  

3. Konfuzor 1000/900/80/4/2N-P  

4. Siatka wlotowa/wylotowa 1000/80/4/2N-P  

5. Aparat kierowniczy Ø 900 

6. Złącze mostkujące 

 

 

4. ZASADA DZIAŁANIA WENTYLATORA 

 

Przed pierwszym uruchomieniem wentylatora konieczne jest sprawdzenie czy aparat kierowni-

czy jest otwarty, wentylator prawidłowo zabudowany, tj. zgodnie z kierunkami strzałek na 



obudowie oraz skontrolowanie prawidłowego podłączenia kierunków obrotów wirnika. Po po-

daniu napięcia silnik elektryczny wymusi ruch obrotowy wirnika, który zamocowany jest na 

czopie wału silnika elektrycznego. Z kolei ruch obrotowy łopatek osadzonych na wirniku wy-

tworzy różnicę ciśnień przed i za łopatkami wirnika, w ten sposób wymuszając przepływ po-

wietrza przez wentylator. Przepływający strumień powietrza zostanie zawirowany na łopatkach 

wirnika aby kolejno za pomocą aparatu kierowniczego zostać wyprostowany. Uzyskujemy w 

ten sposób przepływ powietrza przez wentylator, które tłoczymy do lutniociągu. 

 

 

5. PARAMETRY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO 

 

Wyposażenie elektryczne stanowi silnik elektryczny budowy ognioszczelnej typu dSOKgshek 

225L4/2N-P, posiadający stosowny certyfikat, wynikający z dyrektywy ATEX wraz z udoku-

mentowaniem, instrukcją obsługi wentylatora oraz sposobu podłączenia, konserwacji itp. 

Silnik elektryczny będzie miał możliwość zasilania napięciem 500 V lub 1000 V w zależ-

ności od potrzeb. Sposób podłączeniu polegać będzie na podpięciu przewodów pod odpowied-

nie zaciski w skrzynce przyłączeniowej. Ponadto silnik będzie posiadał trzy niezależne biegi, 

na których będzie mógł pracować wentylator. W zależności od biegu, na którym silnik będzie 

aktualnie pracował maksymalna moc będzie wynosiła kolejno: na I biegu ok. 12,5 kW, na II 

biegu ok. 37 kW i na III biegu ok. 80 kW. Przewidywana sprawność urządzenia po osiągnięciu 

docelowej pracy osiągnie ponad 94%. Kolejnym nowym rozwiązaniem będzie silnik chłodzo-

ny wodą co w znacznym stopniu poprawi jego pracę zmniejszając zarazem ilość ciepła odda-

wanego do otoczenia. W przypadku zastosowania wody lodowej silnik nie będzie emitował 

ciepła do atmosfery kopalnianej. Pozwoli to ograniczyć zagrożenie klimatyczne w rejonach 

eksploatacyjnych. 

Zastosowanie w silniku trzech biegów dzięki łatwej regulacji ilości powietrza dostarczane-

go do przodka roboczego, zwłaszcza w czasie początkowych metrów drążenia wyrobiska, po-

zwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej oraz zapewnić optymalne warunki pracy dla za-

łogi przodkowej. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu nasz wentylator raz zabudowany w wyrobi-

sku zapewni stabilną, stałą pracę przez cały okres drążenia. 

 

 

6. PARAMETRY WENTYLACYJNE 

 

Parametry wentylacyjne wentylatora, a w szczególności jego wydajność i spiętrzenie zależeć 

będą od wyboru biegu pracy silnika: I bieg, II bieg lub III bieg jak również od kąta ustawienia 

łopatek w aparacie kierowniczym. Wyżej wymienione operację pozwolą na uzyskanie opty-

malnych parametrów pracy wentylatora aby spełnić następujące wymagania w przodku: 

 zapewnienie minimalnej prędkości przepływu powietrza 0,3 m/s dla powietrza w 

przodkach z wentylacją odrębną w polach metanowych; 

 dostarczenie powietrza w ilości co najmniej 20% większej niż wydajność urządzenia 

odpylającego; 

 doprowadzenie minimalnej ilość powietrza dla rozrzedzenia gazów postrzałowych; 

 zapewnienie ilość powietrza dla skutecznego zwalczania zagrożenia temperaturowego – 

temperatury i wilgotności powietrza; 

 dostarczenie odpowiedniej ilość powietrza dla zapewnienia przepisowego składu powie-

trza kopalnianego. 



ZAKOŃCZENIE 

 

W powyższym artykule przedstawiono założenia i technologię nowego, innowacyjnego wenty-

latora EWWG-900/80/6/4/2N-P/ChW. Zarówno projekt jak i zastosowane rozwiązania tech-

niczne zostały opracowane przez inżynierów firmy EKO-WIN we współpracy z dostawcą sil-

ników elektrycznych CELMĄ. Wszystkie te działania miały na celu stworzenie nowego, a za-

razem pionierskiego w technice górniczej wentylatora, który ma umożliwić jeszcze efektyw-

niejsze i ekonomiczniejsze prowadzenie robót górniczych oraz ograniczenie negatywnego 

wpływu na pogarszające się warunki klimatyczne w przodkach eksploatacyjnych. 

Nasz wentylator napędzany przez trzy biegowy silnik pozwoli na racjonalne i optymalne 

przewietrzanie przodka roboczego zapewniając niezbędne ilości powietrza w czasie całego 

okresu drążenia wyrobiska. Pozwoli to zarówno na ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

jak również na pracochłonności, a co za tym idzie zwiększenie ekonomiczności i efektywności 

pracy załogi przodkowej. 

Dodatkowo zastosowanie układu chłodzenia silnika elektrycznego wodą oraz nowych ele-

mentów konstrukcyjnych jakimi są łożyska olejowe ma na celu zmniejszenie ilości ciepła emi-

towanego do otoczenia, a więc poprawy jakości i komfortu pracy. 

Mamy nadzieję, że nasze urządzenie będzie kolejnym ważnym krokiem do poprawy pogar-

szających się warunków pracy oraz przyczyni się do wydobywania coraz głębiej zalegającej, 

cennej kopaliny jaką jest węgiel. 
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Economical High-Efficiency Electric Liquid Cooled Fans 

Used in Hard Mining Conditions 
 

The paper presents the design objectives, the preliminary parameters, and the results of the 

measurements and tests of a new mining fan with an electric drive. The authors discuss the en-

visaged technical parameters of the new electric fan with the three-speed liquid-cooled engine. 

In general, the fan is designed for the ventilation of excavations, especially in difficult mining 



conditions. The application of fans in the galleries with a separate ventilation and hollow with 

the aid of explosives or heading machine, allows one to fully use the possibilities of this fan. 
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Podstawy prawne restrukturyzacji zatrudnienia:

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz 
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003-2006

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2008-2015



Zatrudnienie

W latach 2000 – 2015 restrukturyzacja zatrudnienia prowadzona była
przez przedsiębiorców górniczych w oparciu o:

środki własne,

dotacje z budżetu państwa,

inne źródła finansowania.

Przełom w tym zakresie nastąpił w związku z nowelizacją ustaw
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 22.01.2015 r.



Lata 2000-2006
Górniczy Pakiet Socjalny (GPS)

wprowadzony ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz 
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

obejmował pracowników przejętych przez SRK S.A. wraz z kopalniami 
przeznaczonymi do likwidacji:

Całkowite zatrudnienie w Spółce w tym okresie wynosiło 1112 osób.

KWK 
„Jan-Kanty”

KWK
„Porąbka – Klimontów”

KWK
„Saturn”

KWK 
„Sosnowiec”



Instrumenty osłonowe zawarte 
w Górniczym Pakiecie Socjalnym:

urlopy
górnicze

instrumenty
aktywizująco-adaptacyjne:

 zasiłki socjalne,
 jednorazowe bezpłatne: szkolenia,

 odprawy pieniężne,
 pożyczki,

 bezpłatna pomoc doraźna.



W latach 2000-2006 z Górniczego Pakietu Socjalnego                     
i instrumentów osłonowych w SRK S.A. skorzystało  620
osób, w tym m.in.:

Urlopy górnicze 175 osób, 

Jednorazowe odprawy bezwarunkowe 249 osób,  

Świadczenia górnicze 50 osób, 

Zasiłek socjalny 70 osób,  

Kontrakt na stypendia umożliwiające przekwalifikowanie 18 osób, 

Refinansowanie wynagrodzenia u pracodawcy pochodzącego spoza 
górnictwa 37 osób, 

Stworzenie stanowiska pracy w branżach nie związanych z górnictwem 
19 osób.

Źródłem finansowania przedmiotowych świadczeń była dotacja 
budżetowa, środki z funduszu PHARE oraz środki własne. 



Na koniec 2006 roku Spółka posiadała pięć oddziałów, 
a zatrudnienie w poszczególnych  latach  kształtowało 

się na następującym poziomie:

2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Liczba osób 510 412 661 757 685 778 754
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Lata 2007-2014

Zmniejszenie aktywności w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia
wobec:

nie przejmowania kolejnych zakładów górniczych,

finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w kompetencji 
przedsiębiorstw górniczych, 

ograniczanie działania do obsługi wcześniej przejętych pracowników 
przebywających na urlopach górniczych. 
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2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba osób 744 728 834 831 864 899 899 899

Zatrudnienie w SRK S.A. w latach 2007-2014

Liczba osób



Lata 2015-2018

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

ze stycznia 2015 r. wprowadziła nowe zasady restrukturyzacji zatrudnienia

w zakresie:

uprawnień pracowników likwidowanej kopalni,

 jednorazowych odpraw pieniężnych,

 instrumentów osłonowych:

urlopy górnicze i urlopy świadczenia socjalne 
dla pracowników ZPMW  w czasie urlopu



Zgodnie z art. 11 a. znowelizowanej ustawy działania w zakresie 
restrukturyzacji zatrudnienia, realizowane w oparciu o środki dotacyjne, 

zostały przekazane Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Możliwości prawne wynikające z nowelizacji ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przyspieszyły procesy 
przejmowania przez SRK S.A. oznaczonych części zakładów górniczych. 

W 2015 i 2016 roku Spółka przejęła 
10 kopalń lub oznaczonych części zakładów górniczych: 

W 2015 r.:

KWK „Rozbark”,

KWK „Makoszowy”,

KWK „Centrum”,

KWK „Kazimierz-Juliusz”,

KWK „Mysłowice”,

KWK „Boże Dary”,

KWK „Brzeszcze”.

W 2016 r.:

 KWK „Anna”,

 KWK „Jas-Mos”,

 KWK „Pokój”,



W 2017 i 2018 roku Spółka przejęła 7 zakładów górniczych         
lub oznaczonych części zakładów górniczych:

W 2017 r.:

KWK „Krupiński”,

KWK „Wieczorek I”.

W 2018 r.:

 KWK „Śląsk”,

 KWK „Piekary”,

 KWK „Rydułtowy”,

 KWK „Mysłowice – Wesoła”,

 Pozostałą część KWK „Wieczorek”

(KWK „Wieczorek II).



Wykorzystanie instrumentów osłonowych 
w okresie 01.05.2015 r. – 31.12.2018 r.:

 liczba przejętych przez SRK S.A. pracowników wg aktu notarialnego 
– 13 355 osób,

 liczba osób, które skorzystały z:
- urlopów górniczych – 6 032 osób,
- urlopów dla pracowników zakładu przeróbki 

mechanicznej węgla – 610 osób,

 liczba osób zwolnionych – jednorazowa odprawa pieniężna – 3 064
osób,

 liczba odejść na świadczenia razem – 9 706 osób.



W latach 2015-2018 zatrudnienie kształtowało się następująco:

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Liczba pracowników 4168 2719 2580 3056
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Wyrost zatrudnienia w odniesieniu do lat poprzednich był następstwem 
przejęcia dużej ilości zadań w związku z przejmowaniem nowych zakładów.



Renty wyrównawcze

Podstawa prawna - art. 14 obowiązującej ustaw o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego

Warunki wypłacania rent – uprawnieni:

- emeryci lub renciści z kopalń postawionych  w stan likwidacji 
przed dniem 01.01.2015 r. przejętych przez SRK S.A., 

- pracownicy kopalń postawionych w stan likwidacji przed 
dniem 01.01.2007 r. przejęci przez SRK S.A. którzy uzyskali 
rentę lub emeryturę przed 01.01.2016 r.,

- renta wyrównawcza - przyznana na podstawie 
prawomocnego wyroku sądu lub ugody zawartej przed 
sądem albo ugody zawartej pomiędzy kopalnią a byłym 
pracownikiem.



W latach 2005 -2018 średnia liczba osób którym wypłacane były 
renty wyrównawcze wynosiła:

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Liczba osób 1737 1603 1444 1367 2067 1963 1820 1699 1634 1577 1570 2819 3051 3037
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Podsumowanie

W latach 2000 -2018 restrukturyzacja zatrudnienia realizowana przez SRK S.A.
objęła 10 326 pracowników, którzy skorzystali z różnych form instrumentów
osłonowych przewidzianych w obowiązujących w poszczególnych latach
uregulowaniach ustawowych.

 Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego ograniczają możliwość nieodpłatnego zbycia na rzecz SRK S.A.
kolejnych zakładów górniczych lub ich oznaczonych części celem
przeprowadzenia ich likwidacji ze środków dotacji budżetowej. Dotyczy to tylko
zakładów przejętych przed 01.01.2019 r. Tym samym ilość osób korzystających
z instrumentów osłonowych nie powinna ulec zwiększeniu.



Dziękuję za uwagę



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Problemy związane z udostępnieniem i prowadzeniem 

eksploatacji w południowo-zachodniej partii złoża 
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STRESZCZENIE: Zakłady Górnicze „Lubin” są najstarszą kopalnią funkcjonującą w ramach 

KGHM „Polska Miedź” S.A. W związku z pięćdziesięcioletnią działalnością, części złoża cha-

rakteryzujące się najlepszą zawartością oraz zlokalizowane w najkorzystniejszych warunkach 

geologiczno-górniczych w znacznej mierze zostały wyeksploatowane. W związku z powyż-

szym zaszła konieczność rozszerzenia działalności górniczej także na części obszaru górnicze-

go, gdzie warunki naturalne usytuowania złoża są znacznie bardziej niekorzystne. Udostępnie-

nie, a następnie prowadzenie eksploatacji w polach, które cechują się dużą zmiennością miąż-

szości, znacznym i dodatkowo zmiennym nachyleniem, zlokalizowanych w mocno zawodnio-

nych rejonach o skomplikowanej budowie geologicznej, wymagało przezwyciężenia wielu 

trudności. Wiele spośród nich po raz pierwszy zaobserwowano w opisywanym rejonie. Dalsze 

planowanie robót górniczych nie było możliwe bez szczegółowego rozpoznania warunków 

geologicznych i hydrogeologicznych zalegania złoża, rozpoznania struktury, miąższości i wła-

sności mechanicznych poszczególnych warstw skał zalegających bezpośrednio nad nim. Do-

datkowo w ostatnich latach w ZG „Lubin” coraz powszechniej zaczęto wykorzystywać techno-

logię skanowania laserowego w wyrobiskach górniczych, jako narzędzie wspomagające w pro-

cesie projektowania eksploatacji. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Tektonika, zagrożenie wodne, utwory trzeciorzędowe, skanowanie la-

serowe wyrobisk. 

 
1. WSTĘP 
 

Zakłady Górnicze „Lubin” w trakcie kilkudziesięcioletniej działalności górniczej w znacznej 

mierze wyeksploatowały zasoby zlokalizowane w centralnej części obszaru górniczego, zloka-

lizowane w najbliższej odległości od kompleksów szybów udostępniających złoże. Następ-

stwem tego była konieczność przeniesienia eksploatacji w pozostałe do wybrania części złoża, 

zlokalizowane północnej, wschodniej i południowej części Obszaru Górniczego „Lubin-Mało-

mice”. Niniejszy referat skupia się wyłącznie na prezentacji problemów związanych z działal-

nością górniczą w południowej części obszaru górniczego. 



Rejon południowy, jest umownie wydzieloną częścią Obszaru Górniczego „Lubin-Mało-

mice”, położoną między Uskokiem Głównym i Środkowym Lubina. Jest on  w dużym stopniu 

zaangażowany tektonicznie, wielkość i przebieg uskoków w znacznym stopniu determinują 

sposób i kształt prowadzonej eksploatacji górniczej. 

 

 

2. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE W POŁUDNIOWYM 

REJONIE OBSZARU GÓRNICZEGO 
 

2.1. Tektonika i upad złoża 
 

W związku z trudnością w interpretacji danych pochodzących z otworów powierzchniowych, 

wiedzę na temat upadu serii złożowej oraz lokalizacji uskoków zdobywano sukcesywnie, na 

podstawie informacji uzyskanych w wyniku rozcinki złoża oraz z otworów badawczych wier-

conych z wyrobisk górniczych. Pozwoliło to na sporządzenie mapy zalegania złoża, która 

przedstawia obraz geologiczny, w szczególności upad złoża, kierunki rozciągłości oraz prze-

bieg dyslokacji tektonicznych, ich kierunki i wielkości zrzutów. Pierwotny upad złoża wyno-

szący 2-50 został zaburzony w wyniku powstania dyslokacji tektonicznych. Obecnie średni 

upad warstw złożowych najczęściej zawiera się w granicach 5-100. W pobliżu dużych dysloka-

cji tektonicznych występują tzw. fleksury (struktury pośrednie między fałdem a uskokiem), 

gdzie kąt upadu dochodzić może do 500, a lokalnie nawet do 700. 
 

2.2. Zagrożenie wodne 
 

Główny poziom wodonośny, w warunkach ZG „Lubin”, związany jest z serią węglanową 

o miąższości około 60 m, zlokalizowany jest on w stropie złoża, stwarzając duże potencjalne 

zagrożenie wodne. Większość dopływów wody do wyrobisk górniczych zlokalizowana jest w 

południowym rejonie kopalni. Zawodnienie strefy południowej związane jest ze strukturą i tek-

toniką wapieni i dolomitów. Badania hydrogeologiczne wskazują, że postępowi robót górni-

czych w kierunku południowym towarzyszy nasilenie takich cech jak: porowatość, szczelino-

watość oraz kawernistość skał, co wpływa w oczywisty sposób na ułatwienie przepływu wód 

podziemnych, zwiększając zagrożenie wodne dla obecnych i przyszłych robót górniczych. 

Najlepiej rozpoznano strefę Uskoku Głównego Lubina, która charakteryzowała się począt-

kowo bardzo dużym zawodnieniem. Została ona odwodniona licznymi otworami i wyrobiska-

mi, co pozwoliło na wyeksploatowanie przyległych partii złoża. Strefa Uskoku Środkowego 

Lubina, przebiegająca kilkaset metrów dalej na południe, również została nacięta wyrobiskami 

oraz odwierconymi z nich kilkudziesięcioma otworami badawczo-drenażowymi. Stwierdzono 

intensywne zawodnienie tej strefy, przy dopływach, które początkowo wynosiły do 12 m3/min 

i ciśnieniach rzędu p=0,4 MPa. Po wieloletnim drenażu zarówno wielkości dopływów jak i ci-

śnienia zmalały, osiągając obecnie 0,3 m3/min i p=0,1 MPa i poniżej. 

Strefa Uskoku Południowego Lubina nie została dotychczas rozpoznana wyrobiskami gór-

niczymi. Usytuowanie tej strefy w obrębie podtrzeciorzędowych wychodni cechsztynu, po-

zbawionych izolacyjnej półki nieprzepuszczalnych warstw, wskazuje że jest ona intensywnie 

zawodniona. 

Południowa część kopalni w zdecydowanej większości zaliczona została do III-go stopnia 

zagrożenia wodnego. Szczególnie niebezpiecznym źródłem zagrożenia w tym rejonie są wo-

donośne strefy uskokowe, charakteryzujące się intensywnym zawodnieniem i dużą wodoprze-

puszczalnością. Na bieżąco wykonuje się rozpoznanie zawodnienia górotworu w sposób dosto-

sowany do stanu zagrożenia wodnego. 

 



 
 

Rys. 1. Przebieg głównych uskoków oraz strefy kontaktów z utworami trzeciorzędowymi 

Fig. 1. Course of main faults and zones of contacts with tertiary formations 

 
2.3. Strefy kontaktu z utworami trzeciorzędowymi 
 

W skrzydle wyniesionym Uskoku Środkowego Lubina cechą charakterystyczną jest występo-

wanie głębokich obniżeń, wcięć erozyjnych, lejów krasowych, przez które na poziom wyrobisk 

górniczych wdzierają się utwory trzeciorzędowe. W skrzydle zrzuconym nie stwierdzono – jak 

dotąd – występowania luźnych utworów trzeciorzędowych w poziomie wyrobisk. W miarę 

jednak postępu robót górniczych w kierunku południowym, podążając za wzniosem złoża, 

wzrasta prawdopodobieństwo natknięcia się na zjawiska krasowe w stropie złoża. 
 

2.4. Charakter skał stropowych i dobór obudowy wyrobisk 
 

Położenie południowej części złoża w brzeżnej strefie sedymentacyjnej basenu cechsztyńskie-

go skutkowało zróżnicowaną miąższością warstw skał węglanowych od około 15 m do ponad 

200 m. Dodatkowo pierwotny skład skał ulegał w czasie zmianom geochemiczno-mineralo-

gicznym, wpływającym na ich strukturę i cechy wytrzymałościowe. Czynnikami mającymi ne-

gatywny wpływ na stabilność stropu są: kawernistość, porowatość, utrata zwięzłości a także in-

tensywność procesów krasowych. Najgorsze jak dotąd warunki stropowe wystąpiły na skrzydle 

wyniesionym Uskoku Środkowego Lubina, w rejonie pól XV/1/2/11/15. Bezpośrednio w stro-

pie wyrobisk wystąpiła tam zwietrzelina marglisto-ilasta, charakteryzująca się małą zwięzło-

ścią, dużą kruchością oraz niskimi parametrami wytrzymałościowymi. Doprowadziło to do za-

trzymania robót górniczych prowadzonych w tym rejonie. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 2. Podział rejonu południowego na pola eksploatacyjne 

Fig. 2. The division of south region into worked areas 

 
Innym czynnikiem, mającym wpływ na wytrzymałość skał stropowych, jest występowanie 

spękań w bezpośredniej warstwie stropowej wyrobisk. W rejonie Uskoku Środkowego Lubina 

występuje bogata mikrotektonika, cechująca się przy tym nierównomiernością. Należy podkre-

ślić, że w części zrzuconej, gdzie obecnie prowadzi się roboty rozcinkowe, obserwowane są 

znacznie korzystniejsze warunki stropowe niż w skrzydle wyniesionym. 

Aktualnie, w celu zabezpieczenia wyrobisk górniczych w południowym rejonie kopalni, 

stosuje się jako obudowę podstawową kotwy wklejane na całej długości żerdzi oraz kotwy 

rozprężne o długości co najmniej 1.6 m, w siatce kotwienia 1.5m x 1.5 m. W miejscach wyma-

gających dodatkowego zabezpieczenia stosowana jest obudowa kotwowa wklejana o długości 

2.6 m, obudowa rozprężna o długości 5.2 m lub kotwy linowe pięcio i siedmio metrowe. W 

miejscach, gdzie nie można bezpiecznie zastosować obudowy kotwiowej, stosuje się obudowę 

z łuków podatnych. Dotyczy to przede wszystkim wyrobisk przygotowawczych w warstwach 

podzłożowych oraz wyrobisk przechodzących przez uskoki o zrzucie większym niż furta eks-

ploatacyjna. 

 

 

3. ZAKRES, KOLEJNOŚĆ ROBÓT I ZAGROŻENIA, Z KTÓRYMI ZETKNIĘTO SIĘ 

W TRAKCIE DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ 

W POŁUDNIOWEJ PARTII ZŁOŻA 

 

Pierwszymi wyrobiskami, za pomocą których rozpoczęto eksplorację południowo-zachodniego 

rejonu kopalni była wiązka pochylń AS. Ich drążenie rozpoczęto w latach 80-tych ubiegłego 

wieku, a głównym ich zadaniem była weryfikacja skomplikowanej budowy tektonicznej, roz-

poznanej w wyniku badań geofizycznych. Po wykonaniu około 1100 mb wyrobisk nacięto 

Uskok Główny Lubina. Jest to uskok wynoszący, w tym rejonie jego wysokość to około 100 



metrów. Od momentu nacięcia uskoku roboty prowadzono w skałach podzłożowych, tj. 

w czerwonym piaskowcu, w związku z tym zastosowano obudowę podporową ŁP. Wyrobiska 

prowadzono w kierunku południowo-zachodnim (w kierunku otworu badawczego S-44), gdzie 

znana była głębokość zalegania złoża. Po wykonaniu około 1000 mb, wyrobiska nacięły Uskok 

Środkowy Lubina, tj. strefę tektoniczną zrzucającą złoże o około 80 m. W ten sposób stwier-

dzono występowanie horstu (zrąb tektoniczny) o długość w linii prostej około 700 m. Zarówno 

wyrobiska górnicze, jak i odwiercone z nich w kierunku uskoku otwory badawcze, stwierdziły 

intensywne zawodnienie strefy Uskoku Środkowego Lubina. Pochylnie AS po nacięciu płasz-

czyzny uskoku i w początkach rozcinania górotworu za uskokiem wykazywały dopływy do-

chodzące do 11,75 m3/min, przy ciśnieniach p=0,4 MPa. Po około czteroletnim okresie drenażu 

górotworu, w styczniu 2003 r. wielkość dopływu spadła do 2,0 m3/min, a ciśnienia do p=0,1-

0,2 MPa. Intensywne dopływy wody na pewien czas wstrzymały eksplorację w kierunku połu-

dniowym, jednocześnie jednak z pochylń AS zaprojektowano i wykonano wyrobiska T-311,T-

312, które pozwoliły na rozpoznanie warunków geologicznych panujących na horście tekto-

nicznym, w tym obu stref tektonicznych, tj. Strefy Środkowego i Głównego Lubina. 

 

 
 

Rys. 3. Stan zaawansowania robót górniczych w 1993 r. 

Fig. 3. The state of exploitation progress in 1993. 

 
W drugiej połowie lat 90-tych wykonano zbicie chodników T-310, T-311 zlokalizowanych 

po południowej stronie Uskoku Głównego Lubina i biegnących równolegle do niego. Pozwoli-

ło to na rozpoczęcie robót przygotowawczych w horście położonym między uskokami Głów-

nym i Środkowym Lubina. Już od początku prowadzenia robót przygotowawczych wiązką 

chodników Z-600 natknięto się na nowy, dotychczas niespotykany problem, polegający na wy-

stępowaniu w stropie bezpośrednim złoża luźnych utworów trzeciorzędowych. U genezy tego 

zjawiska leży fakt, że w rejonie horstu mamy do czynienia z niepełnym profilem geologicznym 

cechsztynu. Potwierdzają to również otwory badawcze wiercone z powierzchni. Powyżej stro-

pu złoża zalega seria węglanowa uławiconych dolomitów i wapieni o bardzo zróżnicowanej 

miąższości (od 0 m do 90 m) i morfologii stropu wynikającej z erozji przedtrzeciorzędowej. 

Lokalne rozmycia erozyjne i głębokie kieszenie krasowe sięgają do poziomu wyrobisk i często 

są wypełnione zawodnionymi utworami klastycznymi trzeciorzędu. W tych warunkach prowa-



dzono w latach 2000-2008 rozcinkę partii złoża, zlokalizowanego na wyniesieniu uskoków, 

wiązkami wyrobisk przygotowawczych początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a na-

stępnie równolegle do przebiegu uskoków. W tym samym czasie, do roku 2003 prowadzono 

rozcinkę pochylniami Z-1 do Z-10 w kierunku wschodnim, aż do kontaktu z utworami luźny-

mi, które spowodowały konieczność zatrzymania robót. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 

prowadzenia robót rozcinkowych w strefie zagrożenia kontaktem z nierozpoznanymi utworami 

luźnymi zalegającymi w stropie bezpośrednim, w rejonie chodników Z-600 i Z-500 jednocze-

śnie z prowadzeniem wyrobisk wykonywano  

 

 
 

Rys. 4. Stan zaawansowania robót górniczych w 2000 r. 

Fig. 4. The state of exploitation progress in 2000 

 

wyprzedzające otwory badawcze. Wiercone one były w osiach wyrobisk z nachyleniem około 

150 i  o długościach od 60 m do 80 m. W przypadku stwierdzenia utworów luźnych na wybiegu 

prowadzonych przodków zatrzymywano je, robotami wiertniczymi stwierdzano zasięg utwo-

rów luźnych, a następnie korygowano projekt wyrobisk celem uniknięcia kontaktu. Ostatecznie 

w 2008 roku wyrobiska prowadzone w kierunku zachodnim osiągnęły rejon, w którym wła-

ściwości skał stropowych oraz zaleganie luźnych utworów trzeciorzędowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie stropu nie pozwoliły na dalsze kontynuowanie rozcinki. W związku z tym od 2009 

roku przystąpiono do robót likwidacyjnych. Początkowo do roku 2011 roboty prowadzono w 

polach XV/12, XV/11 i XV/15 zlokalizowanych w północnej i zachodniej części obszaru udo-

stępnionego wyrobiskami przygotowawczymi. Likwidacją objęto tylko te wyrobiska, gdzie 

warunki geologiczno-górnicze pozwalały na bezpieczne jej prowadzenie. Miąższości wyrobisk 

w fazie likwidacji były zmienne (zależne od okruszcowania złoża) i wahały się od 2.8 m 

w części północnej (strefa Uskoku Głównego Lubina) do 4.0 m w centralnej części pola 

XV/15. Ostatecznie powierzchnia likwidacji wyniosła około 36.5 ha. Problemami, które dodat-

kowo utrudniały działalność górniczą w tym rejonie były stosunkowo duże upady, duże za-

wodnienie wyrobisk oraz niekorzystny, determinowany budową złoża, system odstawy wymu-

szający transport urobku samojezdnymi wozami po wzniosie, w kierunku wysypów oddziało-

wych. Równolegle w 2011 roku rozpoczęto likwidację pól XV/1a, XV/2 i XV/3 obejmujących 

wyrobiska udostępniające zlokalizowane we wschodnim rejonie horstu. Eksploatację prowa-

dzono po wzniosie w kierunku zachodnim, ograniczona była od południa strefą Uskoku Środ-

kowego Lubina, miąższości wyrobisk likwidowanych wahały się w granicach 2.2m do 2.4m. 



Ostatecznie roboty likwidacyjne, które objęły 38.5 ha powierzchni, zakończono w pierwszym 

półroczu 2015 roku. Ze względu na ochronę pochylń AS, zlokalizowanych około 70m poniżej 

robót górniczych prowadzonych w skrzydle wyniesionym, pozostawiono strefę wyrobisk nieli-

kwidowanych o szerokości około 400m. 

 

 
 

Rys. 5. Stan zaawansowania robót górniczych w 2008r. 

Fig. 5. The state of exploitation progress in 2008 
 

Pochylnie AS, które zatrzymano na pewien czas w strefie Uskoku Środkowego Lubina ze 

względu na znaczne zagrożenie wodne, po zmniejszeniu dopływów i ciśnień wody drążono w 

dalszym ciągu w kierunku południowym w celu udostępnienia partii złoża w skrzydle zrzuco-

nym. Ostatecznie drążenie zakończono w 2004 roku, decyzja spowodowana była słabą statecz-

nością stropów (występowanie dolomitów kawernistych). W latach 2005-2012 prowadzono ro-

boty rozcinkowe chodnikami Z-700, zlokalizowanymi w zrzuconym skrzydle uskoku i podąża-

jącymi od pochylni AS w kierunku zachodnim. Niestety chodniki natknęły się również na stre-

fę słabych stropów, związaną z zaleganiem luźnych utworów w bliskiej odległości nad złożem. 

Ostatecznie kierunek zachodni rozcinki został zaniechany.  

Zupełnie odmienne sytuacja przedstawia się na wschód od pochylń AS. W tym rejonie od 

roku 2006 do chwili obecnej trwają roboty górnicze w polach LU-XVII/1 i LU-XVII/2. Partia 

złoża udostępniana była sukcesywnie wiązką pochylń W-520, prowadzoną po upadzie w kie-

runku wschodnim, do zbicia z pochylniami AW. W związku z prowadzeniem robót po upadzie 

miąższość skał stropowych, izolujących warstwę złożową od luźnych utworów trzeciorzędo-

wych, wzrasta w tym rejonie od 40 m do ponad 200 m. Wzrasta również głębokość eksploata-

cji, która w momencie rozpoczęcia robót wynosiła około 500 m, natomiast w chwili obecnej 

waha się od około 550 m do 650m. Sukcesywnie, w miarę postępu robót przygotowawczych w 

kierunku wschodnim, równolegle prowadzono roboty eksploatacyjne po północnej i południo-

wej stronie wiązki chodników W-520. Pierwsza ze wspomnianych eksploatacji prowadzona 

była w latach 2013-2015 w polu LU-XVII/1, na północ od chodników W-520. Głębokość eks-

ploatacji wynosiła od ok. 530 m do ok. 570 m, złoże zalegało z upadem 100, średnia wysokość 

wyrobisk likwidowanych wynosiła w granicach 2.8 m, a powierzchnia zrobów to około 9.5 ha. 

Następnie w 2016 roku, po osiągnięciu robotami przygotowawczymi (prowadzonymi w kie-



runku południowo-zachodnim) strefy, w której własności mechaniczne skał stropowych nie 

pozwalały na kontynuację rozcinki, zdecydowano się na likwidację parceli zlokalizowanej w 

południowej części pola LU-XVII/1. Likwidację prowadzono w kierunku południowo-

zachodnim, z pozostawieniem filara szerokości 350 m dla ochrony wyrobisk transportowych. 

Również w tym przypadku trudnością było znaczne nachylenie złoża, osiągające 160. Średnia 

wysokość przestrzeni wybranej wyniosła około 3.6 m, przy powierzchni zrobów około 4.5 ha. 

Wreszcie w 2016 roku wykonano pierwszą likwidację parceli w polu LU-XVII/2, zlokalizowa-

na ona była w zachodniej części pola, w sąsiedztwie chodników W-520. Powierzchnia zlikwi-

dowana wynosiła około 3.5 ha, głębokość eksploatacji od 570 m do 590 m, wysokość wyrobisk 

likwidowanych około 2.8 m, a średni upad złoża wynosił 80. Roboty eksploatacyjne wstrzyma-

no na wysokości przecinki P-15, ze względu na ochronę dróg transportowych. 

 

 
 

Rys. 6. Przekrój geologiczny pochylń AW 

Fig. 6. Geological log of AW inclined drift 

 
Równolegle z robotami górniczymi prowadzonymi z pochylń AS, rozpoczęto w 2006 roku 

drążenie pochylń AW zlokalizowanych w centralnej części strefy południowej. Ich celem było 

rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych w tym rejonie oraz połączenie z wiązką chod-

ników W-520. Drążenie pochylń AW rozpoczęto z wyrobisk zlokalizowanych już na południe 

od Uskoku Lubina Głównego, który w tym rejonie wynosi złoże na około 35 m. Wyrobiska 

drążono w kierunku południowym, w czerwonym piaskowcu z zastosowaniem obudowy pod-

porowej. Nowatorskie w skali ZG Lubin było zastosowanie po raz pierwszy kombajnu chodni-

kowego, który jednocześnie wykonywał drążenie i zabudowę obudowy podporowej ŁP. Po 

wykonaniu około 500 mb wyrobisk, kierunek drążenia zmieniono z południowego na połu-

dniowo-zachodni, w kierunku otworu S-25 wykonanego z powierzchni, dla którego znana była 

głębokość zalegania cechsztynu. Po osiągnięciu przez wyrobiska przecinki P-4a zaczęto pro-

wadzić liczne roboty wiertnicze, w celu dokładnego określenia warunków geologicznych oraz 

udokumentowania strefy Uskoku Środkowego Lubina. Uskok  w tym rejonie zrzuca złoże o 

około 280 m. Utworzony wraz z Uskokiem Głównym Lubina horst ma w tym miejscu około 

720 metrów szerokości. Górotwór w strefie uskoku szerokiej na około 45 metrów charaktery-

zuje się słabą statecznością stropów, co przejawia się występowaniem skruszonych skał w po-



staci brekcji, a także powstawaniem pustek skalnych o wysokości nawet kilkunastu metrów. 

W trakcie drążenia pochylni AW-15a natrafiono na warstwę luźnych iłów, która przedostawała 

się w strefie przodka do wyrobiska, tworząc nad wyrobiskiem pustkę o wysokości około 10 m 

i objętości około 200 m3. W związku z zagrożeniem dla obudowy wyrobiska, polegającym na 

możliwości opadnięcia warstw stropowych, zdecydowano się na wypełnienie pustki między 

obudową stalową podporową a stropem, dwuskładnikowym fenolowo-formaldehydowym 

środkiem chemicznym typu „Ekoflex Plus”. Dodatkowo, pustka powstała na skutek zaburzeń 

geologicznych została wypełniona pianą mineralno-cementową typu „Durafoam”. Technologia 

przewidywała wykonanie w wyrobisko tamy tymczasowej, przez którą zatłoczono specjalną 

pianę, która zastygając utworzyła jednolitą wytrzymałą masę. 

Po przejściu dwoma wyrobiskami strefy uskokowej kontynuowano drążenie wyrobisk 

w kierunku południowo-zachodnim, w pierwszym kwartale 2017 roku nastąpiło zbicie wyro-

bisk AW-16a i W-520a. Pozwoliło ono na poprawę warunków klimatycznych, poprzez zmianę 

układu wentylacyjnego w tym rejonie. Dodatkowo udostępnienie południowych partii złoża w 

ich centralnej części za pomocą wiązki pochylń AW, pozwoli w perspektywie na optymaliza-

cję odstawy urobku, poprzez skrócenie i uproszczenie sieci przenośników taśmowych. 

 

 
 

Rys. 7. Skan pustki powstałej w trakcie drążenia pochylni AW-15a 

Fig. 7. Scan image of the void encountered during AW inclined drifting 

 
W chwili obecnej, w południowym rejonie kopalni, roboty górnicze prowadzone są w po-

lach LU-XV/16F oraz LU-XVII/2. W pierwszym z nich mamy do czynienia z zaawansowaną 

eksploatacją  filara ruchowego, pozostawionego wcześniej dla ochrony pochylń AS. Roboty te 

prowadzone są w skrzydle wyniesionym między uskokami Głównym i Środkowym Lubina. 

Jest to już ostatnie pole zlokalizowane w tym trudnym rejonie, natomiast dokładne rozpoznanie 

złoża pozwala przypuszczać, że na obecnym etapie uda się uniknąć wielu problemów, z któ-

rymi zetknięto się w fazie rozcinki. W przypadku pola LU-XVII/2, roboty górnicze mają na ce-

lu rozpoznanie i rozcięcie złoża zlokalizowanego w strefie Uskoku Południowego Lubina. 



Wcześniejsze rozpoznanie w rejonie pochylń AS wskazywało, że uskok składa się z dwóch 

struktur tektonicznych o zrzutach odpowiednio 30 m i 54 m oraz o przebiegu NW-SE, w przy-

bliżeniu równoległym do Uskoku Środkowego Lubina. Na obecnym etapie rozpoznania 

stwierdzić można, że mamy do czynienia z serią uskoków o mniejszych zrzutach (od kilku do 

kilkudziesięciu metrów) i kierunkach przebiegu NWW-SEE lub W-E. 

 

 

4. PROBLEMY MIERNICZE PRZY REALIZACJI ROBÓT W POŁUDNIOWEJ 

CZĘŚCI OBSZARU GÓRNICZEGO 

 

Skomplikowana budowa geologiczna złoża, niekorzystny schemat wyrobisk górniczych oraz 

występowanie dużych przewyższeń były czynnikami, które w znacznym stopniu determinowa-

ły kształt i zagęszczenie osnów geodezyjnych w tym rejonie. W praktyce geodezyjnej, przy ob-

słudze robót realizacyjnych w podziemnym zakładzie górniczym, w przypadku stabilizacji 

i pomiaru ciągów osnowy szczegółowej (do której nawiązywana jest osnowa realizacyjna-po-

miarowa) dąży się do optymalizacji kształtu ciągów i długości boków. Ze względu na minima-

lizację wpływu błędów elementarnych, regułą jest maksymalne wydłużanie boków, stosowanie 

odpowiednich proporcji boków sąsiednich czy też optymalizacja kształtu ciągów. Dodatkowo 

oczywiście należy przestrzegać wymagań dokładnościowych określonych w przepisach. Więk-

szość z tych podstawowych założeń nie znalazła jednak zastosowania w przypadku osnów wy-

konanych w południowej części złoża, ze względu na ograniczenia, o których była mowa wy-

żej. Udostępnienie partii złoża tylko jedną wiązką wyrobisk, wymuszone skrócenie długości 

boków osnowy oraz przewyższenia sięgające 170m w przedmiotowym rejonie, wymagały zao-

strzenia reżimu dokładnościowego i jednocześnie wykonania dodatkowych pomiarów giroa-

zymutów, w celu poprawnego prowadzenia robót na zbicie. Od roku 2000-go, kiedy rozpoczę-

to eksplorację południowego rejonu, wykonano tam około 30 km ciągów poziomej i wysoko-

ściowej osnowy szczegółowej, dodatkowo na siedmiu bokach pomierzono giroazymuty. O wy-

sokiej jakości prac mierniczych świadczy fakt poprawnej realizacji robót prowadzonych na 

zbicie. Pierwsze istotne zbicie miało miejsce na pochylni Z-900, połączyła ona w 2005 roku 

wyrobiska po obu stronach Uskoku Środkowego Lubina. Ostatnie duże zbicie wykonano na 

pochylniach AW, połączyło ono wyrobiska udostępniające prowadzone z pochylń AS w za-

chodniej części strefy południowej analogicznymi wyrobiskami w części centralnej. Całkowita 

długość ciągów sytuacyjnej i wysokościowej osnowy szczegółowej wynosiła około 7 km. Po-

łączenie wyrobisk miało miejsce w warstwach zalegających nad złożem, a więc wyrobiska 

prowadzono na zbicie zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Parametry zbicia 

przedstawiały się następująco: całkowita odchyłka liniowa wyniosła 19 cm, przy czym skła-

dowa poprzeczna (decydująca o jakości zbicia) to zaledwie 4 cm. Odchyłka wysokościowa 

wyniosła zaledwie 2,5 cm, przy czym suma przewyższeń w ciągu wysokościowym wynosiła 

około 400 m. Obecnie osnowa szczegółowa rozbudowywana jest sukcesywnie w miarę postępu 

przodków, planowane są dodatkowe pomiary, mające wzmocnić dokładność w kontekście pla-

nowanego połączenia wyrobisk udostępniających w centralnej i wschodniej części południowej 

partii złoża.  

 

 

 

 

 



5. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SKANOWANIA LASEROWEGO 

DO INTERPRETACJI BUDOWY ZŁOŻA W WARUNKACH 

SKOMPLIKOWANEJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

 

W roku 2013 po raz pierwszy w ZG Lubin zastosowano technologię naziemnego skanowania 

laserowego wyrobisk górniczych, jako wspomagającą przy geodezyjnych pracach inwentary-

zacyjnych. Jednym z zastosowań, w którym technologia ta została wdrożona, jest inwentaryza-

cja sytuacyjno-wysokościowa wyrobisk w rejonach o skomplikowanej budowie geologicznej. 

Rejon Uskoku Środkowego Lubina cechuje się, jak wspomniano powyżej, występowaniem 

licznych uskoków o zmiennych przebiegach i zrzutach. 

 

 
 

Rys. 8. Obraz wyrobisk górniczych i zjawisk geologicznych w postaci mapy 2D. 
Fig. 8. Picture of underground drifts and geological phenomena in 2D projection 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 9. Ten sam fragment w postaci 3D 
Fig. 9. The same area in 3D projection 

 

 

 
 

Rys. 10. Ten sam fragment w postaci 3D 

Fig. 10. The same area in 3D projection 

 



 
 

Rys. 11. Ten sam fragment w postaci 3D 

Fig. 11. The same area in 3D projection 

 
Ponadto przebiegi uskoków często różnią się od pierwotnych, interpretowanych w oparciu 

o wyniki badań geofizycznych. Implikuje to trudności przy projektowaniu wyrobisk, które zlo-

kalizowane są w wąskich strefach międzyuskokowych o dyslokacjach pionowych rzędu od kil-

ku do kilkudziesięciu metrów. Płaski obraz w postaci mapy wyrobisk górniczych, mimo użycia 

bogatej symboliki i dużej ilości szczegółów, nasuwa pewne problemy przy właściwej interpre-

tacji sytuacji geologiczno-górniczej. Łącząc informacje przestrzenne dotyczące usytuowania 

wyrobisk górniczych z geologicznym modelem złoża, wzbogaconym o dane dotyczące jego 

tektoniki, zyskujemy możliwość sporządzenia optymalnego pod kątem wykorzystania złoża 

projektu eksploatacji. Pozwala to również na minimalizację zakresu robót prowadzonych w 

skałach płonnych, czy wreszcie poprzez dostosowanie geometrii wyrobisk do stwierdzonych 

upadów złoża, pozwala na optymalizację kosztów eksploatacji i zwiększenie bezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z wykorzystaniem wyników skanowania do 

interpretacji sytuacji geologiczno-górniczej, można założyć, że technologia ta będzie nieo-

dzownym narzędziem wspomagającym przy procesach decyzyjnych w trakcie dalszego rozpo-

znania oraz eksploatacji złoża zlokalizowanego w południowej części obszaru górniczego. 

 

 

6. PERSPEKTYWA EKSPLOATACJI W REJONIE POŁUDNIOWYM 

W OPARCIU O BILANS ZASOBÓW 

 

Działalności górniczej, prowadzonej w rejonie południowym kopalni, w dalszym ciągu towa-

rzyszą zagrożenia związane w szczególności z intensywnym zawodnieniem, skomplikowaną 

tektoniką czy też zagrożeniem kontaktem z utworami luźnymi w strefie złoża zlokalizowanej w 

skrzydle wyniesionym między uskokami. Jednak znacząca – jak na warunki ZG „Lubin” – za-

wartość miedzi oraz srebra w kopalinie powoduje, że rejon ten postrzegany jest jako perspek-



tywiczny. W oparciu o obszary możliwe do eksploatacji ze względu na warunki geologiczno 

górnicze, sporządzono dla południowej partii złoża bilans zasobów geologicznych. 

 

 
 

Rys. 12. Planowane pola eksploatacyjne w południowym rejonie obszaru górniczego. 

Fig. 12. Scheduled worked areas in south region. 

 
Przyjęto następujące kryteria bilansowe: 

- maksymalna głębokość spągu złoża – 1500 m, 

- minimalna zawartość Cu – 0.70%, 

- minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna miedzi z uwzględnieniem zawarto-

ści srebra, 

- minimalna zasobność złoża bilansowego, 

- minimalna zasobność złoża pozabilansowego. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia  i parametry kopaliny przyjęto przewidywane 

furty eksploatacyjne oraz oszacowano względne wielkości strat. Straty wynikają po pierwsze 

z przyjętych systemów eksploatacji (są cechami technologicznymi systemów) ponadto wystę-

pują straty pozaeksploatacyjne, wynikające z zagrożeń naturalnych. Całkowitą względną wiel-

kość strat na podstawie dotychczasowych doświadczeń oszacować można na około 35%. Na 

tak dużą wielkość strat wskazuje przewidywana budowa geologiczna przyszłych pól, a w szcze-

gólności duże upady, duża ilość zaburzeń tektonicznych, trudne warunki stropowe związane z 

występowaniem w stropie skał małozwięzłych i kawernistych. W chwili obecnej najtrudniejsze 

warunki stropowe występują w skrzydle wyniesionym Uskoku Środkowego Lubina. W rejonie 

zachodnim tego obszaru, ze względów bezpieczeństwa zaniechano eksploatacji mimo zawarto-

ści % Cu na poziomie powyżej 1.30%. W rejonie wschodnim tego bloku eksploatacja była 

i jest prowadzona z powodzeniem, mimo zagrożenia w postaci występowania lokalnie w stro-

pie utworów trzeciorzędowych. Rejon skrzydła zrzuconego Uskoku Środkowego Lubina ce-

chują znacznie lepsze warunki stropowe. Związane jest to z w pełni wykształconym profilem 

nadzłożowym. Można też przypuszczać, że poprawa warunków powinna mieć tendencję nara-

stania w kierunku wschodnim, na co wskazują dane uzyskane z otworów powierzchniowych. 



Zachodnia część tej partii złoża również została uwzględniona przy planowaniu produkcji, 

chociaż w tym rejonie należy się spodziewać utrudnionych warunków stropowych, związanych 

z zanikiem półki utworów podtrzeciorzędowych oraz występowaniem w stropie skał złożo-

wych utworów kruchych i marglisto-ilastych. 

Analiza geologiczna południowej części złoża zakładów Górniczych Lubin pozwala uznać 

ją za bardzo perspektywiczną i możliwą do eksploatacji. Oszacowana ilość urobku to około 25 

mln Mg, co jest wartością ponad trzykrotnie większą niż obecne roczne wydobycie kopalni. 

Szacowana ilość metalu Cu, to prawie 400 tys. Mg, co jest wartością niemal sześciokrotnie 

wyższą od obecnego rocznego wydobycia. 
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SYSTEM Lokalizacji i identyfikacji PORTAS

- doświadczenia kopalni w procesie testowania

JSW S.A. „KWK Budryk”
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JSW S.A System PORTAS

Iskrobezpieczny System Radiowej Identyfikacji PORTAS stosowany jest

do rejestracji przemieszczania się załogi na dole i na powierzchni kopalni. System

PORTAS składa się z części powierzchniowej oraz dołowej. Część

powierzchniowa obejmuje stację roboczą zbierającą i przetwarzającą dane z

systemu, oraz konfigurację i wizualizację zdarzeń. Część dołowa systemu

obejmuje urządzenia i infrastrukturę telekomunikacyjną w wyrobiskach

podziemnych zabudowanych w JSW S.A. KWK Budryk



System PORTAS

Główne wymagania funkcjonalne i techniczne przedstawiają się następująco:

Infrastruktura szkieletowa systemu w oparciu o istniejącą siec światłowodową,

Lokalizacja pracowników ma odbywać się w czasie rzeczywistym,

Wymagana dokładność lokalizacji pracowników w rejonach zagrożenia wyrobisk

chodnikowych i ścianowych z dokładnością +/- 2m wzdłuż chodnika,

Lokalizacja środków transportu na całym monitorowanym obszarze,

System musi być niezawodny w 100% w zakresie identyfikacji i monitoringu

pracowników, w strefach działania systemu.

JSW S.A



System PORTAS

Stacja robocza systemu PORTAS zabudowana została w pomieszczeniu

serwerowni w budynku dyspozytorni, została ona podłączona przez dwa

konwertery z koncentratorami PORTAL w wyrobiskach podziemnych i na

powierzchni zakładu. W zakładzie zabudowano bramki strefowe w lampowni,

nadszybiu, podszybiu, dworcach osobowych (sondy typu RF node).

JSW S.A



Rozmieszczenie 

bramek strefowych

- lampownia

- nadszybie

- podszybie

- dworzec SO-1 SO-3

- dworzec SO-30 



 Lampownia

 Nadszybie

 Podszybie

 Dworce

STRUKTURA DOŁOWA SYSTEMU

 Rejon Ściany D-1 Chodnik 

podścianowy, nadścianowy, 

ściana. Łącznie około 1km linii 

wire node. 

BRAMKI  Strefowe

JSW S.A

Lokalizacja  dokładna



System PORTAS

Bramki lokalizacji dzielą się na strefy w ten sposób, że przejście między

strefami jest możliwe tylko przez bramkę. System pozwala określi czy pracownik

znajduje się w strefie (liczba wyświetlona na biało), pracownik opuścił strefę

(liczba podświetlona na czarno). Kopalnia została wyposażona w 150

transponderów UltraTAG-B przyklejone do lamp nahełnych SMARTLIGHT

05/M1 firmy ELEKTROMETAL.

JSW S.A



System wizualizacji THOR
KGHM

Rozmieszczenie bramek w wyrobiskach 



System PORTAS 

Stacja

PORTAS

Centrala 

PORTAL

Sonda bramki 
radiowej

RFnode

Węzeł radiowy 
magistralowy

WireNode

Identyfikator bateryjny

UltraTAG-B

Identyfikator Ultra TAG -L
Lampa górnicza

Dowolnego producenta

Telefono-sygnalizator

bezprzewodowy

mPhone

Urządzenia infrastruktury
Urządzenia mobilne

Lampa górnicza

SafeLight

JSW S.A



Schemat  blokowy  bramek

Strefa nadszybia
Strefa Lampowni

Strefa Dworca I 

Strefa Podszybia Strefa Dworrca II

Lokalizacja dokładna Rejon ściany  D-1



Lokalizacja WireNode na ścianie D-1 

pokład 358/1

- Chodnik D w pokładzie 358/1 

zabudowano 11 WireNode

rozmieszczonych co 15m 

w chodniku,

- Chodnik D-1 w pokładzie 358/1 

zabudowano 17 WireNode

rozmieszczonych co 20m 

w chodniku,

- Ściana D-1 w pokładzie 358/1 

zabudowano 13 WireNode

rozmieszczonych co 17m w ścianie.



Ściana D-1pokład 358/1



STRUKTURA DOŁOWA, KONCENTRATOL PORTAL, 

RFNODE, WIRENODE

Koncentrator PORTAL, jest koncentratorem sygnałów, jest urządzeniem

iskrobezpiecznym, w związku z czym może być wykorzystywany w

przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia tworzenie infrastruktury sieci

radiowych w warunkach podziemnych, może być wykorzystywany jako część

infrastruktury tworzącej systemy komunikacji, transmisji danych, identyfikacji i

lokalizacji pracowników pod ziemią, a także logistyki sprzętu oraz materiałów.

RFnode jest nadawczo-odbiorczym urządzeniem iskrobezpiecznym z

przeznaczeniem do użytku m.in. w zakładach górniczych, w których występuje

zagrożenie metanowe. Realizuje dwukierunkową transmisję danych przewodowo

oraz drogą radiową. Może służyć np. jako element systemu lokalizacji personelu,

ewidencji materiałów, transmisji danych, łączności.

JSW S.A



STRUKTURA DOŁOWA SYSTEMU

Lokalizacja Strefowa – Bramka RFnode

RS 485

ETHERNET (ŚWIATŁOWÓD)

ETHERNET (RJ45)

ZASILANIE 15V DC

JSW S.A



STRUKTURA DOŁOWA, KONCENTRATOL PORTAL, 

RFnode, WireNode

WireNode ma zastosowanie w budowie bramek do lokalizacji dokładnej.

Jest nowatorskim urządzeniem wielofunkcyjnym pozwalającym na tworzenie

rozproszonych sieci radiowych w wyrobiskach podziemnych. WireNode jest

urządzeniem iskrobezpiecznym w związku z czym może być wykorzystywany w

przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Atrybutem WireNode jest prosta i szybka

instalacja, nie wymagająca specjalnych kwalifikacji personelu. Urządzenie jest

auto konfigurowalne i łatwe w obsłudze. WireNode jest urządzeniem całkowicie

wymienialnym. W przypadku wadliwej pracy nie może być naprawiany we

własnym zakresie lecz powinien zostać w całości wymieniony.

Urządzenia WireNode łączy się za pomocą dedykowanych wtyczek

kablem łączącym i zawiesza się przy użyciu haków.

JSW S.A



STRUKTURA DOŁOWA SYSTEMU

Lokalizacja dokładna – WireNode

RS 485

ETHERNET (ŚWIATŁOWÓD)

ETHERNET (RJ45)

ZASILANIE 15V DC

JSW S.A



Sprawdzenie zasilania bezprzerwowego dla poszczególnych węzłów 

aktywnych sieci światłowodowych. Przyjęto w założeniach 4 

godziny, w przepisach wymagany czas to 2 godziny. 

 Wlot chodnika D (chodnik nadścianowy) w pokładzie 358/1 zasilacz obciążony 11

WireNode (wyłączono zasilanie 04:00 17.01.2019, rozładowanie baterii nastąpiło o 05:52

20.01.2019), czas zasilania bateryjnego około 73 h.

 Wlot chodnika D-1 (chodnik podścianowy) w pokładzie 358/1 zasilacz obciążony 17

WireNode + portal (wyłączono zasilanie 08:00 21.01.2019, rozładowanie baterii nastąpiło

o 09:13 22.01.2019), czas zasilania bateryjnego około 25 h,

portal posiada własną baterię (od 09:13 22.01.2019, rozładowanie baterii o

02:20 23.01.2019) czas zasilania bateryjnego z portalu około 17h.

 Chodnik D-1 w pokładzie 358/1 do ściany (ściana D1) w zasilacz obciążony 13

WireNode (wyłączono zasilania 15:54 16.01.2019, rozładowanie baterii nastąpiło o 00:48

19.01.2019), czas zasilania bateryjnego około 57 h.



Przejazd składu osobowego przez dworzec 

osobowy

Sprawdzenie wykrywalności identyfikatora bateryjnego typu UltraTAG-B

w liczbie 50 sztuk zostało wykonane w postaci przejazdu składu osobowego kolei

szynowej przez strefę bramki z sondami RFnode (identyfikacja strefowa), które

zabudowane były na dworcu osobowym. Przed rozpoczęciem próby skład

osobowy z identyfikatorami bateryjnymi znajdował się 300 m od bramki. Po

zamknięciu drzwi wagonu osobowego skład przejechał przez dworzec osobowy z

prędkością około 5m/s i zatrzymał się poza strefą działania bramki.

JSW S.A



Przejazd przez bramkę FRnode znajdującą się na dworcu osobowym. W jednym wagonie 
znajduje się 50 TAGÓW – rozpoczęcie przejazdu



Przejazd przez bramkę FRnode znajdującą się na dworcu osobowym. W jednym wagonie 

znajduje się 50 TAGÓW – przejazd przez bramkę



Przejazd przez bramkę FRnode znajdującą się na dworcu osobowym. W jednym wagonie 

znajduje się 50 TAGÓW – koniec przejazdu



Lokalizacja pracowników na ścianie D-1 

Przeprowadzono ciągłą rejestrację przemieszczania się pracowników

oddziału G-2 w rejonie ściany D-1 pokład 358/1 przez przyklejenie identyfikatora

bateryjnego UltraTAG-B do lamp górniczych firmy Elektrometal. Pracownicy

sprawdzający poprawność działania systemu zostali wyposażeni w łączność

radiową FLEXCOM w celu skomunikowania i porównania lokalizacji

pracowników przebywających w wyrobiskach objętych systemem PORTAS.

Lista pracowników umożliwia dokładny wgląd w historię pracownika.

Użytkownik wywołuje listę pomiarów i ma dostęp do informacji o dacie, czasie

zmiany rejonu, czasie przebywania w danym rejonie. Pracownik znajdował się

przy 17 WireNode 311m w chodniku D-1 pokład 358/1.

JSW S.A



WireNode nr 17: W chodniku D-1/358 311,6m (wprowadzone w systemie 

311m)



Szczegółowa lokalizacja załogi WireNode nr 17 w systemie 311m



• Linia węzłów radiowych WireNode rozmieszczanych co 20m

STRUKTURA DOŁOWA SYSTEMU

Lokalizacja dokładna – WireNodeJSW S.A.



• Ciągła lokalizacja obiektów w obszarze wyrobiska

• W oparciu o stałą infrastrukturę radiowych węzłów przewodowych

• Identyfikatory w lampach lub bateryjne

20m

Sonda WireNode

Identyfikator 

bateryjny UltraTAG-B

Identyfikator 

lampowy UltraTAG-L

Lampa 

SmartLight
Lampa 

SafeLight

20m

STRUKTURA DOŁOWA SYSTEMU

Lokalizacja dokładna – Wire NodeJSW S.A.



Pozostałe elementy systemu
JSW S.A.

Ultra Tag L, montowany w 

lampach Elektrometal 
Lampa Górnicza typu Safe Light

z zintegrowanym nadajnikiem Tag

Tag Bateryjny Ultra TAG B



PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Możliwość lokalizowania pracowników pod ziemią w czasie rzeczywistym to

jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa elementów. Należy do nich na pewno

monitorowanie miejsca przebywania pracowników oraz maszyn. Aspekt ma duże

znaczenie w przypadku podziemnych kopalń, w których występują strefy

szczególnego zagrożenia, np. tąpaniami, metanowego, pożarowego.

Na etapie testów system odnotował obecność pracowników na nadszybiu podszybiu

oraz w strefach znajdujących się na dworcach osobowych bez określania kierunku

przemieszczania się pracowników oraz w rejonie ściany D-1 pokład 358/1, gdzie

następowała dokładna lokalizacja z określeniem kierunku przemieszczania z

dokładnością +/- 2m. System pozwala określić czy pracownik znajduje się w strefie

lub poza strefą. Testy pokazały stabilną lokalizację dla faktycznie poruszających się

pracowników oraz 100% skutecznością.

Wszystkie główne wymagania funkcjonalne i techniczne w czasie przeprowadzonych

prób zostały spełnione.

JSW S.A



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 
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STRESZCZENIE: Iskrobezpieczny System Radiowej Identyfikacji PORTAS stosowany jest 

do rejestracji przemieszczania się załogi na dole i na powierzchni kopalni. System PORTAS 

składa się z części powierzchniowej oraz dołowej. Część powierzchniowa obejmuje stację ro-

boczą zbierającą i przetwarzającą dane z systemu, oraz konfigurację i wizualizację zdarzeń. 

Część dołowa systemu obejmuje urządzenia i infrastrukturę telekomunikacyjną w wyrobiskach 

podziemnych zabudowanych w JSW S.A. KWK Budryk 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Iskrobezpieczny System Radiowej Identyfikacji PORTAS, WireNode 

 

1. WSTĘP 
 

 

Prezes Zarządu JSW S.A. powołał Zespół Projektowy do realizacji zadania: "Wypracowa-

nie wytycznych i rekomendacji strategicznej w zakresie podjęcia niezbędnych działań w kie-

runki wyboru nowych rozwiązań w celu istotnej poprawy standardów łączności, identyfikacji 

oraz monitoringu pracowników przebywających pod ziemią w kopalniach JSW S.A.” Ze 

względu na złożoność problemu powołano Zespół składający się z przedstawicieli poszczegól-

nych zakładów, którego głównym zadaniem był przegląd i ocena wybranych rozwiązań łącz-

ności bezprzewodowej oraz systemów identyfikacji i monitoringu pracowników na dole kopal-

ni, z uwzględnieniem wykorzystywanych przez te systemy elementów istniejącej infrastruktury 

dołowej. Zespół Projektowy w trakcie działania przejrzał prezentacje z rozwiązaniami kilu za-

proszonych firm. Po przeprowadzonych prezentacjach Zespół przeprowadził testy ruchowe 

wybranych systemów środowisku dołowym w czterech kopalniach JSW S.A. 

Główne wymagania funkcjonalne i techniczne przedstawiają się następująco: 

 Infrastruktura szkieletowa systemu w oparciu o istniejącą siec światłowodową, 

 Lokalizacja pracowników ma odbywać się w czasie rzeczywistym, 

 Wymagana dokładność lokalizacji pracowników w rejonach zagrożenia wyrobisk 

chodnikowych i ścianowych z dokładnością +/- 2m wzdłuż chodnika, 

 Lokalizacja środków transportu na całym monitorowanym obszarze, 

 System musi być niezawodny w 100% w zakresie identyfikacji i monitoringu pra-

cowników, w strefach działania systemu. 

System PORTAS wykorzystuje aktywną technologię RFID do rejestracji przemieszczania 

identyfikatorów przez bramki lokalizacyjne. Wykorzystanie aktywnej technologii RFID stwa-

rza możliwość równoczesnego śledzenia dużej liczby identyfikatorów, zapewnia wysoką nie-

zawodność rejestracji przejścia przez bramkę i duży zasięg komunikacji radiowej dla funkcji 

uzupełniających. PORTAS w odróżnieniu od systemów antykolizyjnych wykorzystujących 
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technologię RFID, został zaprojektowany z myślą o specyfice funkcji lokalizacji personelu 

i maszyn. 

Wszystkie dane systemu przechowywane są w strukturach bazy danych w standardzie SQL. 

Dzięki otwartej architekturze i wykorzystaniu standardowych mechanizmów dostępu do bazy 

danych SQL, system PORTAS może współpracować praktycznie z każdym systemem dyspo-

zytorskim. Wybrane dane dotyczące lokalizacji załogi i transportu oraz stanu pracy urządzeń 

i sieci transmisyjnej mogą być przekazane do prezentacji w innym systemie informatycznym 

poprzez sieć komputerową lub dedykowany kanał transmisyjny. Struktura zabezpieczeń umoż-

liwia selektywne przekazywanie tylko tych danych, które zostaną zaaprobowane do udostęp-

nienia. Te same mechanizmy umożliwiają również współpracę z systemem alarmowo-

rozgłoszeniowym w celu automatycznego przekazywania komunikatów ostrzegawczych 

i alarmowych dotyczących stanu załogi lub czasu przebywania w strefach ograniczonego poby-

tu. 

System, w ramach identyfikacji i monitorowania umożliwia ciągłe monitorowanie miejsca 

pobytu wszystkich obiektów (osób i środków transportu) wyposażonych w nadajniki identyfi-

kacyjne (TAGi). Umożliwia to zwiększenie bezpieczeństwa obejmujące m.in.: 

 ograniczenie ryzyka w rejonie zagrożenia poprzez: 

• nadzór nad liczbą osób, 

• monitoring czasu przebywania. 

 wspomaganie akcji ratowniczej poprzez: 

• informację o liczbie osób w rejonie zagrożenia, 

• bieżącą informację o osobach wyprowadzanych z rejonu zagrożenia, 

• poszukiwanie osób zaginionych, odciętych. 

 wspomaganie efektywności produkcji poprzez: 

• zliczanie wjazdu/wyjazdu dla danej strefy,  

 dodatkowe funkcje wykorzystywanych urządzeń umożliwiają m.in.: 

• transmisje krótkich wiadomości wraz z potwierdzeniem nadania, odbioru i od-

czytu (dotyczy lamp wyposażonych w moduł komunikacji tekstowej), 

•  wykrywanie bezruchu lampy, 

• kontrolę pracy niezależnie działającego nadajnika lokalizacyjnego GLON. [1] 

 

2. STRUKTURA SYSTEMU 

 

 Stacja robocza systemu PORTAS zabudowana została w pomieszczeniu serwerowni w bu-

dynku dyspozytorni, została ona podłączona przez dwa konwertery z koncentratorami 

PORTAL w wyrobiskach podziemnych i na powierzchni zakładu. W zakładzie zabudowano 

bramki strefowe w lampowni, nadszybiu, podszybiu, dworcach osobowych (sondy typu 

RF-node).  Rozmieszczenie bramek przestawione zostało na rysunku nr 1. Bramki lokalizacji 

dzielą się na strefy w ten sposób, że przejście między strefami jest możliwe tylko przez bram-

kę. System pozwala określi czy pracownik znajduje się w strefie (liczba wyświetlona na biało), 

pracownik opuścił strefę (liczba podświetlona na czarno). Kopalnia została wyposażona w 150 

transponderów UltraTAG-B przyklejone do lamp nahełnych SMARTLIGHT 05/M1 firmy 

ELEKTROMETAL. 
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Rys. nr 1. Rozmieszczenie bramek w wyrobiskach 

 

System PORTAS wykorzystuje aktywne identyfikatory (transpondery UltraTAG-B) będące 

samodzielnymi radiowymi urządzeniami nadawczo-odbiorczymi z własnym zasilaniem bate-

ryjnym. Urządzenia te umożliwiają dwukierunkową transmisję danych drogą radiową. W sys-

temie stosowane mogą być również transpondery UltraTAG-L będące podzespołami lamp gór-

niczych. Identyfikator UltraTAG-L po zamontowaniu w lampie zostaje do niej przypisany, 

dzięki czemu jednoznacznie identyfikuje pracownika, który ją używa. Sygnał wysyłany przez 

identyfikatory personalne jest odbierany przez węzły radiowe bramek lokalizacyjnych umiesz-

czonych na granicy zdefiniowanych rejonów. Zadaniem bramki jest identyfikacja przejazdu 

maszyny lub przejścia pracownika z jednego rejonu do drugiego. Rozmieszczenie bramek za-

leży od zdefiniowanych rejonów i ma duże znaczenie dla skuteczności działania całego syste-

mu lokalizacji personelu. 

Konfiguracja węzłów radiowych uzależniona jest od typu podziemnego skrzyżowania, na 

którym znajduje się bramka lokalizacyjna, a także od precyzji informacji, które mają być gene-

rowane. 

Łączenie bramek lokalizacyjnych może odbywać za pomocą światłowodu lub kabla mie-

dzianego. Centrala bramki wyposażona jest w dwa typy portów: 100Base- FX i RS485is. 

W przypadku światłowodu medium może być światłowód jednomodowy lub magistrala. 

W przypadku kabla miedzianego można wykorzystać kabel dedykowany lub istniejące łącza 

telekomunikacyjne. 

Dla systemu lokalizacji PORTAS sugerowana jest konfiguracja, w której szkielet systemu 

transmisji danych zbudowany jest w oparciu o infrastrukturę światłowodową. Natomiast dla 

pozostałego obszaru, w szczególności w rejonach wydobywczych, transmisja realizowana jest 

z wykorzystaniem kabla miedzianego. W ten sposób wykorzystywana jest wysoka przepusto-

wość magistrali światłowodowej oraz łatwość łączeniowa i serwisowa połączeń miedzianych.  

Natomiast dla lokalizacji dokładnej w ścianie D-1 w pokładzie 358/1 zabudowano 13 sond 

WireNode w odległości co 17m oraz w chodniku D zabudowano 11 sond WireNode w odle-

głości co 15m i chodniku D-1 zabudowano17 WireNode w odległości co 20m. Przedstawienie 
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lokalizacji WireNode przedstawia rysunek nr 2. Pomiary zostały wykonane przez dział mierni-

czo-geologiczny celem dokładnego usytuowania czujników lokalizacji załogi w wyrobiskach. 
 

 
Rys. nr 2. Lokalizacja WireNode ściana D-1 pokład 358/1 

 

3. STRUKTURA DOŁOWA, KONCENTRATOL PORTAL, RFNODE, WIRENODE. 
 

3.1. Koncentrator PORTAL, jest koncentratorem sygnałów, jest urządzeniem iskrobez-

piecznym, w związku z czym może być wykorzystywany w przestrzeniach zagrożonych wybu-

chem. Umożliwia tworzenie infrastruktury sieci radiowych w warunkach podziemnych, może 

być wykorzystywany jako część infrastruktury tworzącej systemy komunikacji, transmisji da-

nych, identyfikacji i lokalizacji pracowników pod ziemią, a także logistyki sprzętu oraz mate-

riałów. 

PORTAL posiada jednostkę centralną, moduł rozszerzeń PORTAL oraz moduł akumulatoro-

wego podtrzymania zasilania. Portal umożliwia łączenie i kompatybilność między urządzenia-

mi składającymi się na system identyfikacji takimi jak: 

 Sonda RF-node, WireNode, WireNodei,  

 Switch OPIS, Zasilacz ExLPS, MinerSearch, 

 PersonalTAG, Ultra TAG, Ultra TAG-B, TagScaner, Portal. 

 urządzenia sieciowe w standardzie Ethernet lub Wi-Fi Ethernet 

Obudowa urządzenia PORTAL wykonana jest ze zbrojonej włóknem szklanym żywicy winy-

loestrowej. [Rys. nr 3] 

 
Rys. nr 3. Koncentrator PORTAL 
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3.2. RF-node jest nadawczo-odbiorczym urządzeniem iskrobezpiecznym z przeznacze-

niem do użytku m.in. w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe. Re-

alizuje dwukierunkową transmisję danych przewodowo oraz drogą radiową. Może służyć 

np. jako element systemu lokalizacji personelu, ewidencji materiałów, transmisji danych, łącz-

ności. Urządzenie może współpracować m.in. z urządzeniami takimi jak Portal, switch OPIS 

oraz UltraTAG-L, UltraTAG-B, WireNode, i inne. 

Sondy RF-node mają zastosowanie w budowie bramek strefowych, składa się z obwodu 

elektronicznego połączonego z kablem umożliwiającym zasilanie urządzenia i transmisję da-

nych. Urządzenie jest hermetyzowane specjalną zalewą elektrotechniczną w obudowie z ABS 

oraz pleksi (PMMA). Urządzenie wyposażono w moduł radiowy oraz moduł standardu 

RS-485. Na obudowie znajduje się dioda sygnalizująca pracę urządzenia. [Rys. nr 4] 

 
Rys. nr 4. Sonda RF-node.  

 

3.3. WireNode ma zastosowanie w budowie bramek do lokalizacji dokładnej. Jest nowator-

skim urządzeniem wielofunkcyjnym pozwalającym na tworzenie rozproszonych sieci radio-

wych w wyrobiskach podziemnych. WireNode jest urządzeniem iskrobezpiecznym w związku 

z czym może być wykorzystywany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Atrybutem Wi-

reNode jest prosta i szybka instalacja, niewymagająca specjalnych kwalifikacji personelu. 

Urządzenie jest auto konfigurowalne i łatwe w obsłudze. WireNode jest urządzeniem całkowi-

cie wymienialnym. W przypadku wadliwej pracy nie może być naprawiany we własnym za-

kresie lecz powinien zostać w całości wymieniony. WireNode umożliwia tworzenie infrastruk-

tury sieci radiowych w warunkach podziemnych, może być wykorzystywany jako część infra-

struktury tworzącej systemy komunikacji, transmisji danych, identyfikacji i lokalizacji pra-

cowników pod ziemią, a także logistyki sprzętu oraz materiałów. 

Urządzenie WireNode ma konstrukcję hybrydową, której część zasadniczą tworzy walec 

o wymiarach (184 x 50) zakończony dwoma gniazdami żeńskim. Do gniazda należy wpiąć de-

dykowany wtyk męski z kablem o określonej konstrukcji. Dołączanie kolejnych elementów 

sieci odbywa się w analogiczny sposób. Niewykorzystane gniazdo musi być zamknięte (zabez-

pieczone) dedykowaną zaślepką. Praca urządzenia sygnalizowana jest migotaniem diody czer-

wono/zielonej, której wyprowadzenie znajduje się na powierzchni bocznej. Stopień ochrony 

obudowy urządzenia to IP68. Urządzenia WireNode stanowi element konstrukcyjny infrastruk-

tury sieci radiowych pod ziemia. W związku z tym montaż ma odbywać się w miejscach moż-

liwie niezasłoniętych aby nie ograniczać efektywności działania urządzenia. Urządzenia 

WireNode łączy się za pomocą dedykowanych wtyczek  kablem łączącym i zawiesza się przy 

użyciu haków. [Rys. nr 5] 

 
Rys. nr 5. Sonda WireNode. 
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4. TESTY SYSTEMU LOKALIZACJI I IDENTYFIKACJI PRACOWNIKÓW 

PRZEBYWAJĄCYCH POD ZIEMIĄ W KOPALNI: 

 

 Sprawdzenie 100% wykrywalności 50 transponderów w ruchu pieszym oraz w trans-

porcie kolei kołowej oraz podwieszanej  

 Sprawdzenie wykrywania bezruchu transpondera w czasie 5 min. 

 Dodatkowo sygnalizacja bezruchu i położenia korpusu lampy nahełmnej. 

 Sprawdzenie informowania o ilości osób znajdujących się w strefie (na dole informacja 

na banerze, a na górze informacja w systemie o stanie załogi) 

 Rejestracja ciągłego przemieszczania z podawaniem aktualnych współrzędnych dla 

grupy 10 pracowników.  

 Sprawdzenie na lampowni informacji o poprawnej pracy transpondera oraz informacji 

o poprawnej pracy i parametrach systemu GLON 

 Sprawdzenie wysyłania wiadomości typu SMS lampę Safelight za pomocą systemu lo-

kalizacji  

 Sprawdzenie działania dodatkowego elementu pośredniczącego sterowanego z systemu 

lokalizacji (WIRENODE IO, włączanie, wyłączanie napięcia zasilania). 

 Wykorzystanie transpondera do systemu antykolizji (w przypadkach np. tras kolejek 

itp.) 

 Sprawdzenie przedstawienia ruchu i położenia kombajnu w ścianie z wykorzystaniem 

transpondera 

 Sprawdzenie odczytu numeru transpondera za pomocą urządzenia przenośnego  

 Sprawdzenie uproszczonego poszukiwania transpondera (za pomocą przenośnego ska-

nera) 

 

4.1. Sprawdzenie zasilania bezprzerwowego dla poszczególnych węzłów aktywnych sieci 

światłowodowych. Przyjęto w założeniach 4 godziny, w przepisach wymagany czas to 2 go-

dziny.   

 Wlot chodnika D (chodnik nadścianowy) w pokładzie 358/1 zasilacz obciążony 11 Wi-

reNode (wyłączono zasilania 04:00 17.01.2019, rozładowanie baterii nastąpiło 

o 05:52 20.01.2019), czas zasilania bateryjnego  około 73 h. 

 Wlot chodnik D-1 (chodnik podścianowy) w pokładzie 358/1 zasilacz obciążony 17 Wi-

reNode + portal  (wyłączono zasilania 08:00 21.01.2019, rozładowanie baterii nastąpi-

ło o 09:13 22.01.2019), czas zasilania bateryjnego  około 25 h,  

 portal posiada własną baterię (od 09:13 22.01.2019 rozładowanie baterii o 02:20 

23.01.2019) czas zasilania bateryjnego z portalu około 17h. 

 Chodnik D-1 w  pokładzie 358/1  do ściany (ściana D1) w zasilacz obciążony 13 Wi-

reNode (wyłączono zasilania 15:54 16.01.2019, rozładowanie baterii nastąpiło 

o 00:48 19.01.2019), czas zasilania bateryjnego  około 57 h. 

 

4.2. Sprawdzenie wykrywalności identyfikatora bateryjnego typu UltraTAG-B w liczbie 

50 sztuk zostało wykonane w postaci przejazdu składu osobowego kolei szynowej przez strefę 

bramki z sondami RF-node (identyfikacja strefowa), które zabudowane były na dworcu oso-

bowym. Przed rozpoczęciem próby skład osobowy z identyfikatorami bateryjnymi znajdował 

się 300 m od bramki. Po zamknięciu drzwi wagonu osobowego skład przejechał przez dworzec 

osobowy z prędkością około 5m/s i zatrzymał się poza strefą działania bramki. Opisaną sytua-

cję obrazuje rysunek nr 6. 
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Rys. nr 6. Przejazd składu osobowego przez dworzec osobowy. 

 

 

4.3. Przeprowadzono ciągłą rejestrację przemieszczania się pracowników oddziału G-2 

w rejonie ściany D-1 pokład 358/1 przez przyklejenie identyfikatora bateryjnego UltraTAG-B 

do lamp górniczych firmy Elektrometal. Pracownicy sprawdzający poprawność działania sys-

temu zostali wyposażeni w łączność radiową FLEXCOM w celu skomunikowania i porówna-

nia lokalizacji pracowników przebywających w wyrobiskach objętych systemem PORTAS. Li-

sta pracowników umożliwia dokładny wgląd w historię pracownika. Użytkownik wywołuje li-

stę pomiarów i ma dostęp do informacji o dacie, czasie zmiany rejonu, czasie przebywania 

w danym rejonie. Przykład przedstawiony jest na rysunku nr 7, pracownik znajdował się przy 

17 WireNode 311m w chodniku D-1 pokład 358/1.  
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Rys. nr 7 Lokalizacja pracowników na ścianie D-1 pokład 358/1 

 

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Możliwość lokalizowania pracowników pod ziemią w czasie rzeczywistym to jeden z klu-

czowych dla bezpieczeństwa elementów. Należy do nich na pewno monitorowanie miejsca 

przebywania pracowników oraz maszyn.  Aspekt ma duże znaczenie w przypadku podziem-

nych kopalń, w których występują strefy szczególnego zagrożenia, np. tąpaniami, metanowe-

go, pożarowego.  

Na etapie testów system odnotował obecność pracowników na nadszybiu podszybiu oraz 

w strefach znajdujących się na dworcach osobowych bez określania kierunku przemieszczania 

się pracowników oraz w rejonie ściany D-1 pokład 358/1, gdzie następowała dokładna lokali-

zacja z określeniem kierunku przemieszczania z dokładnością +/- 2m. System pozwala określić 

czy pracownik znajduje się w strefie lub poza strefą. Testy pokazały stabilną lokalizację dla 

faktycznie poruszających się pracowników oraz 100% skutecznością.  

Wszystkie główne wymagania funkcjonalne i techniczne w czasie przeprowadzonych prób 

zostały spełnione. 
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ZG Sobieski ZG Janina ZG Brzeszcze TWD

1792 r.Data powstania kopalni 1907 r. 1903 r.

2 711Zatrudnienie* 2 352 1 487 6 550

2 751 tys. tonProdukcja węgla 
handlowego**

2 752 tys. ton 1 681 tys. ton 7 184 tys. ton

12,5 kmRoboty przygotowawcze** 10,5 km 9 km 32 km

74,2 km2 81,09 km2Powierzchnia obszaru 
górniczego

26,91 km2 182,2 km2

trzyścianowyModel wydobywczy trzyścianowy dwuścianowy ośmiościanowy

6 szybówUdostępnienie pionowe 6 szybów 5 szybów 17 szybów

Podstawowe informacje o TAURON Wydobycie S.A
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Obszar rozważań

Jednym z etapów wchodzącym w skład procesu produkcji węgla jest przygotowywanie do eksploatacji nowych 
ścian i kończenie ścian  istniejących z przygotowaniem do ich przezbrojenia 

 Wykonanie wyrobiska – przecinki ścianowej                ◊ wykonanie wyrobiska 

 Montaż wyp. Dla nowej  ściany                                       ◊ wprowadzenie –wjazd  ściany do wyrobiska  

 Rozruch ,pełna zdolność wydobywcza                           ◊ demontaż wyposażenia i  wydawanie 

Wydajność , wymagany nakład pracy, dobór technologii, czas trwania, bezpieczeństwo zależy w dużej mierze 
od warunków które stwarza  wykonane do realizowania  w/w funkcji wyrobisko.
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Dotychczas stosowane obudowy 
przecinek rozruchowych

Obudowy prostokątne 
stalowo drewniane 

Obudowy stalowo kotwowe Obudowa ŁP

Obudowy typu ŁPrw , ŁPro B 
itp. 

Obudowa ŁP skracana 
Obudowa spłaszczona zwykła 

i asymetryczna 
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Stosowane  typy obudowy przecinek 
rozruchowych zbrojonych ścian 
obudowa  podporowo kotwowa 
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Stosowane  typy obudowy przecinek 
rozruchowych zbrojonych ścian 

ŁP ŁPrw

ŁPSpA
obecnie stosowane

ŁPSp
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Stosowane  typy obudowy przecinek 

rozruchowych zbrojonych ścian

Obudowa   ŁPSpN

46 typorozmiarów
od 4,8mx2,6m (SxW)
do 7,8mx4,6m (SxW)
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Dotychczas stosowane sposoby zakończenia ściany 

Wykonywanie chodnika wyjazdowego kombajnem ścianowym 

Wykonywanie wcześniejszego wyrobiska równolegle do frontu ściany  

Wykonywanie przy pomocy kombajnu chodnikowego i kombajnu 
ścianowego 
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Wykonanie chodnika przed frontem ściany 



TAURON Wydobycie S.A.SEP  Kraków 25-27.luty 2019 

Wykonanie chodnika wyjazdowego 

kombajnem ścianowym 
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Wprowadzenie ściany na końcowym etapie do 

wcześniej wykonanego wyrobiska – chodnika 

wyjazdowego 
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Wymagania w odniesieniu do obudowy przecinek ścianowych 

Zapewnienie odpowiedniej podporności 

Odpowiedni kształt jak najlepiej zblizony do kształtu rozpartej sekcji obudowy 
zmechanizowanej 

Konstrukcja ułatwiająca rozruch ściany 

Umożliwienie prac montażowych kompleksu ścianowego 

Umożliwienie maksymalnego odzysku przy rabunku (minimum robocizny, wysoki poziom 
bezpieczeństwa) 

Stworzenie bezpiecznych warunków pracy załogi, poprawianie komfortu pracy  

Ograniczenie zakresu prac ,skrócenie czasu przebiegu  zbrojenia, rozruchu czy likwidacji ścian 
ograniczenie poziomu występujących zagrożeń (zagrożenie pożarowe, metanowe )
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Przecinki rozruchowe ścian
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Obudowa ŁP

Obudowa łatwa 
w montażu, typowa,  
doświadczenie załogi 

Stosunkowo duża 
podporność, 

w określonych warunkach 
brak konieczności 

wykonywania wzmocnień 

Brak dostosowania 
geometrycznego do 

kształtu rozpartej sekcji 

Konieczność wypełnienia 
przestrzeni nad stropnicą  
(kasztowania) do stropu 

Konieczność skracania 
stropnicy 

Długość stropnicy sekcji 
uniemożliwia równoległą 

do warstw  stropu   
zabudowę 
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Obudowa FRS-22/46 w obudowie ŁP16/V32/4/A

Zestaw obudowy zmechanizowanej gdzie długość 

stropnicy przekracza 5,0 m 
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Ustawianie sekcji obudowy zmechanizowanej 

w przecince ściany  wykonanej 

w obudowie ŁP16/V32/4/A skróconej o 0,85m
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Przecinka ściany  

w obudowie ŁP16/V32/4/A skróconej  o  0,85m
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Ustawianie sekcji obudowy zmechanizowanej 

w przecince ściany  wykonanej 

w obudowie ŁP16/V32/4/A skróconej  o  0,85m
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Przecinka ściany  w obudowie ŁP16/V32/4/A 

skróconej  o  0,85m

Stropnica obudowy ŁP do skrócenia
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Etap pośredni-stosowane typy obudów 

Obudową o kształcie dosyć dobrze dostosowanym do zadań jakie stawiamy dla tego typu
wyrobiska na pewnym etapie ewoluowania obudów były obudowy ŁPrw, ŁPro B.

Charakterystyczne dla tego typu obudów to

 Skomplikowana konstrukcja i znaczna ilość elementów

 Znaczny koszt spowodowany wzrostem ilości stali

 Wymagana większa robocizna przy montażu

 Gorsze parametry podpornościowe

 Utrudniony demontaż i rabunek
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Etap pośredni-stosowane typy obudów 



TAURON Wydobycie S.A.SEP  Kraków 25-27.luty 2019 

POGORSZENIE warunków pracy i bezpieczeństwa

w miejscu pracy !!!
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POGORSZENIE warunków pracy i bezpieczeństwa

w miejscu pracy !!!
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POGORSZENIE warunków pracy i bezpieczeństwa

w miejscu pracy !!!
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Rozwiązanie optymalne stosowane obecnie 

Po okresie poszukiwań , prób oraz badań na stanowiskach  
badawczych w warunkach symulowania obciążeń od górotworu , 
zbierania informacji z zakładów górniczych w warunkach testów i 
prób ruchowych  z rzeczywistymi odrzwiami obudowy określono 

typoszereg  obudów spłaszczonych i  spłaszczonych asymetrycznych . 
Od kilku lat tego typu obudowy wyłącznie i powszechnie stosowane 

w kopalniach TAURON Wydobycie S.A. 
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Wskaźnik nośności odrzwi dla typowych stosowanych 

rodzajów obudowy przecinek rozruchowych ścian w 

odniesieniu do zbliżonych gabarytów 

Nr

odrzwi

Obudowa 

ŁProB

Stal S550W

Odnośne 

gabaryty 

Obudowa

ŁP 

Stal 

S550W

Odnośne 

gabaryty 

Obudowa ŁPrw

Stal  S550W 

Odnośne 

gabaryty 

Obudowa

ŁPSpW
Nazwa

odrzwi

S

mm

WN

MN/m

dla sn=600 MPa

WN

MN/m

dla sn= 674

MPa

1 - 0,332 - - ŁPSpA-V32/4,8xW 4800 0,245 0,276

2 - 0,305 - - -ŁPSpA-V32/5,2xW 5200 0,215 0,241

3 0,032 0,264 0,021 0,216 ŁPSpA-V32/5,8xW 5800 0,168 0,189

4 - 0,221 - 0,179 ŁPSpA-V32/6,2xW 6200 0,154 0,173

5 0,025 0,205 0,0146 0,173 ŁPSpA-V32/6,5xW 6500 0,151 0,170

6 0,018 - 0,0127 0,150 ŁPSpA-V32/6,85xW 6850 0,144 0,162

7 - 0,17 0,011 0,136 ŁPSpA-V32/7,2xW 7200 0,127 0,143

8 - 0,16 - 0,133 ŁPSpA-V32/7,5xW 7500 0,122 0,137

9 - 0,15 - 0,127 ŁPSpA-V32/7,8xW 7800 0,118 0,132

10 - 0,143 - - ŁPSpA-V32/8,2xW 8200 0,113 0,127

11 - - - - ŁPSpA-V32/8,7xW 8700 0,112 0,126
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Podporności stosowanych typów obudów 

do wykonania przecinek ścianowych – porównanie 

ŁPSpA-V32/4/6,85X4,1 
ALE MAM NOŚNOŚĆ, CO NIE !
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Elementy składowe odrzwi obudowy 

ŁPSpA-V32/4
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Zabudowa sekcji obudowy zmechanizowanej 

Glinik 20/41 w obudowie ŁPSpA-v32/4/6,85x4,1 

Zrobię to 
bezpiecznie



TAURON Wydobycie S.A.SEP  Kraków 25-27.luty 2019 

Transport sekcji obudowy zmechanizowanej  

przecince ściany wykonanej 

w obudowie ŁPSpA-v32/4/6,85x4,1 

Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa 

w czasie transportu - zwiększenie gabarytów 

w miejscu pracy !!!
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Obudowa ŁPSpA

Obudowa łatwa w montażu

Zastosowanie obudowy 
spłaszczonej znacznie 

ogranicza lub eliminuje 
konieczność kasztowania nad 

stropnicą 

Przez zastosowanie obudowy 
spłaszczonej asymetrycznej 

(różne długości stojaków 
ociosowych) eliminuje się 
praktycznie konieczność 

skracania stropnicy 

Można wybudować stropnicę 
wyżej, usytuować ją 

równolegle do spągu –lepsza 
podporność obudowy 

Zapewnienie miejsca dla 
pracującej załogi 

Zapewnienie miejsca dla 
montowanych elementów 

kompleksu ścianowego 
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Przykład zastosowania obudowy spłaszczonej asymetrycznej 
w miejscu montażu kombajnu - występuje konieczność wykonania 

dodatkowych wzmocnień dla takiej szerokości odrzwi  
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Przecinka ściany w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,85x4,1 
wraz z wnękami
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Przecinka ściany w obudowie 
ŁPSpA-V32/4/6,85x4,1 wraz z wnęką
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Przecinka ściany w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,85x4,1 

ocios ścianowy
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Widoczne minimalne zakresy kasztowania nad sekcjami 
– obudowa spłaszczona 



TAURON Wydobycie S.A.SEP  Kraków 25-27.luty 2019 

Przecinka ściany po zabudowie przenośnika i sekcji obudowy 
zmechanizowanej  w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,85x4,1 

Bezpieczny montaż infrastruktury ścianowej zwiększenie 

gabarytów w miejscu pracy !!!
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Udział obudowy spłaszczonej w ogólnej ilości wykonywanych 
przecinek zbrojeniowych 
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Dlaczego warto ! 

Bezpieczeństwo

Zmniejszenie ilości 
wypadków 

Ograniczenie 
ciężkości 

wypadków 

Eliminowanie prac 
trudnych 

i niebezpiecznych 

Wyeliminowanie 
zagrożeń 

typowych dla 
okresu rozruchu 
ścian (obwały, 

odspojenia stropu 
lub ociosu )
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Dlaczego warto ! 

Warunki pracy

Zwiększenie 
przestrzeni 

roboczej 

Lepszy dostęp 
do 

wykonywania 
czynności 

Eliminacja 
prac ciężkich 

Ograniczenie  
transportu 
ręcznego 

Możliwość 
mechanizacji 

prac 
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Polepszone warunki pracy dla lepszej współpracy BRANŻ 

Cyt. 
„Zdecydowanie 

lepiej się 
pracuje więcej 

miejsca”

Cyt. 
„Nie 

wchodzimy 
sobie w drogę”

Cyt. 
„Na pewno 

bezpieczniej”

Co powiedziano na dole:
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Dlaczego warto ! 

Zakres prac

Zmiana technologii prac

Zmiana zakresu prac 

Skracanie czasu poszczególnych cykli 

Poprawa wydajności 

Skrócenie okresu likwidacji ściany - mniejsze zagrożenie pożarowe



TAURON Wydobycie S.A.SEP  Kraków 25-27.luty 2019 

Chodniki 
wyjazdowe ścian 
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Zakończenie ściany – chodnik transportowy 

Jeżeli są odpowiednie warunki górniczo geologiczne, 
nie występują określone zagrożenia lub ich nasilenie nie 

klasyfikuje rejonu w najwyższych kategoriach można 
stosować ten sposób likwidacji ściany wykonując 
uprzednio wyrobisko w odpowiedniej obudowie 

Zakres prac



TAURON Wydobycie S.A.SEP  Kraków 25-27.luty 2019 

Obudowa ŁPSpA V32/4/2łwn/4,8x4,1

Kierunek wjazdu ściany

Zastosowane zostały dodatkowe 2 łuki 
ociosowe wzmacniające nakładkowe
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Chodnik transportowy ściany w obudowie 
ŁPSpA V32/4/2łwn/4,8x4,1
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Wjazd obudowy zmechanizowanej do 
wykonanego wcześniej chodnika transportowego ściany
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Obudowa zmechanizowana 
w chodniku transportowym ściany
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Korzyści z zastosowania 

Możliwość 
wyeliminowania wielu 

niebezpiecznych prac przy 
wykonywaniu i zabudowie 

pola transportowego 
kombajnem ścianowym 

i MW 

Ograniczenie 
transportu 
ręcznego i 
transportu 

przenośnikami 

Skrócenie okresu 
likwidacji ścian 
przy zagrożeniu 

pożarowym 
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Wnioski i podsumowanie 

Parametry geometryczne i podpornościowe w pełni sprostały stawianym wymaganiom. 

Stosowanie  tego typu obudowy poprawiło warunki pracy i bezpieczeństwo załogi we wszystkich 
pracach wykonywanych przy zbrojeniu ścian. 

W określonych warunkach techniczno –organizacyjnych wzrosła wydajność pracy i tempo wykonywania 
robót. 

Uzyskano ograniczenie a w kilku przypadkach wyeliminowanie niebezpiecznych i uciążliwych prac.

Stosowanie tego rodzaju obudowy nie podniosło kosztów. 

Obudowa spłaszczona z powodzeniem zastąpiła w ostatnich latach wszystkie inne rodzaje obudowy 
stosowanych przy wykonywaniu wyrobisk dla zbrojenia ścian w TAURON Wydobycie S.A.
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POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA

TAK ? CZY NIE ?

TAURON Wydobycie S.A.

POPRAW   WARUNKI   PRACY,  PRACUJ   LŻEJ,  WYGODNIEJ   
I  BEZPIECZNIEJ,   A  EFEKTY BĘDĄ LEPSZE  !!!!!!!

NOWOCZESNE GÓRNICTWO 
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DZIĘKUJEMY  ZA UWAGĘ
Szczęść Boże

KONIEC



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Stosowanie obudowy chodnikowej spłaszczonej 

asymetrycznej przy drążeniu przecinek rozruchowych 

i chodników likwidacyjnych ścian – wydajność, 

bezpieczeństwo, koszty w warunkach zakładów 

górniczych TAURON Wydobycie S.A. 
 

 

Piotr Orzeł 

TAURON Wydobycie S.A. 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Wydajność, pracochłonność, dobór technologii, czas trwania procesu, bez-

pieczeństwo w czasie realizacji zależy w dużej mierze od warunków, które stwarza wyrobisko. 

Jakie to wyrobisko wykonać, jest istotnym dla ww. aspektów zagadnieniem i w dużej mierze 

wynika z rodzaju zastosowanej obudowy. W referacie omówiono rodzaje obudów stosowanych 

do przecinek ścianowych i chodników likwidacyjnych ścian, a w szczególności: – obudowy 

prostokątne stalowo-drewniane; – obudowy proste stalowe kotwione; – obudowy ŁP; – obu-

dowy ŁP skrócone; – obudowy ŁPrW, ŁProB; – obudowy spłaszczone podatne asymetryczne 

ŁPSpA. Zwrócono równocześnie uwagę na wpływ stosowanych konstrukcji na bezpieczeństwo 

pracy załogi w każdym etapie prowadzonych w wyrobisku prac. Doświadczenia wykazały, że 

zastosowanie obudów spłaszczonych asymetrycznych pozwala zapewnić stateczność obudowy 

wyrobisk w występujących warunkach geologiczno-górniczych, zwiększyć pole robocze nie-

zbędne do wykonania prac zbrojeniowych, wyeliminować niebezpieczne i uciążliwe prace, 

zwiększyć wydajności pracy oraz nie podnosić kosztów. W przypadku konieczności zastoso-

wania obudów o bardzo dużych gabarytach np. powyżej 7,0 m szerokości stosuje się dodatko-

we wzmocnienia w postaci budynku podporowego lub/i przykotwiania do stropu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa, przecinki zbrojeniowe, bezpieczeństwo 
 

 

1. WSTĘP 

 

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, o jako. 

Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Ponadto holding kontro-

luje 32% zasobów bilansowych energetycznego węgla kamiennego w Polsce. 

Grupa TAURON jest jednym z największych producentów energii elektrycznej w Polsce. 

Moc elektrowni skupionych w Grupie to około 5,1 GW. Grupa TAURON to także największy 

dostawca ciepła na Górnym Śląsku. W skład struktur Grupy wchodzi TAURON Wydobycie 

S.A. 



 TAURON Wydobycie składa się z trzech zakładów górniczych: Zakład Górniczy Sobieski 

(ZGS), Zakład Górniczy Janina (ZGJ), Zakład Górniczy Brzeszcze (ZGB). 

Łączna powierzchnia obszarów górniczych wynosi ok. 182 km2
, zdolność produkcyjna na po-

ziomie 7,2 mln ton węgla handlowego rocznie. Wielkość produkcji w 2018 roku wyniosła po-

nad 5 mln Mg węgla handlowego. 

 Udostępnienie złoża to łącznie 18 szybów po 6 na każdy zakład górniczy i dwie główne 

upadowe z powierzchni. Miąższość eksploatowanych pokładów węgla sięga do 4,5 m. 

Koncentracja produkcji tworzy model wydobywczy 8-cio ścianowy (ZGS i ZGJ po 3 ścia-

ny, ZGB 2 ściany). Zakłady Górnicze Grupy TAURON Wydobycie mają rozwiniętą dołową 

i powierzchniową infrastrukturę techniczno-technologiczną oraz prowadzą wzbogacanie 

wszystkich sortymentów w kompleksach przeróbczych. 

 

2. RODZAJE WYROBISK I STOSOWANYCH OBUDÓW 

DO ZBROJENIA I WYZBRAJANIA ŚCIAN 

 

Jednym z etapów wchodzącym w skład procesu produkcji węgla jest przygotowywanie do 

eksploatacji nowych ścian i kończenie wyeksploatowanych, można tu wyodrębnić etapy: 

 Wykonanie wyrobiska,      ◊ wykonanie wyrobiska do likwidacji wy-

posażenia ściany. 

 Montaż wyposażenia dla nowej ściany,  ◊ wprowadzenie do wyrobiska wyposaże-

nia ściany. 

 Rozruch i pełna zdolność wydobywcza,  ◊ demontaż i wydawanie. 

 

Wydajność, wymagany nakład pracy, dobór technologii, czas trwania i bezpieczeństwo za-

leży w dużej mierze od warunków, które stwarza wyrobisko. Istotne jest pytanie, jakie to wy-

robisko wykonać? W znacznej mierze wyrobisko określa rodzaj zastosowanej do jego wyko-

nania obudowy. 

Dotychczas stosowano wiele rozwiązań obudów, wśród których można wyróżnić: 

• Obudowy prostokątne stalowo-drewniane. 

• Obudowy stalowo-kotwowe – przykład rozwiązania na rysunku nr 1. 

• Obudowa ŁP. 

• Obudowy typu ŁPrw, ŁPro B. 

• Obudowa ŁP skracana. 

• Obudowa spłaszczona zwykła i asymetryczna. 

 

 

 

Rys. 1. Widok przecinki w obudowie 

podporowo-kotwowej 

 
 

Rys. 2. Przecinka w obudowie tradycyjnej typu ŁP 

z wypiętym łukiem ociosowym i kasztowaniem  



Dotychczas stosowane sposoby zakończenia ściany 

• Wykonywanie chodnika wyjazdowego kombajnem ścianowym (rys. 3). 

• Wcześniejsze wykonanie wyrobiska równoległego do frontu kończonej ściany (rys. 4). 

• Wykonywanie przy pomocy kombajnu chodnikowego względnie kombajnu ściano-

wego. 

 
Rys. 3. Wykonywanie chodnika wyjazdowego 

kombajnem ścianowym 

 
Rys. 4. Wcześniejsze wykonanie wyrobiska 

równolegle do frontu ściany 

 

W odniesieniu do obudowy przecinek zbrojeniowych i likwidacyjnych stawianych jest sze-

reg wymagań: 

• Kształt zbliżony do kształtu rozpartej sekcji obudowy zmechanizowanej. 

• Konstrukcja obudowy ułatwiająca rozruch ściany, pracę kombajnu i przenośnika w po-

czątkowej fazie biegu ściany. 

• Umożliwienie pracy przy typowych czynnościach montażu hydrauliki, przenośnika ścia-

nowego, kombajnu. 

•  Umożliwienie maksymalnego odzysku materiałów dzięki rabunkowi elementów obudo-

wy (minimum robocizny, wysoki poziom bezpieczeństwa). 

• Stworzenie bezpiecznych warunków pracy załogi, poprawianie komfortu pracy przez 

zwiększenie gabarytów i pola roboczego. 

• Ograniczenie zakresu prac umożliwia ich skrócenie w czasie, co wpływa na ograniczenie 

zagrożeń naturalnych (zagrożenie pożarowe, metanowe). 

Zastosowana obudowa ŁP charakteryzuje się między innymi: 

• Łatwością w montażu, typowa, powszechnym stosowaniem w wielu wyrobiskach, za-

łoga jest doświadczona przy jej wykonawstwie,  

• Stosunkowo dużą podpornością, bez konieczności dodatkowych wzmocnień w ko-

rzystnych warunkach, 

• Brakiem dostosowania geometrycznego do kształtu rozpartej sekcji,  

• Koniecznością wypełnienia przestrzeni pomiędzy stropnicą a stropem wyrobiska 

(kasztowanie),  

• Koniecznością skracania stropnicy,  

• Długość stropnicy sekcji uniemożliwia jej równoległą do spągu zabudowę. 

 

 
Rys. 5. usytuowanie stropnicy sekcji obudowy 

zmechanizowanej w wyrobisku w obudowie ŁP 

 
Rys. 6. Widok sekcji obudowy zmechanizowanej  

w wyrobisku w obudowie ŁP 



Ustawianie sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany wykonanej w obudowie 

ŁP16/V32/4/A skróconej o 0,85 m i konsekwencje takiego rozwiązania rysunkach 7 i 8. 

 

 
Rys. 7. Zbrojenie przecinki ściany wykonanej  

w obudowie ŁP16/V32/4/A skróconej o 0,85 m 

od strony zawału  

 
Rys. 8. Przecinka ściany wykonanej w obudowie 

ŁP16/V32/4/A skróconej o 0,85 m od strony 

calizny węglowej 

 

Obudową o kształcie dobrze dostosowanym do zadań jakie stawiamy dla przecinek zbro-

jeniowych na pewnym etapie ewoluowania obudów były obudowy ŁPrw, ŁPro B. 

Obudowy te posiadały niestety pewne wady zależnie od typu:  

 Skomplikowana konstrukcja i znaczna ilość elementów.  

 Znaczny koszt spowodowany większą ilością stali, większa ilość zamków.  

 Wymagany większy nakład robocizny przy montażu. 

 Niskie parametry podpornościowe,  

 Utrudniony demontaż i rabunek elementów. 

Rozwiązanie ogólne przedstawiono na rysunku odrzwi obudowy ŁPrw, ŁProB [1] przed-

stawiono na rysunku 9 i 10. 

 

 
Rys. 9. Ogólne rozwiązanie odrzwi 

obudowy ŁPrw wg [1] 

 
Rys. 10. Ogólne rozwiązanie odrzwi 

obudowy ŁPrw, ŁProB wg [1] 

 

Przykładowe problemy powstające ze stosowanych rozwiązań związane są m.in. z:  

 - koniecznością dodatkowego podparcia obudowy stojakami ograniczającymi przestrzeń 

roboczą w wyrobisku, (rys. 11). 

 - pogorszeniem warunków bezpieczeństwa, a skrajnie utratą stateczności przy wystąpieniu 

pęknięć połączenia stojaka z stropnicą (rys. 12). 

 
  



 
Rys. 11. Dodatkowe podparcia obudowy 

stojakami niska podporność  

 
Rys. 12. Utrata stateczności obudowy pęknięcie 

połączenia stojaka ze stropnicą 

 

 

3. OBUDOWA ŁUKOWA PODATNA ASYMETRYCZNA ŁPSpA 

 

Po okresie poszukiwań, licznych prób oraz badań na stanowiskach symulujących rzeczy-

wiście istniejące warunki, zbieraniu doświadczeń z kopalń z zastosowań obudów spłaszczo-

nych, a kolejno spłaszczonych asymetrycznych wypracowano ostatecznie dwa typoszeregi 

obudów spełniających nasze oczekiwania. Spowodowało to iż wspomniane obudowy w całości 

wyparły i zastąpiły innego rodzaju obudowy i od kilku lat są wyłącznie i powszechnie stoso-

wane w kopalniach TAURON Wydobycie S.A. 

Porównanie kształtów i podporności (nośności odrzwi w stanie granicznym) przedstawiono 

na rysunku 13 

 

 
 

Rys. 13. Porównanie kształtów i nośności odrzwi stosowanych w przecinkach 

(ŁP16/V32/4/A, ŁProB/10-10/6,9/V32, ŁPrw26/V32, ŁPSpA -V32/4/6,85x4,1) 



Do zalet powszechnie stosowanych od kilku lat do drążenia przecinek ścianowych odrzwi 

obudowy ŁPSpA należy zaliczyć: 

 obudowa łatwa w montażu analogicznie do obudowy ŁP, 

 zwiększenie gabarytów w miejscu pracy załogi (rys. 14), 

 korzystna zabudowa sekcji w obudowie pozwalająca rozeprzeć sekcje obudowy 

zmechanizowanej z minimalną wykładką (kasztowaniem stropnicy) (rys. 15),  

 poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa w czasie transportu (rys. 16), 

 przez zastosowanie obudowy spłaszczonej asymetrycznej (różne długości stojaków 

ociosowych) eliminuje się praktycznie konieczność skracania stropnicy w okresie 

rozruchu ściany 

 

W miejscach montażu kombajnu lub innych wielkogabarytowych elementów kompleksu 

ścianowego może zachodzić konieczność zabudowy odrzwi o zwiększonych gabarytach np. 

powyżej 7,0 m szerokości (rys. 17), maksymalne obudowy tego typu dochodzą do 8,5 m szero-

kości. Dla wykonania prac wspomnianych powyżej zaleca się stosować określone projektem 

wzmocnienia dodatkowe dostosowane do panujących warunków stropowych, możliwym roz-

wiązaniem jest też stosowanie poszerzeń. Przykłady przedstawiono na rysunkach 17, 17a i 18. 

 

 
 

Rys. 14. Bezpieczne warunki pracy przy 

zwiększonej szerokości roboczej 

 

 
 

Rys. 15. Korzystna zabudowa sekcji 

z minimalnym kasztowaniem obudowy 

 

 
 

Rys. 16. Bezpieczeństwo w czasie transportu 

sekcji w przecince 

 
 

Rys. 17. Odrzwia o zwiększonej szerokości 

w miejscu zabudowy kombajnu 



 
 

Rys. 17a. Poszerzenie odrzwi obudowy 

za pomocą wnęki (klasycznej)  

 
 

Rys. 18. Wnęka technologiczna 

do montażu kombajnu 

 

W wyniku powszechnego zastosowania obudowy łukowej podatnej spłaszczonej asyme-

trycznej ŁPSpA znacznej poprawie uległo bezpieczeństwo i warunki pracy, co obrazuje wykres 

na rysunku 19. 

 

W zakresie bezpieczeństwa uzyskano:  

• Zmniejszenie ilości wypadków,  

• Ograniczenie ciężkości wypadków,  

• Eliminowanie prac trudnych i niebezpiecznych,  

• Wyeliminowanie zagrożeń typowych dla okresu rozruchu ścian (obwały, odspojenia 

stropu lub ociosu). 

W zakresie warunków pracy uzyskano: 

• Zwiększenie przestrzeni roboczej,  

• Lepszy dostęp do wykonywania czynności,  

• Eliminacja prac ciężkich,  

• Ograniczenie transportu ręcznego, 

• Możliwość mechanizacji prac. 

 

 
 

Rys. 19. Udział obudowy spłaszczonej w ogólnej ilości wykonywanych przecinek zbrojeniowych 

 

W efekcie zastosowania obudowy ŁPSpA do zbrojenia przecinek ścianowych nastąpiła: 

• Zmiana technologii prac, 

• Zmiana zakresu prac,  



• Skracanie czasu poszczególnych cykli,  

• Poprawa wydajności, 

• Skrócenie okresu od rozruchu do osiągnięcia zakładanej wydajności ściany. 

 

 

4. CHODNIKI WYJAZDOWE ŚCIAN 

 

Chodniki wyjazdowe (likwidacyjne) są wykonywane przed frontem ściany i pozwalają wy-

transportować znajdujące się w niej wyposażenie a następnie przetransportować je do kolejnej 

ściany. Stosowanie wariantu z wyrobiskiem wcześniej wykonanym równolegle przed frontem 

ściany jest możliwe przy określonych ściśle warunkach i dobraniu odpowiedniego typu obu-

dowy a zwłaszcza odpowiednich wzmocnień. Z doświadczeń zdobytych w wykonywaniu tego 

typu chodników wyjazdowych wynika, iż najlepsze efekty uzyskuje się wykonując je dla ścian 

eksploatujących pokłady o miąższości do około 3,5 m, przy braku lub niskim poziomie zagro-

żenia tąpaniami. Przykład konstrukcji obudowy wykonywanej w przed frontem ściany 

w ZG Sobieski w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/2/łwn/4,8x4,1 przedstawiono na rysunku 

20 i rysunku 21. Widok chodnika wyjazdowego w fazie drążenia przedstawiono na rysunku 23, 

a na kolejnych rysunkach 24 do 26 po wjeździe do chodnika. 

 

 
Rys. 21. Elementy składowe konstrukcji obudowy 

ŁPSpA-V32/4/2/łwn/4,8x4,1 

 
Rys. 22. Gabaryty odrzwi obudowy 

ŁPSpA-V32/4/2/łwn/4,8x4,1 
 

 
 
Rys. 23. Widok chodnika wyjazdowego w fazie drążenia 

w odrzwiach obudowy ŁPSpA-V32/4/2/łwn/4,8x4,1 



 
 

Rys. 24. Widok chodnika wyjazdowego od strony frontu ściany z widocznymi w stropie 

podciągami z kotwiami strunowymi i wzmocnieniem stojakami podporowymi 

 

 
 

Rys. 25. Schemat ogólny po wjeździe sekcji do chodnika wyjazdowego 

 

 
 

Rys. 26. Widok chodnika wyjazdowego po wprowadzeniu 

sekcji obudowy zmechanizowanej 



Zastosowanie chodnika wyjazdowego (transportowego) wykonanego przed frontem ściany 

dla jej wyzbrojenia charakteryzuje : 

• Skrócenie okresu likwidacji ścian przy wysokim zagrożeniu pożarowym,  

• Ograniczenie ręcznego transportu materiałów i transportu przenośnikami,  

• Możliwość wyeliminowania wielu niebezpiecznych prac przy wykonywaniu i zabu-

dowie pola transportowego kombajnem ścianowym i przy pomocy MW. 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Zastosowanie obudowy łukowej podatnej spłaszczonej asymetrycznej (ŁPSpA) w warun-

kach grupy TURON Wydobycie S.A. na podstawie dotychczasowych doświadczeń pozwala 

stwierdzić, że: 

• Parametry geometryczne i podpornościowe obudowy w pełni sprostały stawianym 

wymaganiom. 

• Stosowanie tego typu obudowy poprawiło warunki pracy i bezpieczeństwo załogi we 

wszystkich pracach wykonywanych przy zbrojeniu ścian.  

• W określonych warunkach techniczno-organizacyjnych wzrosła wydajność pracy 

i tempo wykonywania robót.  

• Uzyskano ograniczenie a w kilku przypadkach całkowite wyeliminowanie niebez-

piecznych i uciążliwych prac. 

• Stosowanie tego rodzaju obudowy nie podniosło kosztów.  

• Obudowa spłaszczona z powodzeniem zastąpiła w ostatnich latach wszystkie inne ro-

dzaje obudowy stosowanych przy wykonywaniu wyrobisk dla zbrojenia ścian 

w TAURON Wydobycie S.A. 

• Stosowanie obudów spłaszczonych do wykonywania chodników wyjazdowych skraca 

czas likwidacji ścian. 

• Stosowanie obudów spłaszczonych w wersji specjalnej wzmocnionej ogranicza ilość 

prac niebezpiecznych i uciążliwych wykonywanych dla likwidacji ścian. 

• Wcześniejsze wykonywanie chodnika wyjazdowego w określonych warunkach górni-

czo-geologicznych górotworu i występujących zagrożeń pozwala na ograniczenie po-

ziomu zagrożenia pożarami endogenicznymi. 
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STRESZCZENIE: Wydajność, wymagany nakład pracy, dobór technologii, czas trwania, bez-

pieczeństwo zależy w dużej mierze od warunków które stwarza wyrobisko. W jakiej obudowie 

to wyrobisko wykonać? jest istotnym dla ww. aspektów pytaniem i w dużej mierze określa go 



rodzaj zastosowanej obudowy. W referacie omówiono rodzaje zastosowanych do przecinek 

ścianowych konstrukcji obudów jak: – obudowy prostokątne stalowo-drewniane; – obudowy 

proste stalowe-kotwione; – obudowy ŁP; – obudowy ŁP skrócone; – obudowy ŁPrw, ŁProB; – 

obudowy spłaszczone podatne asymetryczne ŁPSpA ze szczególnym uwzględnieniem bezpie-

czeństwa pracy załogi w każdej fazie istnienia wyrobiska. Doświadczenia wykazały, że zasto-

sowanie obudów spłaszczonych typu ŁPSpA pozwoliło zapewnić stateczność wyrobiskom 

w istniejących warunkach geologiczno-górniczych, zwiększyć pole robocze niezbędne do wy-

konania prac zbrojeniowych, wyeliminować niebezpieczne i uciążliwe prace, zwiększyć wy-

dajność pracy oraz nie podnosić kosztów. 
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Chodnik nadścianowy ściany 2/IV/389:

- planowana całkowita długość – 2280 m

- miąższość pokładu - 1,8 ÷ 2,6 m

- kąt upadu - ± 5o

- obudowa ŁPSC 10/K w rozstawie 0,9m
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Chodnik nadścianowy ściany 2/IV/389

- zagrożenia naturalne:

-metanowe – I-sza kategoria

-wybuchem pyłu węglowego – klasa B

-pożarowe – IV grupa samozapalności

- tąpaniami – nie występuje
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Chodnik nadścianowy ściany 2/IV/389

- początkowy wybieg wyrobiska w dniu 01.06.2018r – 1395mb,

- długość drogi transportu materiałów i ludzi – ok. 3500 m,

- długość ciągu odstawy urobku – ok. 3100m,

- końcowy wybieg wyrobiska w dniu 29.06.2018r. – 2215mb
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I. LUDZIE

– oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

– oddział przewozu dołowego GPD–2 – transport ludzi i

materiałów do przodka,

– oddział energomaszynowy MD-1 obsługa mechaniczna maszyn

i urządzeń,

– oddział elektryczny ED–3 obsługa elektryczna maszyn i

urządzeń.
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I. LUDZIE

- oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka       

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

- transport ręczny do przodka 
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I. LUDZIE

- oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka       

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

- transport ręczny do przodka 
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I. LUDZIE

Oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka       

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

montaż elementów obudowy na kombajnie w przodku wyrobiska
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I. LUDZIE

Oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka       

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

montaż elementów obudowy na kombajnie w przodku wyrobiska
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I. LUDZIE

Oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka       

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

montaż elementów obudowy

i kontrola dokręcenia strzemion

w przodku wyrobiska
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I. LUDZIE

- oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka         

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

- wykładka mechaniczna
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I. LUDZIE

- oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka         

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

- wykładka mechaniczna
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I. LUDZIE

- oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka       

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

- transport ciągnikiem manewrowym w rejonie przodka 
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I. LUDZIE

- oddział robót przygotowawczych GRP–5 – drążenie przodka       

chodnika nadścianowego ściany 2/IV/389,

- transport ciągnikiem manewrowym przygotowany drugi zestaw
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Obłożenie oddziału GRP-5
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I. LUDZIE

- oddział przewozu dołowego GPD–2 – transport ludzi i materiałów do 

przodka
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I. LUDZIE

- oddział przewozu dołowego GPD–2 – transport ludzi i materiałów do 

przodka
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I. LUDZIE

- oddział energomaszynowy MD-1 obsługa mechaniczna maszyn i 

urządzeń w przodku
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I. LUDZIE

- oddział energomaszynowy MD-1 obsługa mechaniczna maszyn i 

urządzeń w przodku
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I. LUDZIE

- oddział elektryczny ED–3 obsługa elektryczna maszyn i urządzeń w 

przodku
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Przykładowe obłożenie oddziałów MD-1 i ED-3
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II. SPRZĘT:

– kombajn AM-75-Ex-S – produkcji firmy Sandvik

– samojezdny wóz kotwiący SWKB

– podwieszony ciągnik manewrowy DMZ 50F

– przenośniki taśmowe lekkie PTB BOA 800/II i PDT SIGMA 800/SII

– przenośniki taśmowe typu PIOMA 1000, INTER 1000

– podwieszone maszyny spalinowe BIZON 120-4

– podwieszone zestawy transportowe z wciągnikami WPT 3,2

i WPT 4,0 skonfigurowane w zestawy 12 wciągnikowe
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II. SPRZĘT

– kombajn AM-75-Ex-S (Sandvik)



26

L U D Z I E  +  S P R Z Ę T  +  O R G A N I Z A C J A  =  W Y N I K

II. SPRZĘT

– samojezdny wóz kotwiący SWKB 

kotwienie kotwami l= 6,0m i l=2,7m w wyrobisku w postępie za 

kombajnem 
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II. SPRZĘT

– podwieszony ciągnik manewrowy DMZ 50F
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II. SPRZĘT

– przenośniki taśmowe lekkie PTB BOA  800/II i PDT SIGMA 800/SII



29

L U D Z I E  +  S P R Z Ę T  +  O R G A N I Z A C J A  =  W Y N I K

II. SPRZĘT

– przenośniki taśmowe lekkie PTB BOA  800/II i PDT SIGMA 800/SII
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II. SPRZĘT

– przenośniki taśmowe typu PIOMA 1000, INTER 1000
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II. SPRZĘT

– przenośniki taśmowe typu PIOMA 1000, INTER 1000
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II. SPRZĘT

– podwieszone maszyny spalinowe BIZON 120-4 
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II. SPRZĘT

– podwieszone maszyny spalinowe BIZON 120-4 
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II. SPRZĘT

– podwieszone zestawy transportowe z wciągnikami WPT 3,2             i 

WPT 4,0   skonfigurowane w zestawy 12 wciągnikowe
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III. ORGANIZACJA

- materiały ilości

Nazwa materiału
na 1 V36 

rozstawie 0,9m
Paczka 

ILOŚĆ W JEDNOSTCE 
TRANSPORTOWEJ

ilość V36

liczba 
jednostek

TRANSPORTY

Liczba mimimum 
zajętych 

wciągarek na 
zestawie

48

OBUDOWA ŁPSC/K V36 KS 10  L-2935 2 24 24 96 4,0 na każdą zmianę 4

OBUDOWA ŁPSC/K V36 KO 10  L-2580 2 24 24 96 4,0 na każdą zmianę 4

OBUDOWA ŁPSC/K V36 PR 10 L-2115 2 24 24 96 4,0 na każdą zmianę 4

SIATKA ŁAŃCUCH.WĘZŁOWA  8/6 100X100/900 25 50 200 1200 6,0 na każdą zmianę 24

STRZEMIONA SDG-36 DO OBUDOWY V36/V32    5 100 100 240 2,4 co 2 zmianę 2

STRZEMIONA SDD-36 DO OBUDOWY V36/V32    5 100 100 240 2,4 co 2 zmianę 2

MIESZANKA CEMENTOWA DO WYKŁADKI MECHANICZNEJ   0,3 0,9 1,8 14,4 8,0 na każdą zmianę 8

ŁAŃCUCH TECHNICZNY FI 18X90  11-OGNIWOWY 1,2 50 58

1,0 raz na dobę 2ZACZEP ZAWIESIA WS02-00A L-208   1,2 50 58

POJEMNIK DO WYKŁADKI MECHANICZNEJ 1600X350 3 25 144

STOPA PODPOROWA TŁOCZONA V-36 200X200 TYP CIĘŻKI 2 250 96

1,0 co ok. 3 dni 2ŚRUBA HAKOWA M 12 L-320 Z NAKRĘTKĄ 4 1000 192

JARZMO TH GR 6X40X250 ROZSTAW OTWORÓW 190 MM 2 500 96

ŚRUBA HAKOWA M27 L-400 Z NAKRĘTKĄ     2 500 96
1,0 co ok. 5 dni 2

JARZMO TH GR 20X70X320 ROZSTAW OTWORÓW 240 MM 1 250 48

SZYNA B/U+SZAKLA L-1800  KSP 1 20 20 48 2,4 co 2 zmianę 2

PODCIĄG  DO KOTEW L-1200 1 24 24 48 2,0 co 2 zmianę 2

KOTEW STRUNOWA UKOŚNA IR-4  L-6,0 M 1 20 20 48 2,4 co 2 zmianę 2

OBUDOWA PROSTA V36  L-3000    0,3 24 24 14 0,6 co 2 dni 2

LUTNIA TŁOCZĄCA   FI 1200 L-20M         0,9 5 5 43 1,0 co 2 dni 2

BELKA  G21-107-DC TRASA 1000 0,6 50 50 29 0,6 co ok. 2dni 2

KOZIOŁ DOLNY         1000TRASA 0,3 20 20 14,4 0,7 co ok. 2dni 2

WSPORNIK                1000TRASA 0,5 30 30 24 0,8 co ok. 2 dni 2

KRĄŻNIK GŁADKI 108X380X14                         1,5 130 130 72 0,6 co ok. 2 dni
2

KRĄŻNIK GŁADKI 108X530X14                         0,6 60 60 29 0,5 co ok. 2 dni

TAŚMA TRUDNOPALNA 1,8 200 200 86 0,4 co ok. 2-3 dzień 200 mb 2

74

System 5 zmianowy 
kolejka na każdej z 5 zmian + dodatkowa kolejka na zmianie 2 oraz 3  w sumie 7 kolejek z tansportem  na dobę 

transport ludzi koleją podwieszaną 1 kolejka na każdej zmianie w sumię 5 kolejek osobowych na dobę.
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III. ORGANIZACJA

– system 5 zmianowy 

– kolejka z materiałami na każdej z 5 zmian,

– dodatkowa kolejka na zmianie 2 oraz 3,

Razem 7 kolejek z transportem  na dobę. 

– transport ludzi kolejką podwieszaną 1 kolejka na każdej 

zmianie w sumie 5 kolejek osobowych na dobę.
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Czas zabudowy jednego odrzwia obudowy

Czynność Czas Czas 820

Urabianie calizny środkiem wyrobiska, wycofanie kombajnu do tyłu i 

urabianie pojedyńczo ociosów oraz stropu wyrobiska.
19' 7'-12'

Rozkładanie pomostów, obrywka, siatkowanie, wycofanie kombajnu do 

tyłu do zabudowy stropnic.
6' 30" 5'

Zabudowa 3 stropnic, dokręcanie strzemion, założenie worków 

wykładkowych, zabudowa zawiesi kolejkowych, założenie rozpór.
3' 30" 3'

Montaż 2 bocznych (górnych) łuków ociosowych, podjeżdzanie 

kombajnem do przodka, założenie rozpór na stropnicach.
2' 2'

Montaż 2 bocznych (dolnych) łuków ociosowych, ustawienie odrzwi, 

założenie rozpór na łukach ociosowych, pomiar kierunku (co drugie 

odrzwie).

3' 30" 2'30"

Wypełnianie spoiwem worków do wykładki.
6' 30"

w trakcie wyk. 

opinki

Sumaryczny czas wykonywanych czynności.
41" 19'30"- 24'30"
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Ilość zabudowanych odrzwi w miesiącu 2018 r

26 Rozstaw: 0,9 m

miesiąca tygodnia I II III IV V

1 pt 9 9 9 9 1 37 33,3

2 so 9 10 10 6 35 31,5

4 pn 9 10 9 9 1 38 34,2

5 wt 10 10 11 9 1 41 36,9

6 śr 9 8 9 10 1 37 33,3

7 cz 10 8 9 9 0 36 32,4

8 pt 10 10 9 9 1 39 35,1

9 so 13 12 9 6 40 36,0

11 pn 10 9 9 9 1 38 34,2

12 wt 9 7 9 8 3 36 32,4

13 śr 8 9 8 10 1 36 32,4

14 cz 9 8 10 11 1 39 35,1

15 pt 9 10 13 8 1 41 36,9

16 so 15 12 10 0 37 33,3

18 pn 10 9 6 10 1 36 32,4

19 wt 9 8 8 10 1 36 32,4

20 śr 9 10 8 10 1 38 34,2

21 cz 10 9 9 10 1 39 35,1

22 pt 11 9 10 10 1 41 36,9

23 so 12 10 10 8 40 36,0

25 pn 9 9 11 11 2 42 37,8

26 wt 9 10 10 10 9 48 43,2

27 śr 2 9 8 9 1 29 23,5 0,75

28 cz 7 9 9 6 3 34 25,5

29 pt 8 8 6,0

30 so 0 0,0

235 224 223 207 32 921 820,0
9,038462 8,615385 8,576923 7,96 1,230769 35,42 31,54

CZERWIEC

Dzień
Ilość zabudowanych odrzwi [szt.] Postęp 

dobowy 

[m]
Doba   "V-

y"

zmiana

Razem

Średnia

rekord dnia

rekord zmiany

III. ORGANIZACJA

- postępy dobowe

Zmiana 
rozstawu 
obudowy
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IV. WYNIK

01.06.2018r. – 1395,0mb ……29.06.2018r  – 2215,0mb

=820,0m
=921V
≈ 500ton stali
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STRESZCZENIE: W 2017 r. Polska znajdowała się na 38 miejscu na liście wielkości emisji 

CO2 w przeliczeniu na mieszkańca. Zajmuje jednak jedno z najwyższych miejsc w zakresie 

emisji CO2 przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Rosnące ceny węgla zachęcają właścicieli 

gospodarstw domowych do wymiany kotłów węglowych na gazowe, co powoduje spadek za-

potrzebowania na węgiel kamienny oraz emisji CO2. Drugim aspektem zmiany struktury kon-

sumpcji paliw i energii jest przewidywany wzrost elektromobilności. Pojawieniu się znaczącej 

liczby samochodów elektrycznych będzie towarzyszył wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną, który w sytuacji, gdy 83% tej energii uzyskiwana jest z węgla spowoduje wzrost 

zapotrzebowania na węgiel energetyczny. Jednocześnie wpływ elektromobilności na spadek 

emisji CO2 spowodowanej spadkiem ilości spalanych paliw płynnych będzie mniejszy niż 

w przypadku krajów, które posiadają większy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji 

energii elektrycznej. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: elektromobilność, krajowa emisja CO2, popyt krajowy na węgiel ka-

mienny 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Określenie przyszłości węgla kamiennego w Polsce jest w obecnej chwili, na początku 2019 r. 

bardzo trudne. Na przyszłe znaczenie węgla kamiennego silny wpływ ma globalna tendencja 

do ograniczania produkcji energii ze źródeł kopalnych, w szczególności energii elektrycznej – 

zarówno z węgla kamiennego, jak i brunatnego, ale także ograniczanie śladu węglowego pro-

dukcji i działalności gospodarczej. Z drugiej strony posiadanie i wykorzystywanie własnych 

zasobów tego surowca zapewnia w mniejszym lub większym stopniu niezależność energe-

tyczną i – przynajmniej w teorii – powinna zapewniać niski koszt pozyskiwania energii elek-

trycznej. 



Struktura polskiego sektora energetycznego stanowi dziedzictwo dużego udziału 

energochłonnego przemysłu ciężkiego, będącego motorem gospodarki Polski aż do schyłku lat 

80-tych XX wieku. W dobie PRL na potrzeby przemysłu wybudowano znaczną liczbę 

elektrowni węglowych, dzięki czemu w ciągu ostatnich dwóch dekad problem zapewnienia 

dostaw energii elektrycznej w zasadzie nie występował. Obecnie, znaczna część tych obiektów 

jest przestarzała i wymaga wymiany, co jednocześnie sprzyja dyskusji o kierunku rozwoju 

energetyki i przyszły kształt polskiego miksu energetycznego. 

O ile decyzje o tym, jakie źródła dla produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywane 

w przyszłości mają charakter polityczny, czego przykładem może być dokonane w 2016 r. 

zdławienie rozwoju energetyki wiatrowej, które przyczyniło się do ogólnego spadku udziału 

odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii w 2017 r., to należy także brać pod 

uwagę zachowania konsumentów energii, które mają wpływa zarówno na zapotrzebowanie na 

węgiel kamienny jak i energię przetworzoną – cieplną i elektryczną. 

W dalszej części podjęto próbę przedstawienia zachowań konsumentów energii w świetle 

dwóch istotnych zagadnień jakimi są ogrzewanie domów jednorodzinnych oraz motoryzacja 

oparta na samochodach elektrycznych. 

 

 

2. KRAJOWA EMISJA CO2 ZE SPALANIA PALIW KOPALNYCH 
 

Zużycie paliw kopalnych w Polsce jest znaczące, tym nie mniej należy spojrzeć racjonalnie jak 

kształtuje się wielkość emisji CO2 na tle świata i Unii Europejskiej. Według danych Global 

Carbon Atlas [1] w 1017 r. Polska znajdowała się na 21 miejscu na liście największych 

emitentów CO2 z paliwa kopalnych., rys. 1.  

 

 

 
 

Rys. 1. Roczna emisja CO2 do atmosfery z paliw kopalnych głównych 10 emitentów oraz innych 

wybranych krajów świata w 2017 r. Według [1] 

Figure 1. Annual CO2 atmosphere emission from fossil fuels  of 10 largest emitters and selected other 

countries in 2017 accordingly to [1] 



Na rys. 1. Umieszczono pierwszą dziesiątkę państw emitujących największe ilości CO2 

oraz wybrane kraje z drugiej dziesiątki. W Polsce do atmosfery uwolniono 327 mln ton gazu, 

co stanowi 0,9% w skali świata. Warto zauważyć, że udział Polski w globalnej emisji CO2 jest 

nikły w porównaniu z największymi gospodarkami świata (Chiny, USA, Indie, Rosja), ale 

także prawie dwu i pół krotnie mniejszy niż w Niemczech, który to kraj chętnie przedstawia się 

jako światowy lider w zakresie ochrony klimatu i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Jeszcze niższe miejsce zajmuje Polska w przeliczeniu wielkości rocznej emisji CO2 na głowę 

mieszkańca, co zilustrowano na rys. 2. Z wynikiem 8,6 Mg CO2 per capita na rok, Polska 

plasuje się na 38 miejscu sąsiadując z ekologicznie zaawansowanymi krajami takimi jak Belgia 

i Norwegia i mając o ponad tonę mniejsza emisję na głowę mieszkańca niż Niemcy [1]. 

Problemem Polski jest jednak bardzo wysoki wskaźnik emisji CO2 związanej z produkcją 

energii elektrycznej. Polska obok RPA i Australii należy do jedynych krajów świata, w których 

w ponad 80% energia elektryczna jest wytwarzana z węgla. Według danych Krajowego 

Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wskaźnik emisji CO2 przy produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł spalania ujętych w systemie EU ETS wynosi 778 kg CO2/MWh [2] przy 

średniej światowej wynoszącej w 2017 r. około 450 g/kWh [3] Podstawowe dane 

charakteryzujące produkcję energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości i źródeł 

pochodzenia przedstawiono w tabeli 1 [4]. 

 

 

 
 
Rys. 2. Roczna emisja CO2 do atmosfery z paliw kopalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 

w 2017 r. Miejsca od 1 do 9 zajmują państwa o małej liczbie ludności, głównie z rejonu Zatoki Perskiej 

według [1] 

Figure 2. Annual CO2 atmosphere emission from fossil fuels  calculated per capita in 2017. Places from 

1 to 9 occupy small countries, mainly from the region of  Persian Gulf accordingly to [1] 



Tabela 1. Bilans mocy zainstalowanej i energii elektrycznej wytworzonej według źródeł na dzień 

31.12.2017 r. [4] 

Table 1. Balance of installed capacity and electricity generated by sources due to 31.12.2017 [4] 

Źródło energii 
Moc zainstalowana 

[MW] 

Produkcja roczna 

[GWh] 

Razem 43 612,0 170 335 

Elektrownie cieplne w 

tym: 
32 233,0 140 259 

- węgiel brunatny 9 286,9 52 281 

- węgiel kamienny 20 989,5 79 265 

 - gaz ziemny 1 236,4 6 161 

- biomasa/biogaz 720,2 2 552 

Hydroelektrownie 2 306,0 2 719 

- W tym szczytowo-

pompowe 
1 413,0 474 

Zawodowe wiatrowe 1 374,7 3 485 

Elektrociepłownie prze-

mysłowe 
2 751,0 11 417 

Niezależne źródła odna-

wialne 
4 947,2 12 454 

 

 

3. WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA GAZOWE 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
 

Według danych GUS, pod koniec 2017 r. w domach jednorodzinnych mieszkało 38,2% 

ludności a kolejne 6,4% w budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub 

bliźniaczej. Jednocześnie od szeregu lat utrzymuje się tendencja wzrostowa w zakresie rozwoju 

budownictwa jednorodzinnego. Po mimo to jednak, tylko około 14% gospodarstw domowych 

znajduje się w budynkach zbudowanych po roku 1995, co do których można zakładać, że 

spełniają w miarę aktualne kryteria w zakresie między innymi efektywności systemów 

ogrzewania. Pod względem popytu, około 36% nabywców nieruchomości w 2018 r. dokonało 

zakupu domu jednorodzinnego. Średnia powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego 

wynosi około 135 m2 a łączna liczba domów jednorodzinnych w Polsce wynosi około 5 mln 

[5]. Większość polskich gospodarstw domowych (55,4%) stanowią mieszkania 

w budownictwie wielorodzinnym, jednak w znacznej mierze budynki te ogrzewane są sieci 

ciepłowniczych, dla których i tak paliwem jest przede wszystkim węgiel kamienny, a ich 

mieszkańcy nie mogą zazwyczaj zmienić sposobu ogrzewania. Ogółem liczba gospodarstw 

domowych w Polsce wynosi około  13,4 mln [6]. 

W 2017 r. w gospodarstwach domowych zużyto 10,2 mln ton węgla kamiennego, co 

stanowi 13,7% całej jego ilości zużytej w gospodarce [7]. W sumie sektor drobnych 

odbiorców, jest trzecim co do wielkości po energetyce zawodowej i przemyśle konsumentem 

węgla kamiennego w Polsce [8]. Poza węglem kamiennym w gospodarstwach domowych na 



cele grzewcze wykorzystuje się rocznie około 152 tys. TJ energii z gazu ziemnego, 500 tys. ton 

gazu ciekłego, 70 TJ energii z lekkiego oleju opałowego i 164 tys. TJ ciepła sieciowego. 

Biorąc pod uwagę ogół gospodarstw domowych tj. budynki wielo- i jednorodzinne, 

w ogrzewaniu pomieszczeń dominują paliwa stałe oraz ciepło sieciowe. Z ciepła sieciowego 

korzysta w Polsce 41,7% gospodarstw domowych, przy czym niemal wyłącznie korzystają 

z niego mieszkańcy budynków wielorodzinnych. 49%, a zatem najwięcej gospodarstw 

domowych ogrzewanych jest paliwem stałym, przede wszystkim węglem kamiennym. Niemal 

połowa gospodarstw domowych ogrzewanych paliwami stałymi (47,7%) jest wyposażona 

w dwufunkcyjne kotły centralnego ogrzewania, 29,3% w kotły jednofunkcyjne a w 15,3% 

gospodarstw stosowane są jeszcze tradycyjne piece. W 7,7% gospodarstw domowych 

występują kominki jako urządzenia grzewcze na paliwo stałe, jednak tylko w nielicznych 

przypadkach stanowią one podstawowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń [7]. 

Według danych z badania przeprowadzonego w 2015 r. kotły centralnego ogrzewania na 

gaz ziemny użytkowało 9,9% gospodarstw domowych. Pozostałe rodzaje źródeł energii są 

sporadycznie wykorzystywane jako podstawowy sposób ogrzewania pomieszczeń i tak 

w około 2,3% gospodarstw domowych wykorzystywana jest przede wszystkim energia 

elektryczna, w 0,3% olej opałowy i gaz ciekły, w 0,03% - pompy ciepła.  

Rosnące ceny węgla powodują, że właściciele domów jednorodzinnych, w których 

wykorzystywane jest ogrzewanie węglowe mogą rozpatrywać zmianę sposobu ogrzewania na 

tańszy a zarazem wygodniejszy w obsłudze. Na podstawie wyżej przedstawionych danych 

statystycznych można oszacować liczbę domów jednorodzinnych wyposażonych w ogrzewanie 

na węgiel kamienny na około 1,7 mln.  

Na rys. 3 i 4 przedstawiono wyniki obliczeń symulacji kosztów ogrzewania domu jednoro-

dzinnego o powierzchni ogrzewanej 160 m2, przy założeniu trzech wartości współczynnika 

zapotrzebowania na ciepło, wynoszącego odpowiednio: 180 kWh/m2/rok dla domu starszego 

typu bez ocieplenia, 140 kWh/m2/rok dla budynku starszego ocieplonego 

i 100 kWh/m2/rok kWh/m2/rok do nowych budynków. Przyjęto koszty roczne gazu według 

taryfy W-3 PGNiG według stawek obowiązujących w 2018 r. Kaloryczność węgla przyjęto na 

poziomie 24 MJ/kg. Ponadto przyjęto, że system grzewczy służy do wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej o temperaturze 40 oC dla 4 mieszkańców w ilości 40 l dziennie na osobę. Straty po-

stojowe zbiornika ciepłej wody oszacowano na 20% oraz przyjęto, że domownicy korzystają 

z ciepłej wody użytkowej przez 340 dni w roku.  

Jak pokazują wyniki przeprowadzonej symulacji w przypadku gdy budynek wyposażony 

jest w kocioł węglowy tradycyjny (górnego spalania) o przyjętej sprawności 50% i jest wysoce 

energochłonny (konstrukcja starego typu bez ocieplenia), wymiana kotła na gazowy staje się 

opłacalna przy cenie węgla na poziomie około 760 zł za tonę. Jeżeli przeprowadzona zostanie 

pełna termomodernizacja (z ociepleniem budynku), opłacalność takiego działania możliwa już 

jest przy cenie węgla wynoszącej nieco poniżej 600 zł za tonę – rys. 3. Mając kotłownię do-

mową wyposażoną w kocioł węglowy retortowy o sprawności 70% w budynku o nowoczesnej 

konstrukcji wymiana kotła na gazowy w rozpatrywanym modelu jest opłacalna przy cenie wę-

gla równej około 1200 zł za tonę. Natomiast w przypadku budynków starszych ocieplonych lub 

bez ocieplenia kocioł gazowy staje się korzystniejszy od węglowego retortowego przy cenie 

tony węgla wynoszącej około 1100 zł. Przedstawiona symulacja pokazuje wyraźnie, że przy 

aktualnych cenach detalicznych węgla kamiennego inwestycja w wymianę kotła na gazowy 

jest 



 
 
Rys. 3. Porównanie średniego kosztu ogrzewania 1m3 powierzchni domu jednorodzinnego przy zastoso-

waniu kotła węglowego tradycyjnego o sprawności 50% i kotła gazowego kondensacyjnego o sprawności 

96% w zależności od wielkości zapotrzebowania budynku na ciepło 

Figure 3. Comparison of the average heating cost of 1m3 of a single-family home area using a traditional 

coal-fired boiler of 50% efficiency and a condensing gas boiler with a efficiency of 96%, depending on 

the size of the building's heat demand 

 

 
 
Rys. 4. Porównanie średniego kosztu ogrzewania 1m3 powierzchni domu jednorodzinnego przy zastoso-

waniu nowoczesnego kotła węglowego o sprawności 70% i kotła gazowego kondensacyjnego 

o sprawności 96% w zależności od wielkości zapotrzebowania budynku na ciepło 

Figure 4. Comparison of the average heating cost of 1m3 of a single-family home area using a modern 

coal-fired boiler of efficiency 70% and a condensing gas boiler with a efficiency of 96%, depending on 

the size of the building's heat demand 



całkowicie uzasadniona dla posiadaczy budynków starszych, zwłaszcza nieocieplonych 

i wyposażonych w tradycyjne kotły węglowe o niskiej sprawności. W świetle docierających 

informacji, że w wielu miejscach kraju węgiel dla odbiorców detalicznych oferowany jest 

w cenie sięgającej z kosztami transportu nawet 1300 zł, przejście na ogrzewanie gazowe może 

być korzystne nawet dla posiadaczy stosunkowo nowych budynków i instalacji grzewczych. 

Sprzyja temu w znacznym stopniu walka ze smogiem i dotacje do modernizacji starych ukła-

dów grzewczych. Warto tu dodać, że w przypadku nawet nowoczesnych kotłów węglowych 

utrzymanie małej emisji zanieczyszczeń wymaga wysokiej kultury użytkowania i stosowania 

paliwa wysokiej jakości, bez których efekt ekologiczny łatwo może zostać zaprzepaszczony, 

a co nie będzie miało miejsca w przypadku instalacji gazowych. 

W odniesieniu do emisji CO2 można stwierdzić, że w rozpatrywanej symulacji ogrzewanie 

węglowe domu jednorodzinnego generuje od około 8,3 do 19,8 ton tego gazu rocznie 

w zależności od typu kotła i wielkości zapotrzebowania budynku na ciepło, podczas gdy emisja 

CO2 z ekwiwalentnej ilości gazu ziemnego wynosi od około 3,9 do 6,6 tony na rok. Wymiana 

ogrzewania węglowego na gazowe w przeprowadzonej symulacji zapewnia redukcję emisji 

CO2 w wielkości od około 4,4 do 13,2 ton w zależności od rodzaju wymienianego pieca 

i spadku zapotrzebowania na energię w wyniku docieplenia budynku. Przyjmując średnią war-

tość redukcji emisji CO2 z tytułu konwersji systemu grzewczego w budynku jednorodzinnym 

na poziomie 8 ton/rok i zakładając, że rosnące ceny węgla zachęciłyby 1,5 mln właścicieli go-

spodarstw domowych do wymiany ogrzewania z węglowego na gazowe można spodziewać się 

ograniczenia emisji CO2 o 12 mln ton rocznie. Jednocześnie nastąpi znaczący wzrost zapotrze-

bowania na gaz ziemny w wysokości około 3,9 mld m3 i spadek zapotrzebowania na węgiel 

kamienny o około 9,5 mln ton. 

 

 

4. ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE 
 

Udział samochodów o napędzie elektrycznym w całkowitym wolumenie sprzedaży nowych 

samochodów na świecie szybko rośnie. Dotyczy to również Polski, gdzie niezależnie od 

uwarunkowań polityczno-gospodarczych, które mogą wspierać lub spowalniać ten proces, 

ilość pojazdów o napędzie elektrycznym poruszających się, po drogach będzie wzrastała. 

Według analiz Bloomberg New Energy Finance [9] do roku 2040, 35% rocznie sprzedawanych 

samochodów osobowych będą stanowiły jednostki elektryczne, a ilość tych samochodów 

poruszających się na świecie przekroczy 400 mln sztuk w stosunku do około 2 mld ich 

całkowitej liczby, co zilustrowano na rys. 5. 

Realne zużycie energii przez samochody elektryczne oszacowano na podstawie testu 

przeprowadzonego latem 2018 r. przez hiszpański portal coches.net, którego wyniki zostały 

zaprezentowane przez magazyn Auto Świat [10]. Wybrane parametry samochodów oraz 

wyniki testów przedstawiono w tabeli 2.  

Z punktu widzenia obciążenia sieci elektroenergetycznej istotna jest moc, z jaką dobywa się 

ładowanie akumulatorów. W tabeli 1 podano czasy pełnego ładowania przy użyciu 

standardowych ładowarek sieciowych o mocy 2,2 kW prądu jednofazowego oraz prądu 

trójfazowego o mocy 6,6 kW (Kia Soul Electric, Nissan Leaf i BMW I3) lub 7,4 kW (pozostałe 

modele samochodów).  

W odniesieniu do eksploatacji samochodów elektrycznych wykorzystano wyniki ankiety 

przeprowadzonej przez Santander Bank [11] według której 71% przejeżdża rocznie do 20 tys. 

km a tylko 11% więcej niż 50 tys. km. Założono, że spośród około 14,6 mln samochodów oso-

bowych, nie będą zainteresowani wymianą na samochody o napędzie elektrycznym ci kierow-



cy, którzy przejeżdżają rocznie bardzo małe dystanse – do 10 tys. km, ze względu na brak 

możliwości zwrotu inwestycji w droższy od tradycyjnego pojazd oraz tacy, którzy przejeżdżają 

bardzo dużo – powyżej 70 tys. km, dla których dużym utrudnieniem byłaby konieczność czę-

stego ładowania samochodów elektrycznych w ciągu dnia, w czasie długich przejazdów.  

 

 

  
 

Rys. 5. Prognoza sprzedaży i liczby samochodów o napędzie elektrycznym na świecie według Bloomberg 

New Energy Finance [9] 

Figure 5. Sales forecast and the number of electric cars in the world according to Bloomberg New Energy 

Finance [9] 

 

 
Tabela 2. Wybrane parametry i wyniki jazdy testowej samochodów elektrycznych według [10] 

Table. 2. Selected parameters and test results of electric cars according to [10] 

Model 

Pojemność 

baterii 

[kWh] 

Czas ładowania [godz] 

zależnie od mocy Zasięg w teście 

miejskim [km] 

Zużycie energii 

[kWh/100 km] 

Emisja CO2 

kg/100 km*) 
2,2 kW I-f III-f. 

Nissan Leaf 40 19,5 7,0 227 16,3 12,73 

Renault ZOE 40 41 19,0 6,0 284 14,6 11,40 

Opel Ampera-E 60 26,0 5,0 377 16,1 12,57 

Tesla model X 100 48,0 15,0 400 23,4 18,27 

Jaguar I-Pace 90 43,5 13,5 313 27,5 21,48 

Kia Soul El. 30 15,3 5,5 218 13,6 10,62 

BMW i3 33,2 14,0 3,0 231 14,8 11,56 

*) obliczenia własne 



W ten sposób pozostaje grupa użytkowników samochodów osobowych licząca około 

10,2 mln osób, dla których wymiana samochodu na jednostki elektryczne może być opłacalna 

i nie stwarzać utrudnień w codziennej eksploatacji (wystarczające będzie jedynie nocne łado-

wanie). Jest to rynek wystarczający dla realizacji rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności 

zakładającego osiągnięcie liczby 1 mln pojazdów elektrycznych do 2025 r. [12] jak i dla pro-

gnozy światowej, według której w Polsce mogłoby być 5 mln takich aut do roku 2040 [9]. 

Przy powyższych założeniach w godzinach nocnych nastąpi wzrost obciążenia krajowej 

sieci elektroenergetycznej o 2200 MW w przypadku obecności 1 mln osobowych samochodów 

elektrycznych i aż o 11 GW w przypadku 5 mln takich pojazdów. Zmiany obciążenia sieci 

elektroenergetycznej przedstawiono na przykładowym przebiegu dobowego jej obciążenia na 

rys. 6. O ile zapotrzebowanie na energię elektryczną generowane przez 1 mln samochodów 

elektrycznych zwiększy nocny pobór energii do poziomu leżącego poniżej średniej dobowej, to 

w bardziej oddalonej przyszłości, przy 5 mln samochodów elektrycznych zapotrzebowanie na 

moc znacznie przekroczy aktualne maximum i osiągnie w przybliżeniu wartość odpowiadającą 

25% całkowitej mocy zainstalowanej obecnie w polskich elektrowniach (por. tabela 1). Dla 

zobrazowania wielkości poboru mocy przy masowej eksploatacji samochodów elektrycznych 

można dodać, że moc 2200 MW odpowiada mocy zainstalowanej dwóch przeciętnych spośród 

18 głównych polskich elektrowni zawodowych (np. elektrownie Turów i Skawina) [13, 14]. 

 

 

 
 

Rys. 6. Obciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej przy masowym nocnym ładowaniu samochodów 

elektrycznych standardowymi ładowarkami jednofazowymi o mocy 2,2 kW (obliczenie własne wg [12]) 

Figure 6. Load on the national power grid for mass night charging of electric cars with standard 2.2 kW 

single-phase chargers (calculation of authors according to [12]) 

 

 

Według przeprowadzonej analizy [15], średni dzienny przebieg samochodu elektrycznego 

w polskich warunkach wyniesie około 35 km, co przy średnim zużyciu energii wynoszącym 

około 16 kWh/100 km, daje dobowe zużycie energii wynoszące około 5 kWh. W skali jednego 

miliona samochodów powstanie więc dodatkowe zapotrzebowanie na około 5 GWh na dobę 



energii elektrycznej, dla której wytworzenia niezbędne będzie (przy aktualnym udziale węgla 

w miksie energetycznym) spalenie około 2200 ton węgla kamiennego, co przekłada się na 

wzrost rocznego zapotrzebowania na energetyczny węgiel kamienny w ilości 0,8 mln ton. 

W scenariuszu zakładającym użytkowanie 5 mln samochodów elektrycznych, podane wskaź-

niki będą oczywiście pięciokrotnie wyższe i w rezultacie zapotrzebowanie na węgiel kamienny 

energetyczny wzrośnie o 3,2 mln ton rocznie. 

Pod względem emisyjności samochody elektryczne odzwierciedlają emisyjność przemy-

słu elektroenergetycznego. Zgodnie z danymi w tabeli 2 wymienione w niej modele samocho-

dów elektrycznych w warunkach polskich, tj. w oparciu o wskaźniki KOBiZE [2], emitować 

będą od około 10,6 do 21,5 kg CO2/100 km. Porównanie emisji samochodów elektrycznych 

z wyposażonymi w silniki spalinowe jest trudne z uwagi na szeroki zakres dostępnych wersji 

silnikowych samochodów i znacznym stopniu uzależnienia rzeczywistego spalania od warun-

ków eksploatacji i stylu jazdy kierowcy. Dla podanych w tabeli 2 modeli wybrano ekwiwalent-

ne, adekwatne do wielkości silników benzynowych i odpowiadające im zużycie paliwa w za-

kresie od 7 (Renault) do 10 (Tesla i Jaguar) litrów benzyny na 100 km. Następnie przyjęto, że 

spalenie jednego litra benzyny powoduje emisję 2,33 kg CO2, natomiast jej produkcji towarzy-

szy emisja 0,46 kg CO2 [16]. Pominięto natomiast emisję CO2 związaną z produkcją samocho-

dów, ponieważ polski rynek samochodowy opiera się głównie na imporcie.  

Na podstawie szacunkowej analizy [15] ustalono, że wielkość emisji CO2 dla przeciętnego 

samochodu osobowego będzie o około 10 kg CO2/100 km mniejsza przy napędzie elektrycz-

nym niż benzynowym (samochód elektryczny – przeciętnie 13,58 kg CO2/100 km, z silnikiem 

benzynowym – 23,79 13,58 kg CO2/100 km). W skali masowej, przy eksploatacji jednego mi-

liona samochodów osobowych, emisja CO2 ze spalania paliw kopalnych zmniejszyłaby się 

o około 1,22 mln ton, a przy 5 mln samochodów odpowiednio o 6,1 mln ton w ciągu roku. 

 

 

PODSUMOWANIE 
 

Rosnące ceny węgla kamiennego sprawiają, że ten dotychczas najczęściej stosowany sposób 

ogrzewania gospodarstw domowych nie korzystających z ciepła sieciowego może być stop-

niowo wypierany przez kotłownie gazowe. Sprzyjają temu także dodatkowe czynniki, przede 

wszystkim możliwość uzyskania dopłat w ramach programów walki ze smogiem. Odchodzenie 

od ogrzewania węglowego w gospodarstwach domowych może spowodować spadek popytu na 

węgiel o blisko 10 mln ton przy jednoczesnym wzroście popytu na gaz ziemny w ilości blisko 

4 mld m3 rocznie. Proces ten może być w toku, gdyż pomiędzy rokiem 2015 a 2017 zużycie 

gazu w Polsce wzrosło z 15 mld m3 do 17 mld m3 i dotyczyć może także kotłowni innych niż 

domowe. 

Elektromobilność jest na razie jeszcze wizją przyszłości, jednak spadek cen samochodów 

elektrycznych (przede wszystkim baterii do nich) powoduje, że w ciągu najbliższych lat obec-

ność znaczącej liczby samochodów osobowych znajdzie swoje odbicie w wyraźnym wzroście 

zapotrzebowania na energię elektryczną. Może to stanowić problem dla sektora elektroenerge-

tycznego, który już w tej chwili musi stawiać czoła wzrostowi zapotrzebowania na energię 

elektryczną przy jednoczesnej konieczności inwestycji odtworzeniowych związanych 

z wiekiem i stanem technicznym wielu starszych elektrowni.  

Znaczny spadek liczby gospodarstw domowych ogrzewanych węglem kamiennym spowo-

duje istotny spadek emisji CO2 (nawet o 12 mln ton na rok), natomiast rozwój elektromobilno-

ści, z uwagi na oparcie produkcji energii elektrycznej na węglu nie będzie powodował istotne-

go obniżenia emisji tego gazu. 
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IMPACT OF SELECTED BEHAVIORS OF INDIVIDUAL FOSSIL FUEL CONSUMERS 

ON DOMESTIC DEMAND FOR HARD COAL AND CO2 EMISSIONS 

 

In 2017, Poland was ranked 38 on the list of CO2 emissions per capita. However, it occupies 

one of the highest places in the scope of CO2 emissions in the production of electricity. In-

creasing coal prices encourage household owners to replace coal-fired boilers with gas, which 

results in a decrease in demand for hard coal and CO2 emissions. The second aspect of the 

change in the structure of fuel and energy consumption is the expected increase in electromo-

bility. The appearance of a significant number of electric cars will be accompanied by an in-

crease in the demand for electricity, which in a situation where 83% of this energy is obtained 

from coal will increase the demand for thermal coal. At the same time, the impact of electro-

mobility on the decrease in CO2 emissions caused by the decrease in the number of liquid fuels 

burned will be smaller than in the case of countries that have a higher share of renewable ener-

gy sources in electricity production. 
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STRESZCZENIE: Celem artykułu jest przedstawienie założeń dotyczących budowy platformy 

przeznaczonej do gromadzenia, przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych oraz udostęp-

niania usług biznesowych w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym jakim jest KGHM 

Polska Miedź. W szczególności analizie poddane zostały zagadnienia związane z zarządzaniem 

danymi (ang. Data Governanace) oraz zarządzaniem usługami (ang. SOA Governance). 

Podjęto również rozważania na temat architektury IT oraz struktury organizacyjnej jako 

elementy niezbędne do budowy Centrum Kompetencji Analiz i Przetwarzania Danych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Data Governance, SOA Governance, zarządzanie danymi, zarządzanie 

usługami 

 
1. WSTĘP 
 

Po trzech dużych rewolucjach przemysłowych (mechanizacja, elektryfikacja, cyfryzacja) jeste-

śmy na etapie czwartej określanej jako Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0). Wynikiem trzeciej 

rewolucji tj. Przemysł 3.0 była cyfryzacja przedsiębiorstw, która dała możliwość przetwarzania 

danych na dużą skalę, powstały mikrokontrolery do sterowania maszynami, wzrósł poziom au-

tomatyzacji. Powstały systemy zarządzania, planowania i kontroli, które miały ułatwić koordy-

nację w obszarze produkcji. Przemysł 4.0 idzie o krok dalej stawiając sobie za cel integrację 

ludzi, maszyn sterowanych cyfrowo połączonych z Internetem (Internet rzeczy, ang. IOT – In-

ternet of Things) oraz systemów informacyjnych. Realizacja owych założeń wymaga zaprojek-

towania odpowiedniej infrastruktury IT, wdrożenia odpowiednich narzędzi informatycznych 

oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych. 

Po raz pierwszy termin Przemysł 4.0 został użyty na targach w Hanowerze w roku 2011 [1]. 

W kwietniu 2013 roku grupa kierowana przez Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch GmbH 

we współpracy z Henning Kagermann (acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaf-



ten) przedstawiła raport końcowy Rządowi Federalnemu Niemiec zawierający wytyczne doty-

czące wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0 (niem. Induistrie 4.0) [2]. W Polsce informacją pra-

sową z dnia 31 maja 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło powstanie Polskiej Platformy 

Przemysłu 4.0 [3]. Dalsze prace w ramach platformy zaowocowały opracowaniem projektu 

ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, który został przyjęty przez Radę Mini-

strów dnia 16 października 2018 r. [4]. 

Koncepcja Przemysł 4.0 została również przyjęta przez KGHM Polska Miedź S.A. W 2018 

roku został uruchomiony Program KGHM 4.0, w skład którego wchodzą kluczowe projekty 

z różnych obszarów przedsiębiorstwa (bezpieczeństwa produkcji, zarządzania, informacji oraz 

utrzymania maszyn i urządzeń). Aby zapewnić skuteczną realizację, program ten został podzie-

lony na dwa obszary Industry ICT (Information and Communication Technologies) oraz pro-

jekty wspierające. W ramach obszaru ICT znalazły się dwa kluczowe projekty: „Implementacja 

architektury zorientowanej na usługi (SOA)” oraz „Opracowanie procesów Data Governance, 

w tym polityk i standardów dla danych przetwarzanych w ramach obszarów biznesowych”. 

Projekty te są ściśle związane z tematem niniejszego referatu. 

Przy wprowadzaniu zmian strategicznych pomocna może okazać się Architektura Korpora-

cyjna (ang. Enterprise Architecture) z konkretnymi ramami architektonicznymi (ang. architec-

ture framework). Jednym z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi do budowy danej architektu-

ry jest TOGAF należący do konsorcjum przemysłowego The Open Group [5]. TOGAF dosko-

nale współgra razem z założeniami Data Governance do budowy architektury zarządzania 

i przetwarzania danych oraz z założeniami SOA Governance do budowy architektury zorien-

towanej na usługi. Obie koncepcje będą wykorzystane w ramach wymienionych już wyżej pro-

jektów do budowy odpowiedniego ekosystemu. Ów ekosystem będzie jednym z kluczowych 

elementów Platformy Przemysł 4.0. 

 

Celem artykułu jest przedstawienie założeń budowanego centrum przetwarzania danych 

w ramach Programu KGHM 4.0 realizowanego w KGHM Polska Miedź. Struktura artykułu 

jest następująca. W pierwszej części pracy omówiono koncepcje: Data Governance oraz SOA 

Governance, ponieważ stanowią one podstawowe rozwiązania tworzonego centrum przetwa-

rzania danych w KGHM Polska Miedź. Następnie przedstawiono zidentyfikowany problem 

związany z przetwarzaniem, zarządzaniem i analizą ogromnych zbiorów danych oraz ich ra-

portowaniem w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym jakim jest KGHM Polska Miedź. 

W szczególności analizie poddane zostały zagadnienia związane z zarządzaniem danymi (ang. 

Data Governanace) oraz zarządzaniem usługami (ang. SOA Governance). Podjęto również 

rozważania na temat architektury IT oraz struktury organizacyjnej jako elementy niezbędne do 

budowy centrum zarządzania danymi i usługami. Artykuł kończy podsumowanie. 

 

 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE DATA GOVERNANCE 

 

2.1. Organizacje Data Governance 

 

Duże organizacje takie jak KGHM prowadzą swoją działalność w oparciu o szereg systemów 

dziedzinowych (np. ERP, CRM, BPM, System Zarządzania Umowami, System Wspierania 

Zakupów, GIS, systemy przemysłowe itp.). Każdy z tych systemów przechowuje i generuje 

duże ilości danych. Przetwarzanie danych na dużą skalę jest codziennością. Kadra zarządzająca 

poszczególnych obszarów biznesowych, jak i sam zarząd oczekuje, aby informacje, na podsta-

wie których są podejmowane decyzje, były rzetelne (wysokiej jakości), spójne i dostępne na 



czas. Rola informacji w procesie decyzyjnym przybrała na znaczeniu i jest tak samo ważna jak 

zasoby materialne czy zasoby ludzkie. Istotne jest, aby informacja była przechowywana i za-

rządzana w przejrzysty sposób, aby miała określonego właściciela, aby był zapewniony nadzór 

nad dostępem do informacji, aby można było określić źródło i przepływ danych. Szeroki za-

kres czynności według określonych standardów i zasad definiuje pojęcie Data Governance, 

które oznacza zarządzanie danymi oraz nadzór nad nimi [6]. 

Implementacja koncepcji Data Governance nie jest trywialna i w zależności od tego jaki 

poziom dojrzałości chce osiągnąć organizacja, może on potrwać od 2 do 5 lat. 

Podczas wdrożenia można skorzystać z gotowych ram architektonicznych międzynarodo-

wych organizacji typu non-profit. Najważniejsze z nich to: 

 

 DAMA International, DAMA (Data Management Association) [7], 

 Data Governance Professionals Organization (DGPO) [8], 

 The Data Governance Society [9], 

 The Data Governance Council [10], 

 Enterprise Data Management Council [11], 

 IQ International – The International Association for Information and Data Quality [12], 

 Data Governance Australia [13]. 

 

Warto również wspomnieć, iż poza organizacjami promującymi swoje podejście niezależne 

od dostawców, sami producenci oprogramowania dostarczają własne ramy architektoniczne ta-

kie jak:  

 SAS Data Governance Framework [14], 

 SAP Master Data Governance [15][16], 

 IBM Data Governance Framework [17], 

 Oracle Enterprise Data Governance [18].  

 

2.2. Ramy architektoniczne na przykładzie DAMA-DMBOK2 

 

Przewodnik DAMA International zawiera zbiór procesów w poszczególnych obszarach tema-

tycznych (specjalizacjach) związanych z zarządzaniem danymi w formie dobrych praktyk. Po-

jęcie zarządzania danymi obejmuje takie procesy jak: planowanie, specyfikowanie, tworzenie, 

pozyskanie, utrzymanie, używanie, archiwizowanie, pozyskanie, kontrolowanie i czyszczenie 

danych [19]. Procesy te zazębiają się i wchodzą w interakcję. Organizacja DAMA wyróżnia 11 

obszarów tematycznych (Rysunek nr 1) [7]: 

 Data Governance – planowanie, nadzór i kontrola nad zarządzaniem danymi. 1  

 Data Architecture – pełna struktura danych i źródeł tych danych jako integralna część 

architektury korporacyjnej. 

 Data Modeling & Design – analiza, projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymanie.  

 Data Storage & Operations – rozmieszczenie i zarządzanie fizycznymi strukturami da-

nych.  

 Data Security – zapewnienie prywatności, poufności i stosownego dostępu.  

 Data Integration & Interoperability – pozyskanie, ekstrakcja, transformacja, przenosze-

nie, dostarczanie, replikacja, federacja, wirtualizacja i bieżące wsparcie.  

                                                           
1 Ponieważ pojęcie Governance jest związane z „procesami” a nie „przedmiotami”, wspólnym 

pojęciem Data Management Governance jest Data Governance. 



 Documents & Content – przechowywanie, zabezpieczanie, indeksowanie i zapewnienie 

dostępu do danych z nieustrukturyzowanych źródeł (pliki i fizyczne rekordy) oraz udo-

stępnienie tych danych w celu integracji i interoperacyjności z danymi ustrukturyzowa-

nymi (bazy danych).  

 Reference & Master Data – zarządzanie danymi współdzielonymi, aby ograniczyć re-

dundancje oraz zapewnić lepszą jakość danych poprzez standaryzację definicji.  

 Data Warehousing & Business Intelligence – zarządzanie przetwarzaniem danych anali-

tycznych i udostępnienie wsparcia do podejmowania decyzji na podstawie raportowania 

i analizy danych  

 Metadata – gromadzenie, kategoryzacja, utrzymanie, integrowanie, kontrolowanie, za-

rządzanie i dostarczanie metadanych.  

 Data Quality – definiowanie, monitorowanie, utrzymanie spójności danych oraz popra-

wa jakości danych. 
 

 

 
 

Rys. 1. Obszary tematyczne według przewodnika DAMA-DMBOK Guide 

Źródło: [7] 

 

Każdy z wymienionych obszarów grupuje logicznie czynności według danego zagadnienia, 

przy czym obszar Data Governance stanowi centralny element, który łączy pozostałe. 



3. PODSTAWY TEORETYCZNE SOA GOVERNANCE 

 

3.2 Definicja SOA Governance 

 

Governance oznacza definiowanie, implementację, monitorowanie reguł, zasad, standardów, 

procedur i procesów, które pozwalają organizacjom kierować biznesem wyznaczając pracow-

nikom odpowiednie role [20]. To także ustanowienie odpowiedzialności, praw do podejmowa-

nia decyzji oraz ustalenie kanałów komunikacji i eskalacji [20]. SOA Governance jest rozszer-

zeniem IT Governance oraz EA Governance (ang. EA – Enterprise Architecture). Rysunek nr 2 

prezentuje owe zależności [21]. 

 

 
 

Rys. 2. Zależności pomiędzy modelami koncepcji 

Źródło: [21] 

 

Skrót SOA pochodzi od nazwy Service Oriented Architecture. SOA określa możliwości in-

tegracji aplikacji i procesów biznesowych poprzez powiązane usługi często nazywane usługa-

mi sieciowymi (ang. Web Services). Architektura SOA pozwala w naturalny sposób myśleć 

o usługach, jakie istnieją w organizacji oraz jej otoczeniu. W zależności od roli SOA w organi-

zacji i kontekstu (biznesowego, architektonicznego, implementacji, operacyjnego) możemy 

wyróżnić następujące definicje: 

 z perspektywy biznesowej, SOA definiuje zbiór usług biznesowych, które mogą być 

złożone z innych usług dostarczając pewną wartość, którą organizacja chce przeka-

zywać wewnątrz lub na zewnątrz klientom lub partnerom; 

 z perspektywy architektonicznej, SOA jest stylem architektonicznym, który wspiera 

orientację usług; 

 z perspektywy implementacji, SOA określa standardy infrastruktury, model programo-

wania, technologii użyty do implementacji usług; 

 z perspektywy użycia (zastosowania), SOA zawiera zbiór powiązań i ustaleń pomiędzy 

konsumentami usług a ich dostawcami, które określają jakość usług [21]. 

 

 



2.2. Oczekiwane korzyści z wdrożenia SOA Governance 

 

Implementacja SOA Governance nie jest łatwym procesem i wymaga odpowiedniego przygo-

towania zarówno od strony biznesu, jak i działu IT. Aby wdrożenie zakończyło się sukcesem, 

należy skoncentrować się na czterech obszarach. Zasada 4P, dobrze znana z metodyki ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) stanowiącej zbiór najlepszych praktyk zarzą-

dzania usługami IT [27], definiuje je następująco [28]:  

 People - zasoby ludzkie, wiedza, umiejętności, komunikacja, świadomość; 

 Processes - organizacja zarządzania i pracy poprzez odpowiedni model procesów; 

 Products - technologie, sprzęt, oprogramowanie; 

 Partners - współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (pomiędzy wszystkimi 

stronami zainteresowanymi). 

Dobrze przeprowadzone wdrożenie rozwiązania SOA Governance może przynieść firmie 

korzyści dla działu IT, a w konsekwencji dla całej firmy. 

Z punktu widzenia IT można wymienić następujące oczekiwane korzyści z wdrożenia SOA 

Governance w firmie [29], [30]: 

 integracja aplikacji jest możliwa niezależnie od platformy; 

 dostęp do zasobów (usług) jest łatwiejszy; 

 odejście od podejścia budowania integracji typu każdy z każdym; 

 łatwe utrzymanie i rozwijanie usług; 

 funkcjonalności systemów udostępniane są w postaci usług. 

Natomiast z punktu widzenia biznesu można wymienić następujące oczekiwane korzyści 

[29], [30]: 

 zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (TCO); 

 zmniejszenie czasu dostarczenia produktu; 

 większa zwinność biznesowa; 

 zwiększenie satysfakcji klienta; 

 zwiększenie elastyczności procesów biznesowych; 

 poprawa przepływu oraz dostępu do informacji z różnych źródeł wewnątrz przedsię-

biorstwa. 

 

Podsumowując można stwierdzić, że dobrze przeprowadzone wdrożenie SOA Governance 

pozwala zmniejszyć redundantne usługi oraz umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów sprzę-

towych. Natomiast „re-używalność” usług pozwala obniżyć koszty związane z wytwarzaniem 

nowych funkcjonalności odpowiadających na nowe potrzeby biznesowe kadry kierowniczej. 

Skrócony jest też czas dostawy nowych produktów dla biznesu oraz możliwa jest szybsza re-

akcja na zmiany. 

 

 

4. DATA GOVERNANCE I SOA GOVERNANCE JAKO PODSTAWA 

MODELU ARCHITEKTURY W KGHM POLSKA MIEDŹ 

 

4.1. Zidentyfikowane trudności zarządzania danymi i rozwoju 

oprogramowania w KGHM Polska Miedź 

 

KGHM Polska Miedź jest dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które obejmuje kil-

kanaście oddziałów. Są to: 



 Centrala Spółki; 

 Centrum Usług Księgowych;  

 Zakłady Górnicze „Rudna”; 

 Zakłady Górnicze „Lubin”; 

 Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego; 

 Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”; 

 Zakłady Wzbogacania Rud; 

 Zakład Hydrotechniczny; 

 Huta Miedzi „Legnica”; 

 Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji; 

 Huta Miedzi „Cedynia”; 

 Huta Miedzi „Głogów”. 

KGHM jest spółką stanowiącą grupę kapitałową składającą się z kilkudziesięciu firm. 

Działalność operacyjna oparta jest na wielu systemach dziedzinowych. Część z nich to stan-

dardowe oprogramowanie czołowych producentów, do których wspólny dostęp mają wszystkie 

oddziały spółki. Ze względu na prowadzoną działalność przez KGHM, znajdują się również 

takie systemy informatyczne, które są dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych. Nie-

które z nich są wykorzystywane tylko przez jeden oddział, ale i są również takie, z których ko-

rzysta kilka oddziałów. Najmniej pożądaną jest sytuacja, w której kilka oddziałów pracuje na 

różnych systemach w obrębie tego samego obszaru biznesowego i w dodatku korzystają 

z „własnych”, a nie współdzielonych zasobów informacyjnych, np. każdy z oddziałów korzysta 

z innego narzędzia raportującego, na podstawie swoich własnych baz danych. Rysunek 3 pre-

zentuje poglądową sytuację. 

 

 
 

Rys. 3. Rozproszone źródła danych 

Źródło: opracowanie własne 



Bardzo często osoby przygotowujące raporty, jak i ich odbiorcy posługują się pojęciami, 

które przez nich są rozumiane w nieco odmienny sposób. Brak ustandaryzowanego słownika 

pojęć biznesowych, z którego mogliby korzystać zainteresowani, przyczynia się do powstawa-

nia nieporozumień. Kolejnym aspektem jest dostęp do danych, celem przeprowadzenia analiz 

lub skomplikowanych obliczeń przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli. Po pierwsze, do-

stęp do danych jest utrudniony, ponieważ znajdują się one w rozproszonych systemach, 

a w związku z tym występuje ryzyko niespójności danych. Po drugie zaś, występują trudności 

z przeprowadzaniem złożonych obliczeń, ponieważ są problemy z przechowywaniem danych 

(brak wystarczającego miejsca na dane), jak i przetwarzaniem danych (mało wydajny kompu-

ter) na stacji roboczej danego pracownika. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest rozwój oprogramowania oraz dostosowanie już ist-

niejących systemów do nowych wymagań biznesowych. 

W KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystywanych jest około kilkaset różnorodnych sys-

temów informatycznych. Dodatkowo nieustannie pojawiają się kolejne potrzeby co do wytwo-

rzenia nowego oprogramowania, które pokryje kolejne obszary biznesowe Spółki, jak również 

Grupy Kapitałowej. Inaczej mówiąc, są identyfikowane nowe potrzeby biznesowe wymagające 

nowych funkcjonalności systemów informatycznychć, które usprawnią pracę, zapewnią dostęp 

do odpowiednich informacji. Aby sprostać tym wyzwaniom w Spółce realizowane są kolejne 

projekty, a w związku z tym kolejne zespoły projektowe oraz firmy zewnętrzne pracują nad 

nowymi systemami informatycznymi. Liczba jednoczesnych przedsięwzięć informatycznych, 

obejmujących różnorodne zagadnienia oraz obszary biznesowe jest bardzo duża. Dlatego bar-

dzo często grupy projektowe wykonujące swoją prace nie zawsze są świadome, że równolegle 

z nimi ktoś inny opracowuje (lub opracował już) podobną funkcjonalność, mającą rozwiązać 

podobny problem oraz korzysta z tych samych danych. W wyniku prac realizowanych przez 

różne zespoły projektowe w Spółce, powstają kolejne systemy informatyczne dostarczające 

zbliżoną funkcjonalność, co często prowadzi do wytwarzania zdublowanych rozwiązań infor-

matycznych lub ich części (np. moduły systemu). W konsekwencji KGHM ponosi dodatkowe 

koszty choćby z niewłaściwego wykorzystania zasobów ludzkich, realizujących podobne roz-

wiązania. Rysunek 4 przedstawia docelowy model współdzielenia danych i usług. 

 

 

Rys. 4. Model współdzielenia danych i usług 

Źródło: opracowanie własne 



4.2. Propozycja platformy do zarządzania danymi i usługami w celu 

integracji danych i systemów w KGHM Polska Miedź  

 

Na podstawie uruchomionych projektów w ramach Programu KGHM 4.0 „Implementacja ar-

chitektury zorientowanej na usługi (SOA)” oraz „Opracowanie procesów Data Governance, 

w tym polityk i standardów dla danych przetwarzanych w ramach obszarów biznesowych” 

rozpoczęto zadania projektowe. Prace nad modelem prowadzone są zgodnie z założeniami 

koncepcji Data Governance oraz SOA Governance. W ramach platformy przetwarzania i inte-

gracji danych należy wymienić kluczowe komponenty, które będą wchodziły w skład centrum. 

 

W obszarze zarządzania danymi możemy wyróżnić: 

 narzędzia do raportowania i prezentacji danych; 

 zaawansowane narzędzia do analityki danych (predykcja, tworzenie modeli itp.); 

 narzędzia do tworzenia modeli danych; 

 narzędzia do tworzenia procesów ETL (ang. Extract Transform Load); 

 narzędzia wspierające procesy Data Governance; 

 hurtownie danych. 

 

Polityka Data Governance zakłada powołanie wielu ról organizacyjnych oraz definicji pro-

cedur w celu obsługi procesów biznesowych. I tak w naszym modelu za pomocą narzędzi 

wspierających procesy ETL programista tworzy odpowiednie przepływy danych, które zasilają 

hurtownie danych. Wielotematyczna hurtownia danych przechowuje logicznie pogrupowane 

dane z podziałem na obszary dziedzinowe przedsiębiorstwa (ang. Data Marts) [26]. Analitycy 

przy pomocy stosownego oprogramowania korzystają z danych umieszczonych w hurtowni 

budując złożone modele matematyczne. Wyniki tych obliczeń są z powrotem zapisywane do 

bazy danych. Na ich podstawie projektanci raportów tworzą zestawienia dla kierownictwa. Za-

rządca danych (ang. Data Steward) przy pomocy odpowiednich narzędzi dba o poprawność 

procesów Data Governance.  

 

W obszarze integracji możemy wyróżnić: 

 

 korporacyjną szynę danych (ang. ESB – Enterprise Service Bus); 

 repozytorium usług korporacyjnych;  

 narzędzia do zarządzania usługami (reguły dostępności, uprawnienia, monitoring); 

 narzędzia do zabezpieczania usług (szyfrowanie, autentykacja, autoryzacja itp.); 

 narzędzia do wytwarzania usług (środowiska programistyczne). 

 

Podobnie jak w przypadku Data Governance Polityka SOA Governance zakłada powołanie 

wielu ról organizacyjnych oraz obsługi zadań związanych z utrzymaniem usług na odpowied-

nim poziomie. W konsekwencji umożliwia to realizację procesów biznesowych. Klienci usług 

mogą przeszukiwać repozytorium, aby skorzystać z danej usługi. Analitycy i architekci projek-

tują nowe i modyfikują aktualne. Programiści piszą kod odpowiedzialny za realizację procesu 

biznesowego. Administratorzy czuwają nad bezpieczeństwem usług oraz ich dostępnością. 

Właściciele biznesowi usługi sprawują nad nimi nadzór. 

 

 

 



4.3. Propozycja rozszerzenia modelu architektury systemu informatycznego 

w KGHM Polska Miedź o narzędzia typu Big Data 

 

Omówiony w poprzednim punkcie model architektury systemu informatycznego w KGHM 

Polska Miedź umożliwia sprawną obsługę procesów biznesowych w zakresie przechowywania, 

przetwarzania, analizy, integracji oraz udostępniania danych w postaci raportów. Zakres da-

nych ogranicza się do hurtowni tematycznych. Ilość danych jest stosunkowo nieduża, a procesy 

ładowania danych odbywają się zazwyczaj raz na dobę (w poszczególnych przypadkach czę-

ściej). 

Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości w związku z prowadzonymi i planowanymi 

projektami wzrośnie zapotrzebowanie na gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych 

w czasie rzeczywistym. Mówi się o wdrożeniu nowych systemów w dziedzinie górnictwa, me-

chaniki, geologii (geodezji) czy szeroko rozumianego pojęcia IOT (ang. Internet of Things - 

Internet Rzeczy) [22] związanego z obsługą i analizą danych pochodzących z urządzeń prze-

mysłowych (pompy wody, czujniki samojezdnych maszyn górniczych, przenośniki taśmowe, 

czujniki drgań sejsmicznych itp.). Oprócz typowych danych strukturalnych pojawia się także 

potrzeba gromadzenia danych nieustrukturyzowanych takich jak np. obraz pochodzący z kamer 

przemysłowych czy dźwięki pochodzące z górotworu lub pracujących maszyn. Do analizy tego 

typu danych będzie można wykorzystać algorytmy, metody i narzędzia sztucznej inteligencji 

[23], eksploracji danych (ang. data mining) [24], jak i uczenia maszynowego (ang. Machine le-

arning) [25]. Potrafią one przetwarzać i analizować sygnały (np. rozpoznawanie obrazów) 

w czasie rzeczywistym i na tej podstawie podejmować odpowiednie kroki decyzyjne. Pomocny 

w takim przypadku może okazać się system podejmowania decyzji, który wyśle komunikat do 

urządzenia (np. wentylator klimatyzacji) z informacją o jego zatrzymaniu z jednoczesnym po-

wiadomieniem odpowiednich służb (komunikat na raporcie, mail, sms itp.). 

Rozbudowa modelu architektury systemu informatycznego w KGHM Polska Miedź o nowe 

narzędzia Big Data nie zakłóca procesu implementacji założeń Data Governance oraz SOA 

Governance. Po rozszerzeniu modelu o narzędzia Big Data, procesy oraz ludzie zostaną objęci 

nadzorem wspomnianych koncepcji. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Wyzwania, które stawia przed nami koncepcja Przemysłu 4.0, zmusza przedsiębiorstwa do 

wprowadzania odpowiednich zmian organizacyjnych, prawnych i technologicznych. Imple-

mentacja koncepcji Przemysł 4.0 to być albo nie być w ciągu kilku czy kilkunastu najbliższych 

lat. Pozwala nie tylko na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, ale jest także fundamentem sta-

bilnego przedsiębiorstwa. KGHM Polska Miedź z całą pewnością aspiruje do grona firm, które 

za cel stawiają sobie pełną zgodność z koncepcją Przemysłu 4.0. Pierwsze kroki zostały posta-

wione czego odzwierciedleniem jest uruchomienie Programu KGHM 4.0. W skład przyjętego 

programu wchodzi wiele kluczowych projektów realizowanych w różnych obszarach działal-

ności firmy. W niniejszym artykule zostały przedstawione plany budowy centrum zarządzania 

danymi i usługami jako jednego z głównych elementów Platformy 4.0. Prace zostały już roz-

poczęte w ramach dwóch projektów: „Architektura zorientowana na usługi SOA” oraz „Opra-

cowanie procesów Data Governance, w tym polityk i standardów dla danych przetwarzanych 

w ramach obszarów biznesowych”. W pierwszym etapie planowane jest wdrożenie głównie na-

rzędzi analitycznych, w drugim zaś narzędzi Big Data umożliwiających analizę danych prze-

mysłowych oraz przetwarzanie danych m.in. z systemów informacji przestrzennej. 



Zgodnie z wytycznymi koncepcji Data Governance i SOA Governance realizowane są za-

dania związane z wdrożeniem narzędzi informatycznych, procedur oraz zmian organizacyj-

nych. Efektem tych prac ma być środowisko umożliwiające sprawne przetwarzanie oraz zarzą-

dzanie danymi i usługami w jednym miejscu dla całej Grupy Kapitałowej KGHM. 
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Building Assumptions of Center for Data and Services Management 

Based on Industry 4.0 Trends in KGHM Polska Miedź 
 

The aim of the paper is to examine a building concept of the platform for storing, processing 

and analysing big data collection and sharing business services in a huge industrial company. 

The authors of the article paid big attention to the problems of data governance and SOA gov-

ernance. Moreover, they examined the issue of IT architecture and proper organization struc-

ture in order to construct in KGHM a centre of data processing. 
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PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Zagadnienia dotyczące naprawy szkód
górniczych.

2. Zagadnienia dotyczące realizacji
przedsięwzięć w zakresie rekultywacji
terenów zdegradowanych.



Szkody górnicze - zjawiska występujące na powierzchni terenu
będące skutkiem eksploatacji górniczej.

Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy górniczego za następstwa
swoich działań normują przepisy prawne rangi ustawowej:
 ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1025

z późn. zm.),
 ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.

2126 z późn. zm.),

Podstawa przyznawania dotacji budżetowej na naprawienie szkód:
 ustawa z dnia 07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(t.j. DZ.U. z 2018 poz.1374 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24.03.2017 r. w sprawie dotacji budżetowej

przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po
zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu
górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,
gazowym oraz pożarowym (Dz.U. z 2017r. poz. 684).
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SRK S.A. realizuje naprawy na powierzchni obszaru
górniczego po zlikwidowanych i będących w fazie
likwidacji kopalń.

Obszar objęty naprawami zlokalizowany jest na powierzchni
ok. 4000 km2 i obejmuje 70 gmin w niżej wymienionych
województwach:

 śląskim - 60 gmin górniczym o powierzchni 3 435 km2,
 dolnośląskim - 4 gminy o powierzchni 288 km2,
 Małopolskim - 6 gmin o powierzchni 343,78km2.
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OKRESY PRZEJMOWANIA SZKÓD GÓRNICZYCH PRZEZ 
SRK S.A. W BYTOMIU

I. ETAP - od 21.08.2000 r.

Spółka rozpoczynając swą działalność przejęła zobowiązania w zakresie
naprawy szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładów górniczych dla
których była następcą prawnym, tj.:

 KWK „Jan Kanty” S.A ,
 KWK „Saturn” S.A,
 KWK „Sosnowiec” S.A,
 KWK „Klimontów Porąbka” S.A,
 Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego,
 KWK „Nowa Ruda” Sp. z o.o.,
 KWK „Żory” S.A.
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II. ETAP – wraz z zakupem majątku kolejnych
likwidowanych kopalń

Spółka przejęła obowiązki w tym etapie naprawy szkód dla konkretnych ustalonych
ze zbywcami tych kopalń obiektów, nie mając jednak z tego tytułu zobowiązań,
tj. realizowała zadania ujęte przez te kopalnie w swoich „Programach Likwidacji”.
Lista tych zadań była zamknięta. Powyższe dotyczyło między innymi:

 KWK „Dębieńsko”,
 KWK „Gliwice”,
 KWK „1 Maja”,
 KWK „Moszczenica”,
 KWK „Siersza”,
 KWK „Katowice”.

W latach 2004 – 2007 spółka prowadziła także działalność związaną z realizacją
szkód górniczych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych w odniesieniu do
upadłych:

 KWK „Niwka- Modrzejów”,
 KWK „Siemianowice-ZG Rozalia”.
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III. ETAP – od dnia 01.04.2009 r. 

Spółka w związku z włączeniem w jej struktury BSRK Sp. z o.o. w Bytomiu
przejęła do realizacji zadania dotyczące naprawy szkód górniczych
realizowanych przez tę spółkę w niżej wymienionych kopalniach:

 KWK „Andaluzja” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „Bobrek-Miechowice” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „Centrum-Szombierki” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „Grodziec” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „Paryż” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „Jowisz” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „Julian” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „ Powstańców Śl.” Sp. z o.o. w likwidacji,
 KWK „ Pstrowski” Sp. z o .o. w likwidacji,
 KWK „Rozbark” Sp. z o.o. w likwidacji.
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IV. ETAP – od 2015 r. do 2019 r.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Przejęte zobowiązania z tytułu naprawy szkód 

Rok nabycia kopalni
liczba nabytych 

kopalń

Ilość przejętych zobowiązań 
(zawarte ugody do realizacji  
+ wnioski do rozpatrzenia)

2015 7 475

2016 3 386

2017 2 118

2017 
(połączenie z KW S.A.)

16 342

2018 5 334

2019 
(połączenie z KHW S.A.)

5 133

Razem 38 1 788
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NAPRAWA SZKÓD W LATACH 2009 - 2014 FINANSOWANA DOTACJĄ BUDŻETOWĄ
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W WYNIKU EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ USZKODZENIOM ULEGA 
ZABUDOWA POWIERZCHNI OBEJMUJĄCA:

 budynki i budowle, w tym wiadukty i linie kolejowe,
 drogi, place i uzbrojenie terenu, w tym sieci cieplne, wodne,

kanalizacyjne i gazowe,
 lokalne obniżenia terenu tworzące niecki bezodpływowe.

uszkodzone budynki 

w Bytomiu

Jaworzno 

zapadlisko terenu
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Spękanie ścian w budynku mieszkalnym
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zalane ogródki działkowe 

w Bytomiu

zalane tereny leśne w rejonie 

Katowic-Murcki
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REKULTYWACJA TERENÓW 
POGÓRNICZYCH
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Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. jako
następca prawny zlikwidowanych kopalń
zobowiązana jest do przywrócenia poprzez
rekultywację wartości użytkowej gruntów,
które w wyniku prowadzonej działalności
wydobywczej utraciły swoje wartości.
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Obowiązek rekultywacji wynika z art. 129 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.).

„W przypadku likwidacji zakładu górniczego, w całości
lub w części, przedsiębiorca jest obowiązany
przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony
środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności
górniczej”.

W związku z art. 129 ust. 2 w/w ustawy Spółka realizuje
rekultywację w trybie ustawy z dnia 03.02.1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1161 z późn. zm.) w oparciu o decyzje określające
kierunek i termin rekultywacji.



SRK S.A. prowadzi rekultywację w kierunkach:
 leśnym, 
 rekreacyjnym,
 budowlanym,
 zabudowy przemysłowej,
 zieleni izolacyjnej. 

Zadania obejmują tereny pogórnicze, głównie zwałowiska
i osadniki oraz inne tereny służące niegdyś zakładom
górniczym.

Wykonywane są również prace gaśnicze na
zapożarowanych zwałowiskach, jak również naprawa,
konserwacja i czyszczenie urządzeń melioracyjnych.
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Prace rekultywacyjne prowadzone są
w następujących etapach:

1) Prace przygotowawcze – w zakresie m. in.: 
wykonanie robót pomiarowych, oczyszczenie 
terenu z odpadów itp.;

2) Rekultywacja techniczna  - w zakresie m.in. 
ukształtowania powierzchni, regulacji stosunków 
wodnych;

3) Rekultywacja biologiczna - w zakresie 
utworzenia warstwy rekultywacyjnej, wykonanie 
filtra biologicznego, nasadzeń i/lub zatrawień;

4) Prace pielęgnacyjne przez 3 do 5 kolejnych lat;

5) Roboty inwentaryzacyjne i geodezyjne.



 zmniejszenie lub usunięcie uciążliwości dla otoczenia,

 stworzenie jakościowo nowego obiektu
pozwalającego na prowadzenie opłacalnej lub
społecznie użytecznej działalności określonej
w decyzjach administracyjnych.

Realizacja prac rekultywacyjnych ma wymiar nie tylko
ekologiczny - przywracający wartość użytkową terenom
niekorzystnie przekształconym, ale również społeczny ze
względu na poprawę jakości życia okolicznych
mieszkańców.

Podstawowe cele rekultywacji:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Źródła finansowania rekultywacji:
 dotacja budżetowa,
 NFOŚiGW w Warszawie,
 środki własne.
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Lata realizacji Liczba zadań Łączna powierzchnia

2000-2008 64 ok. 400 ha

dotacja budżetowa 48 mln zł

środki NFOŚiGW 14 mln zł

środki własne 2 mln zł

RAZEM 64 mln zł

W latach 2000 - 2008 SRK S.A realizowała 36 zadań na

powierzchni ponad 250 ha a BSRK Sp. z o.o. 28 zadań na

powierzchni ok. 140 ha.
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Lata realizacji Łączna powierzchnia Koszty wykonania

2009-2014 140 ha 18 mln zł

Zakończone zadania 22

Zadania w trakcie 2

RAZEM 24

Od 2009 r. do 2014 r. (po połączeniu BSRK Sp. z o.o.
z SRK S.A. z dniem 01.04.2009 r.) realizowano 24 zadania
(w tym 22 zadania zakończono) za kwotę ponad 18 mln zł.,
na powierzchni ok. 140 ha, z tego zakończono na
powierzchni ok. 75 ha.
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Zgodnie z decyzją KE nr C(2018)724 z dnia
08.02.2018 r. udzielającą pomoc publiczną na zadania
z zakresu ochrony środowiska w latach 2019-2023,
SRK S.A. planuje wykonanie kolejnych 27 przedsięwzięć,
których realizacja przywróci wartość użytkową prawie
560 hektarom oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych
do atmosfery o ponad 5 tys. Mg/rok.

Całość pomocy publicznej przyznanej SRK S.A. 
do 2023 r. wyniesie 593 mln. 
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Zadania prowadzone były i są w 3 województwach

śląskim

dolnośląskim

małopolskim

w następujących gminach: 

Będzin, 
Bytom, 
Chrzanów,
Czarny Bór, 
Czeladź, 
Dąbrowa Górnicza, 
Godów,
Jaworzno, 
Nowa Ruda, 

Piekary Śląskie, 
Sosnowiec, 
Skrzyszów,
Trzebinia, 
Wałbrzych, 
Wodzisław Śląski,
Wojkowice,
Zabrze. 



PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE 
- PRZYKŁADY
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Teren osadników betonowych byłej KWK „Paryż”
finansowanej ze środków dotacji budżetowej

Przed rekultywacją Po rekultywacji
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Teren osadników podpoziomowych byłej kopalni
„Jowisz” finansowanej ze środków dotacji NFOŚiGW
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Po rekultywacji 



Teren zwałowiska Marian Wschód byłej KWK
„Jan Kanty” finansowanej ze środków dotacji NFOŚiGW

Przed rekultywacją Po rekultywacji
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PRZEDSIĘWZIĘCIA W TOKU
- PRZYKŁADY
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Rekultywacja terenu poprzemysłowego byłej
KWK „Miechowice” w Bytomiu

 SRK S.A. realizuje przedsięwzięcie w latach 2015-2019.

 Kwota dotacji NFOŚiGW: 4.560.801,58 zł.

 Osiągnięty zostanie efekt ekologiczny na powierzchni 25,91 ha, w oparciu
o decyzję Prezydenta Miasta Bytomia ustalającą budowlany kierunek
rekultywacji.

W trakcie rekultywacji
Po rekultywacji –

trwa pielęgnacja
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 SRK S.A. realizuje  przedsięwzięcie w latach 2015-2017.

 Kwota dotacji NFOŚiGW: 908.839,59 zł.

 Osiągnięty zostanie efekt ekologiczny na powierzchni 8,96 ha, w oparciu 
o decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha ustalającą leśny kierunek 
rekultywacji.

Rekultywacja hałdy „Staszic” w Wałbrzychu
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W trakcie rekultywacji
Po rekultywacji –

trwa pielęgnacja



 SRK S.A. realizuje przedsięwzięcie w latach 2016-2022.

Kwota dotacji NFOŚiGW: 12 078 640,50 zł.

Osiągnięty zostanie efekt ekologiczny na powierzchni  157,60 ha, w oparciu                  
o decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ustalającą kierunek rekultywacji 
poprzez uregulowanie stosunków wodnych.

Rekultywacja terenów zdegradowanych i uregulowanie
stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej
tzw. "Niecki Montometu" w Piekarach Śląskich

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Przed rekultywacją



 budowa pompowni i zbiornika retencyjnego,
 budowa rurociągu tłocznego i grawitacyjnego,
 budowa zbiornika buforowego z polderem zalewowym,
 rekultywacja obszaru niecki wraz z niwelacją stawów,
 budowa rowów oraz mnichów.

Projektowane rozwiązania:

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia
12 078 640,50 zł

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



PLANOWANE PRZEDSIĘZWIĘCIA
- PRZYKŁADY

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Modernizacja systemów odwadniania dotyczy
7 zlewni zlokalizowanych w całości na terenie
Gminy Bytom o łącznej powierzchni ponad 600 ha.

Średnioroczny dopływ wód do modernizowanych
systemów odwadniania wynosi ponad 1.300 tys. m3

tj. około 2,5 m3/min.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



 Stworzenie systemów rowów, kanałów i drenaży
odwadniających odbierających wody opadowe z terenu
danej niecki i kierujących je do zbiorników retencyjnych.

 Rekultywację „najniższych” obszarów niecek poprzez:
odpowiednie ukształtowanie terenu, odnowę biologiczną
obszarów zdewastowanych, budowę zbiorników
retencyjnych.

 Budowę systemu odprowadzania wód nadmiarowych:
budowa pompowni wraz z wyposażeniem oraz siecią
rurociągów zrzutowych.

MODERNIZACJA NIECEK OBEJMOWAĆ BĘDZIE:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



PLANOWANE EFEKTY EKOLOGICZNE:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 Uporządkowanie stosunków wodnych na terenach
całych zlewni;

 Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów
technologicznych zespołów obiektów, budynków
i sieci;

 Redukcja kosztów utrzymania pompowni;

 Wymiana starej, zużytej infrastruktury technicznej;

 Rekultywacja terenów zdegradowanych;

 Ochrona około 300 ha terenów przed
zdewastowaniem.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych
– Modernizacja systemu odwadniania zalewisk
bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta
Bytomia w rejonach: Dworska ogródki, Staw 32, staw 39, Staw
29, Staw 102b, ROD Łan - powierzchnia ok. 182,0 ha



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Stan istniejący:

 Zagrożenie podtopieniami; 
 Dwa zalewiska po wschodniej 

stronie ulicy Dworskiej; 
 Zdewastowane ogródki działkowe;
 Stara i zdekapitalizowana  

infrastruktura techniczna (kolektor 
tłoczny i kolektor grawitacyjny, 
pompy);

 Brak naturalnych połączeń 
hydrogeologicznych; 

 Mała zdolność retencjonowania 
wód.

Projektowane rozwiązania:

 Przekształcenie Stawu 32                   
w zbiornik retencyjny;

 Zastąpienie istniejących 
przestarzałych i niewydolnych 
pompowni wód jedną nowoczesną; 

 Likwidacja zbędnych zalewisk                       
i stawów oraz rekultywacji terenu            
po ich odwodnieniu;

 Wymiana przestarzałych kolektorów;
 Modernizacja systemu zasilania                         

i sterowania pompowni.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 
25 522 091,39 zł



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków
wodnych – Modernizacja systemu odwadniania niecki
bezodpływowej „Północna – Zielona” - powierzchnia
ok. 25,0 ha



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Stan istniejący:

 Zagrożenie podtopieniami; 
 Stara i zużyta infrastruktura 

techniczna (kolektory, pompy, 
system zasilania i sterowania);

 Niewystarczająca retencja                  
w zbiorniku „Północna”;

 Konieczność awaryjnego  
odwadniania pompownią 
„Zielona”.

Projektowane rozwiązania:

 Rozbudowa i pogłębienie zbiornika 
„Północna”;

 Budowa nowych kolektorów (około 
1km) wraz z infrastrukturą;

 Przebudowa i umocnienie rowów 
odwadniających;

 Wymiana pomp na nowoczesne, 
zatapialne wraz z wyposażeniem ich               
w  automatyczny system sterowania; 

 Zabudowa nowoczesnego systemu 
zasilania;

 Likwidacja zbędnych obiektów                     
i rekultywacja terenu po wyburzeniach.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia 
4 964 921,92 zł



Rekultywacja w kierunku rolnym, Brzeszcze
ul. Folwarczna KWK „Brzeszcze - Wschód”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Regulacja koryta rzeki Bobrek KWK „Kazimierz -
Juliusz”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Nadleśnictwo Andrychów Nadleśnictwo Chrzanów

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Rekultywacja w kierunku leśnym KWK „Brzeszcze –
Wschód” , KWK „Jan Kanty”



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Dziękuję za uwagę



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 
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STRESZCZENIE: Z problemem utrzymania stateczności obudowy szybów oraz wlotów 

szybowych w trudnych warunkach geologiczno – górniczych lubelskiej kopalni zmagano się 

od początku jej istnienia. Na przestrzeni lat oraz zdobytych doświadczeń udało się wypracować 

rozwiązania konstrukcyjne obudów specjalnych, zapewniających wysoką wytrzymałość. 

W artykule omówiono konstrukcje segmentów stalowych, z których wykonane pierścienie 

zostają zabudowane w szybie z kotwieniem oraz konstrukcje obudowy stalowej segmentowej 

stosowanej we wlotach szybowych. Należy zaznaczyć, że rozwiązania te znakomicie 

sprawdzają się w trudnych warunkach Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Podano przykłady 

zastosowanych rozwiązań w szybach i wlotach szybowych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, budownictwo podziemne, obudowa szybów, wloty szybo-

we, wzmocnienie obudowy 

 

 
1. WPROWADZENIE 

 

Trudne warunki geologiczno – górnicze w przypadku wykonywania wyrobisk pionowych 

takich jak szyby oraz związanych ściśle z nimi wlotów szybowych sprowadzają się najczęściej 

do: 

 dużej głębokości lokalizacji wyrobiska, 

 znacznych gabarytów wyrobiska w wyłomie dochodzących od 9 m do 12 m, 

 niskiej wytrzymałości skał na ściskanie w przedziale 15 – 30 MPa, 

 połączeń wyrobisk pionowych z poziomymi wokół których występuje znaczna 

koncentracja naprężeń i nierównomierne obciążenie obudowy, 

 występowanie zaburzeń tektonicznych w postaci uskoków, fałdów, nasunięć, warstw 

nachylonych i innych powodujące znaczne zniszczenie struktur skalnych oraz 

możliwość wystąpienia poślizgów na kontaktach warstw, 
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 występowanie wokół wyrobiska szybowego skał o właściwościach pęczniejących jak 

np. iłów, glin lub margli które pęcznieją przy poddaniu ich mrożeniu. 

 Do trudnych warunków geologiczno – górniczych należy również zaliczyć przypadki 

silnego oddziaływania na obudowę szybu środowiska wywołującego silne działanie agresywne 

na obudowę, obniżające jej parametry wytrzymałościowe i niszczące konstrukcję. 

Utrzymanie stateczności obudowy szybowej należy ponadto rozpatrywać z uwzględnieniem 

wpływu eksploatacji i robót górniczych prowadzonych wokół szybu, 

Uwzględniając dotychczasowy stan rozwiązań konstrukcji obudowy szybów w trudnych 

warunkach geologiczno – górniczych, który okazał się niewystarczający autorzy artykułu 

uważają za celowe przedstawienie nowych rozwiązań o charakterze innowacyjnym, jako 

konstrukcji wdrażanych i opracowywanych dla trudnych warunków geologiczno – górniczych. 

Warto zauważyć, że dla trudnych warunków geologiczno – górniczych należy stosować 

metody projektowe uwzględniające konieczność zapewnienia znacznej długotrwałości 

wyrobisk szybowych poddanych różnorodnym wpływom. 
 

2. WARUNKI GÓRNICZO GEOLOGICZNE WOKÓŁ SZYBU 1.2 W LW 

„BOGDANKA” S.A. 
 

 W budowie geologicznej rejonu szybu 1.2 biorą udział utwory: czwartorzędu, kredy, jury 

i karbonu. Utwory czwartorzędowe występują od powierzchni do głębokości 40,60 m. 

W przeważającej części są to osady fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia 

środkowopolskiego, które są wykształcone w postaci piasków pylastych i różnoziarnistych. 

Podrzędnie występują iły, gliny pylaste i zapiaszczone. Utwory kredy występują od gł. 40,60 m 

do gł. 588,50 m i leżą stratygraficznie niezgodnie na ściętej powierzchni jury. Ich miąższość 

wynosi 547,90 m. W części stropowej osady kredy wykształcone są w postaci margli i wapieni 

kredopodobnych z wkładkami wapieni marglistych. Odcinek środkowy stanowią wapienie 

kredopodobne z konkrecjami i wkładkami krzemieni. Pod tymi utworami występują wapienie 

zapiaszczone. Spągową część kredy stanowią albskie piaski lub słabo zwięzłe i rozsypliwe 

piaskowce kwarcowo-glaukonitowe z konkrecjami fosforytów. Grubość osadów albskich 

w szybie 1.2 wynosi 2,75 m. Za obudową szybu 1.2 osady jury są reprezentowane przez 

klastyczne i węglanowe utwory jury górnej i środkowej. Występują od gł. 588,50 m do gł. 

708,40 m. Zalegające w spągowych partiach jury osady lądowe nie mają pewnego  datowania 

i są przez niektórych określane jako dolnojurajskie – lias. Miąższość utworów jurajskich 

wynosi 119,90 m. Kompleks utworów jury jest zróżnicowany litologicznie. Stropowa 

i środkowa część jury reprezentowana jest przez wapienie pelitowe i oolitowe. Spągowa część 

wykształcona jest jako wapienie margliste i detrytyczne oraz piaskowce drobnoziarniste 

średnio zwięzłe o spoiwie wapnistym. Utwory karbonu występują na pozostałym odcinku 

szybu od gł. 708,40 m do dna szybu tj. do gł. 995,00 m. Karbon reprezentowany jest tu przez 

utwory westfalu. Seria węglonośna reprezentowana jest przez utwory warstw lubelskich. 

Litologicznie warstwy lubelskie wykształcone są w facji fluwiolimnicznej. Profil tych warstw 

charakteryzuje się zdecydowaną przewagą osadów iłowcowo – mułowcowych nad 

piaskowcami oraz obecnością licznych cyklotemów węglowych. W iłowcach i mułowcach, 

a sporadycznie w piaskowcach występują konkrecje, wkładki i oolity syderytu ilastego. 

Pokłady tworzy głównie węgiel humusowy drobno i średniopasemkowy z przewagą węgla 

błyszczącego. Sporadycznie występują węgle sapropelowe. Stropy pokładów węgla 

w większości tworzą iłowce, a w spągach występują poziomy gleb stigmariowych 

wykształconych głównie w postaci skał iłowcowych i mułowcowych.  
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Własności fizyko – mechaniczne skał potrzebne do obliczenia rozkładu ciśnień w górotworze 

i obciążeń obudowy szybu zostały ustalone na podstawie otworu badawczego O – 1 pod szyb 

1.2. Dla odcinka szybu w którym za obudową występują utwory karbońskie, górotwór posiada 

następujące parametry: 

 współczynnik zwięzłości f wg Protodiakonowa – od 0,8 do 3,8; 

 wytrzymałość skał na ściskanie Rc [MPa] – od 7,9 do 37,7; 

 wilgotność naturalna Wn [%] – od 1,8 do 9,0; 

 ciężar objętościowy γo [t/m3] – od 1,20 do 2,62; 

 ciężar właściwy γw [t/m3] – od 1,4 do 2,87; 

 porowatość n [%] – od 4 do 15. 

 

3. WZMOCNIENIE OBUDOWY SZYBU 1.2 NA ODCINKU 920 DO 960 M 
 

 Eksploatacja pokładów węgla nie pozostaje bez wpływu na obudowę kapitalnych wyrobisk 

górniczych kopalni. Wyrobiska, które powinny służyć do końca istnienia kopalni, wymagają 

ciągłych napraw jeszcze w trakcie największego wydobycia węgla. W Lubelskim Węglu 

„Bogdanka” S.A. eksploatacja pokładów węgla ma swoją 35 letnią historię. Kapitalne 

wyrobiska górnicze, a przede wszystkim szyby, mają natomiast historię ponad 40 letnią. Nie 

byłoby problemów z obudową szybów, gdyby nie następowało naruszenie równowagi 

panującej w górotworze. 

Obudowa szybów w kopalni LW „Bogdanka» S.A. jest narażona nie tylko na wpływ 

eksploatacji pokładów, ale również na przebieg drążenia i przebudowy kapitalnych wyrobisk 

górniczych. W obrębie filara szybowego wykonano znaczną ilość wyrobisk oraz wybrano 

z nich tysiące metrów sześciennych skał z pobierek spągu. Nie pozostawało to i nie pozostaje 

bez wpływu na obudowę rury i wlotów szybowych.Z wykonywanych regularnie obserwacji 

wynika, że odcinkiem szybu najbardziej narażonym na zniszczenie jest rura szybowa na gł. 

920 do gł. 960 m. Szyby stanowią podstawowe wyrobiska udostępniające kopalni, które muszą 

spełniać swoje funkcje ruchowe przez długi okres czasu, praktycznie przez cały okres istnienia 

kopalni. Występujące w szybie oraz we wlotach szybowych deformacje i uszkodzenia wyma-

gają napraw i wzmocnień.  

 

 

Rysunek nr 1. Montaż wzmocnienia obudowy szy-

bu w rejonie lunety rurowej. 

Figure no 2. Installation of shaft reinforcement in 

the area of a tubular roadway.. 
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Szyb 1.2 o średnicy Ø 6,0 m jest szybem jednoprzedziałowym, materiałowo – zjazdowym, 

wdechowym. Odcinek szybu 1.2 od gł. 920 do gł. 960 stanowi konstrukcję, na którą 

składają się: 

 odcinek szybu w pojedynczej obudowie betonowej o średnicy wewnętrznej 6,0 m, 

 wlot szybowy jednostronny na gł. 922,23 m, (na stronie północnej) 

 wlot do lunety rurowej jednostronny na gł. 922,23 m, (na stronie północnej) 

 wlot szybowy dwustronny na gł. 955 m, 

 

Konstrukcje naprawczą odcinka szybu 1.2 na docinku od gł. 920 m do gł. 960 m stanowi 

specjalnie zaprojektowana obudowa, na którą składają się segmenty stalowe z blachy 

o grubości 40 mm łączone ze sobą przy pomocy śrub. Na obwodzie szybu, w jednym 

pierścieniu znajduje się 18 sztuk segmentów. Pierścienie zaprojektowano jako stosy (słupy) 

segmentów oraz jako pierścienie wzmacniające z ramą rozporową pomiędzy wlotami na poz. 

920 i 929. 

 

                                     
 

Rysunek nr 2. Segment obudowy stalowej wzmacniającej. 

Figure no 2. Segment of steel reinforcing suport. 

 

 
 

Zdjęcie nr 1. Gotowy segment obudowy stalowej przed ocynkowaniem 

Picture no 1. The finished steel support segment against galvanizing 

 

Przestrzeń pomiędzy obudową szybu, a pierścieniami jest wypełniana wysokowytrzymałym 

spoiwem o wytrzymałości na ściskanie ok. 60 MPa.  Po związaniu spoiwa poszczególne 

segmenty są przykatwiane kotwami iniekcyjnymi o średnicy 30 mm i długości 0,5 m. Po 

związaniu spoiwa iniekcyjnego, nakrętki kotew są dokręcane do uzyskania momentu 400 Nm. 
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W miejscach kolizji zabudowanych segmentów z konsolami dźwigarów szybowych 

zaprojektowano odpowiednio zabudowane blachy stalowe, na które zostaną przełożone 

elementy zbrojenia szybu. Dodatkowym elementem wzmacniającym rejon lunety jest stalowa 

rama z profili HEB. Zastosowanie tej ramy wynika z zauważonych ostatnio nowych spękań 

obudowy szybu w miejscu zabudowy podpory głównej rurociągów głównego odwadniania.  

 

 
 

Zdjęcie nr 2. Pierścienie stalowe wzmacniające obudowę szybu - próbny montaż u wykonawcy. 

Picture no 2. Steel rings reinforcing the shaft lining - trial assembly with the contractor. 

 

4. WZMOCNIENIE OBUDOWY WLOTU DO LUNETY RUROWEJ NA POZ. 929 

W SZYBIE 1.2 
 

 Konstrukcje żelbetowych wlotów szybowych wykonanych przy końcu lat 70 w szybie 1.2 

dowiodły, że w warunkach Lubelskiego Zagłębia Węglowego należy sięgać po zupełnie inne 

rozwiązania techniczne. Wykonany wlot dwustronny w szybie 1.2 na poziomie 960 m uległ 

zniszczeniu, co zostało spowodowane zarówno intensywnymi ciśnieniami górotworu, jak 

i wadliwą konstrukcją niedostosowaną do panujących warunków. Uzyskane doświadczenia 

w zakresie wykonywania wlotów w szybach kopalni LW „Bogdanka” S.A. skłoniły 

projektantów do zmiany podejścia już na etapie założeń do prac projektowych wlotów 

szybowych. Jak wykazała przeprowadzona analiza stwierdzonych uszkodzeń obudowy wlotów 

szybowych wykonanych do roku 1984, istotną była ich lokalizacja w odpowiednich skałach 

i odpowiednio wytrzymała obudowa. Należało również zwracać uwagę na wpływ wyrobisk 

sąsiednich, zwłaszcza usytuowanych blisko szybu. Istniejące warunki zmuszały do stosowania 

odpowiednio wytrzymałej obudowy wyrobisk.  

Podstawowymi wadami konstrukcyjnymi żelbetowych wlotów w szybie 1.2 wykonanych 

w latach  70-tych były zbyt duże odsłonięte żelbetowe płaskie ściany nie zamykające ciśnień 

zewnętrznych. Deformacja obudowy żelbetowej wlotów w szybie 1.2 spowodowała 

uszkodzenia w wykonanym zbrojeniu ostatecznym. Słupy pionowe pod krzesło szybowe 

przesunięte zostały w granicach 6 ÷ 12 cm w różnych kierunkach. 
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4.1. Wlot do lunety rurowej na poz. 929 w szybie 1.2 
 

Wlot do lunety rurowej na poz. 929 w szybie 1.2 stanowi podstawowe wyrobisko 

udostępniające, które powinno pełnić swoje funkcje ruchowe praktycznie do końca istnienia 

kopalni. W lunecie rurowej są usytuowane dwa rurociągi głównego odwadniania o średnicy 

400 mm, prowadzone z komory pomp.  

 Występujące we wlocie lunety rurowej na poz. 929 oraz w samym szybie 1.2 deformacje 

i uszkodzenia wymagają napraw i wzmocnień. 

Wlot szybowy lunety rurowej na poziomie 929 jest wykonany w obudowie: 

 betonowej (żelbetowej) z stalowymi elementami w stropie 

 stalowej odrzwiowej typu ŁP zamkniętej w rozstawie, co 0,33m. 

Odrzwia obudowy podporowej są wykonane w postaci konstrukcji podatnej z kształtownika 

V29, która została zamknięta łukami spągowymi. Wyposażenie wyrobiska stanowią rurociągi 

głównego odwadniania. Luneta rurowa na poz. 929 w polu Bogdanka została wykonana wraz 

z uruchomieniem głównego odwadniania tj. ok. 1982 roku. Obecnie obudowa wlotu lunety 

rurowej na poz. 929 uległa znacznej deformacji spowodowanej: 

 niekorzystną lokalizacją w pokładzie węgla,  

 wpływem wzajemnej koncentracji naprężeń wlotu na poz. 920 i 929, 

 znaczną deformacją obudowy szybu, 

 

 

 
 

Zdjęcie nr 3. Odrzwia stalowe między tamami wlotu do lunety rurowej. 

Picture no 3. Steel ribs between the inlet for the tubular roadway. 
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Zdjęcie nr 4. Pęknięty mur tamy bezpieczeństwa we wlocie do lunety rurowej. 

Picture no 4. Cracked wall of security dam at the inlet to the tubular roadway. 

 

Projekt wzmocnienia obudowy wlotu lunety rurowej na poz. 929 przewiduje zabudowę ramy 

wlotowej w szybie, stanowiącej oparcie konstrukcji stalowej szybu oraz zabudowę 4 pierścieni 

kołowych przykotwionych. Pierścienie nie posiadają upodatniających wkładek 

elastomerowych, stosowanych w innych tego typu rozwiązaniach. Wszystkie pierścienie będą 

zakotwione poprzez otwory w ich konstrukcji za pomocą kotew iniekcyjnych o średnicy 

51 mm i długości 9 m każda. Za obudową pierścieniową w miarę jej zabudowy będzie 

stosowana wykładka mechaniczna (worki wypełniane spoiwem). Następnie pomiędzy 

pierścieniami będą zabudowane blachy szalunkowe, za które zostanie wtłoczone spoiwo 

wypełniające pozostałe pustki. W następnej kolejności zostaną wypełnione spoiwem wnętrza 

segmentów pierścieni. Po związaniu spoiwa w pierścieniach będzie wykonane kotwienie 

obudowy pierścieniowej. 

 

 
 

Rysunek nr 3. Ogólny widok zaprojektowanych ram w wlocie do lunety rurowej na poziomie 929 

Figure no 3. A general view of the designed frame at the inlet to the tubular roadway at 929 
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 Na podstawie dotychczasowych doświadczeń ze stosowania konstrukcji specjalnych 

w rozwiązaniach dla wyrobisk udostępniających, zauważono, że korzystne wyniki uzyskano 

przy stosowaniu konstrukcji pierścieni o przekroju skrzynkowym. Pierścienie o przekroju 

skrzynkowym mogą są budowane w odstępach od 0,1 do 0,6 m. 

Konstrukcje skrzynkowe przejmują znaczne obciążenia ze strony górotworu, głównie 

z następujących powodów: 

 znacznego przekroju poprzecznego pierścienia, 

 wykonania dokładnej wykładki za obudową przez podsadzenie betonem, 

 wykonania obudowy wstępnej kotwiowej lub kotwiowo – stalowej z odrzwi 

z kształtownika V36, 

 przykotwienia pierścieni za pomocą długich kotwi (min. 9 m) iniekowanych łącznie 

z otaczającym górotworem, 

 zastosowania w zależności od wymagań cienkich wkładek elastomerowych 

wyrównujących naprężenia na połączeniach segmentów, 

 możliwości wypełnienia wnętrza przekroju skrzynkowego pierścieni spoiwem 

wiążącym o wysokiej wytrzymałości usztywniającym całość konstrukcji, 

 stworzenie wytrzymałych połączeń wpustowych między segmentami skręcanych z sobą 

z kołnierzowym ich wzmocnieniem odcinka połączenia. 

Rozwiązania pierścieni skrzynkowych, opartych na powyższej zasadzie, stanowiące efekt prac 

pracowników kopalni LW „Bogdanka” S.A., powstały na bazie dotychczasowych doświadczeń 

i obserwacji.  

 

 

 
Rysunek nr 4. Rama wlotowa kołowa 

wzmacniająca wlot lunety rurowej. 

Figure no 4. A circular inlet frame to stre-

ngthen the tubular roadway. 

 

    
    Zdjęcie nr 5. Rama wlotowa kołowa - próbny montaż  

    u Wykonawcy. 

    Picture no 5. A circular inlet frame – trial assembly with   

    the contractor 
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Zdjęcie nr 6. Elementy ramy wlotowej kołowej po zabezpieczeniu antykorozyjnym 

Picture no 6. Elements of the circular inlet frame after anti-corrosion protection. 

 

5. PODSUMOWANIE  
 

 Szyby oraz funkcjonalnie z nimi związane wloty szybowe stanowią podstawowe wyrobiska 

udostępniające kopalni. Poprawny stan techniczny tych wyrobisk ma decydujące znaczenie dla 

bezpiecznego funkcjonowania szybu, a zatem kopalni. W trakcie budowy sieci wyrobisk 

podszybia szybu 1.2 poważnym problemem było wypiętrzanie spągu. W trakcie 

wykonywanych pobierek spągu wydobyto tysiące metrów sześciennych urobku. Ubytek tak 

dużej ilości masy skalnej w bezpośrednim sąsiedztwie szybu nie pozostał bez wpływu na 

pogorszenie się warunków pracy zarówno rury szybowej jak i przynależnych do niej wlotów 

szybowych. Dopiero zastosowanie obudów zamkniętych wyrobisk korytarzowych oraz wlotów 

szybowych pozwoliło na wyhamowanie tego procesu. Ponad 25 letnia bezawaryjna 

eksploatacja wlotów szybowych w LW „Bogdanka” S.A w bardzo trudnych warunkach 

górniczo – geologicznych na dużych głębokościach, świadczy o trafności przyjętych rozwiązań 

konstrukcyjnych. Z uwagi na trudne warunki górniczo – geologiczne, wloty szybowe 

wymagają stałego monitoringu i podejmowania natychmiastowych działań naprawczych w 

przypadku zauważonych jakichkolwiek zmian w geometrii obudowy. Przy oddziaływaniu na 

obudowę szybu obciążeń nierównomiernych właściwym rozwiązaniem mogą być obudowy 

wykonywane z segmentów stalowych skręcanych. Dodatkowo segmenty stalowe znajdują 

zastosowanie dla wzmocnienia i ochrony skorodowanej obudowy szybu lub przed zagrożoniem 

deformacją. Możliwość przykotwienia segmentów do górotworu lub/i obudowy pozwala 

wzmocnić pierścienie i uzyskać korzystną podporność obudowy. 
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TITLE 

Strengthening of shaft lining 1.2 at a depth of 920 - 960 m and inlet for a tubular roadway. 

 

ABSTRACT 

The problem of maintaining the stability of shaft lining and shaft’s inlets to underground road-

ways in difficult geological and mining conditions of the LW „Bogdanka” S.A. Mine has been 

struggling since its inception. Over the years and experience gained, we have developed 

construction solutions for special shaft lining that provide high durability. The article discusses 

the construction of steel segments, from which the rings are installed in the shaft with 

anchoring and the constructions of a segmented steel suport used in shaft inlets to underground 

roadways. It should be noted that these solutions work well in difficult conditions of the Lublin 

Coal Basin. Examples of solutions applied in shafts and shaft’s inlets. 
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Pokład

Odległość 

pionowa 

od p. 510

Lata 

eksploatacji

Średnia 

wysokość 

eksploatacji

Sposób 

eksploatacj

i

402 361
1996  2008

2016  2017

1,7m

1,8m
zawał

404/5 320 1977  1982 2,4m zawał

405/1 295 1987  1991 2,0m zawał

405/2+405 295 1979  2011 2,7  3,5m zawał

407/1 275 1987  2013 2,2m zawał

407/4 237
2006  2015

2018 ÷ nadal
1,6  2,4m zawał

W polu S w pokładach niezagrożonych tąpaniami eksploatację prowadziła Kopalnia „Murcki” oraz Kopalnia

„Staszic” (obecnie Murcki-Staszic”). Kopalnia „Murcki” wybierała pokłady 318, 331, 334/2, 341, 342, 350 i 352

w odległości pionowej ponad 400m nad pokładem 501.

Zrealizowana w pokładach rudzkich – zalegających w relatywnie dużej odległości (ponad 160m) od pokładów 501

i 510 – eksploatacja cechuje się nierównomiernym zakresem wybrania ze względu na liczne ciągłe i nieciągłe

zaburzenia geologiczne.



Lata 
eksploatacji:

2008

2011

2012

2013

2009

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ściana 3b-S

Ściana 2b-S

Ściana 9b-S

Ściana 8b-S

Ściana 12b-S

Ściana 16b-S

Ściana Ia-S p. 501

Ściana IIa-S p. 501

Dokonana eksploatacja oraz kolejność wybierania ścian w polu S – pokład 510 i 501
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Aktywność sejsmiczna rejestrowana podczas eksploatacji pokładu 510 w północnej części pola S

Ściana Sposób kierowania stropem Lata eksploatacji
Zarejestrowana aktywność sejsmiczna

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Suma ∑ E

9b-S zawał 2008-2009 797 745 219 34 0 0 0 1795 2,1E7

8b-S zawał 2011- 2012 670 404 111 13 0 0 0 1198 1,0E7

12b-S zawał 2015-2016 1592 491 309 38 9 0 0 2439 4,3E7

16b-S zawał 2018-nadal* 1796 538 503 42 8 3 0 2890 1,7E8
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Podstawowe parametry ściany 16b-S w pokładzie 510

Parametry techniczne ściany 16b-S:

 system wybierania - poprzeczny z zawałem stropu,

 wysokość ściany - do 3,0m,

 długość ściany - ok. 110m,

 wybieg ściany - średnio 1338m,

 maksymalny zabiór - 800mm,

 maksymalny postęp dobowy do 6m.
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Zagrożenia naturalne w Polu S

Pokład 510 w polu S zaliczony został :

 w obszarze, gdzie nie dokonano wcześniejszego odprężenia, do II-go stopnia

zagrożenia tąpaniami,

 do IV kategorii zagrożenia metanowego. W trakcie wykonanych badań

metanonośności pokładu 510 w polu S w parceli ściany 16b-S stwierdzono

maksymalną wartość wynoszącą 9,096m3 CH4/Mgcsw. Wyrobiska okonturowujące

ścianę 16b-S zaliczone zostały do pomieszczeń ze stopniem „c” niebezpieczeństwa

wybuchu metanu,

 do III grupy samozapalności jako węgiel o średniej skłonności do samozapalenia,

 do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

 do I stopnia zagrożenia wodnego.
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Prognoza kształtowania się stanu zagrożenia tąpaniami

 z uwagi na znaczną odległość (>200m) zrealizowana w pokładach rudzkich oraz orzeskich eksploatacja

praktycznie nie wpływa na stan naprężenia w pokładzie 510,

 prowadzeniu ściany 16b-S towarzyszyć będzie niskoenergetyczna aktywność sejsmiczna wyrażająca się

występowaniem wstrząsów o ogniskach lokalizujących się w pokładzie 510 i o energiach sejsmicznych

 1 x 105 J,

 wskutek oddziaływania frontu eksploatacyjnego ściany na potencjalnie wstrząsogenne warstwy

piaskowca, może dochodzić do okresowego uaktywniania się tych utworów i w konsekwencji

występowania wysokoenergetycznych wstrząsów o energiach generalnie  5 x 105 J; nie można jednak

wykluczyć incydentalnych zdarzeń o energiach rzędu 106 J,

 ponieważ projektowana w III warstwie pokładu 510 ściana 16b-S będzie systematycznie oddalać się od

uskoku Jakub (pole S znajduje się w skrzydle wiszącym tej dyslokacji), toteż nie można wykluczyć

procesów uaktywniania uskoku Jakub i występowania wysokoenergetycznych wstrząsów, a w tym

incydentalnych zdarzeń o energiach sejsmicznych rzędu 107 J,

 o wielkości zagrożenia tąpaniami decydować będą wysokoenergetyczne wstrząsy wywołane

uaktywnianiem się zalegających nad pokładem 510 warstw wstrząsogennych lub uskoku Jakub.
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Strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami oraz obserwacja sejsmoakustyczna rejonu ściany 16b-S

Strefa SZT w Upadowej XXVIIb-S o długości 200m

Geofony przyścianowe
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Profilaktyka tąpaniowa w okresie drążenia wyrobisk przygotowawczych - strzelania torpedujące wykonane w trakcie drążenia Upadowej 

XXVIIb-S

Aktywność sejsmiczna w czasie drążenia
Upadowej XXVIIb-S

E2 E3 E4 E5 Suma Σ En

367 615 61 2 1 045 4,4E+06

Aktywność sejsmiczna sprowokowana profilaktyką aktywną w 
czasie drążenia Upadowej XXVIIb-S

Grupa wstrząsów
Ilość 

wstrząsów
Ilość użytego MW

[kg]

Wstrząsy bezpośrednio po ST
i w czasie wyczekiwania po ST

46 + 2 2 567

Wstrząsy bezpośrednio po SW
i w czasie wyczekiwania po SW

171 + 8 3 089,3



Profilaktyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w warunkach eksploatacji III warstwy pokładu 510 w polu S ścianą 16b-S, w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.

Profilaktyka tąpaniowa w trakcie drążenia wyrobisk przygotowawczych - strzelania torpedujące wykonane w trakcie drążenia 

Pochylni metanowej XIIa-S badawczej w pokładzie 501
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Profilaktyka tąpaniowa - UHS w rejonie ściany 16b-S

Ukierunkowane hydroszczelinowanie skał (UHS)

 odwiercenie otworu w warstwach skalnych, w których ma

być wykonana szczelina (rozwarstwienie),

 wykonanie w otworze szczeliny zarodnikowej,

 uszczelnienie otworu możliwie najbliżej tej szczeliny,

 wtłoczenie wody pod odpowiednim ciśnieniem

i z odpowiednią wydajnością.
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Profilaktyka tąpaniowa w rejonie ściany 16b-S – pneumatyczne ładowanie MW przy strzelaniach torpedujących

Zastosowanie pneumatycznego ładowania materiału

wybuchowego do otworów strzałowych umożliwiło

zwiększenie wielkości stosowanych ładunków.
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Profilaktyka tąpaniowa - strzelania torpedujące oraz UHS w rejonie ściany 16b-S

Profilaktyka aktywna od uruchomienia ściany 

16b-S do 01.02.2019 r. 

Ilość 

strzelań

Ilość wstrząsów 

po strzelaniu

Energia wstrząsu sprowokowanego 

profilaktyką
Ilość MW

E2 E3 E4 [kg]

ST z Pochylni metanowej XIIa-S badawczej 31 28 15 12 1 3 100,5

ST z frontu ściany 16b-S 37 32 7 21 4 6 363

ST z Upadowej XXb-S 8 8 8 0 0 856,5

SW z frontu ściany 16b-S 101 111 67 42 2 6302,5

SW z frontu ściany 16b-S + ST z Upadowej XXb-S 19 24 17 7 0 3 114

SW + SU z ściany 16b-S 9 2 1 1 0 458,375

ST z Upadowej XXVIIb-S 2 2 1 1 0 204

Σ 207 207 116 84 7 20 398,88
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Podsumowanie

• Prowadzenie eksploatacji pokładów węgla na znacznych głębokościach odbywa się w warunkach

wysokiego poziomu zagrożeń naturalnych, w tym zagrożenia tąpaniami i metanowego. Potencjalnie

wysoki poziom tych zagrożeń wymaga zastosowania odpowiedniego zakresu działań profilaktycznych,

dobieranych adekwatnie do warunków lokalnych z uwzględnieniem aspektu kolizyjności profilaktyk.

• Wykonanie Pochylni metanowej XIIa-S badawczej w pokładzie 501 nad parcelą ściany 16b-S

umożliwiło z jednej strony prowadzenie skutecznego odmetanowania pokładu 510, a z drugiej

wykonywanie aktywnej profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelań torpedujących.

• Aktywna profilaktyka tąpaniowa była i jest prowadzona w trzech etapach: w trakcie drążenia

wyrobisk przygotowawczych, w trakcie przygotowywania ściany 16b-S do uruchomienia oraz

w trakcie bieżącej eksploatacji.

• W ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej zastosowano jednocześnie kilka metod, tj. strzelania

wstrząsowe w pokładzie, strzelania torpedujące w zwięzłych warstwach piaskowców zalegających

zarówno nad pokładem 510, jak i nad pokładem 501 oraz ukierunkowane hydroszczelinowanie stropu

(UHS) nad pokładem 510.
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Podsumowanie

• Stosunkowo niewielka długość frontu ścianowego pozwala na pokrycie zakresem aktywnej

profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelań torpedujących całej parceli ścianowej.

• Zastosowanie metody pneumatycznego ładowania pozwoliło skrócić czas potrzebny na wykonywanie

profilaktyki aktywnej oraz znacząco zwiększyć ilość materiału wybuchowego, którą można załadować

do otworów strzałowych.

• Wykonywana aktywna profilaktyka tąpaniowa, poprzez wytworzenie strefy upodatnionej, z dużym

prawdopodobieństwem pozwoliła ograniczyć w wyrobiskach dołowych skutki wysokoenergetycznych

wstrząsów, zaistniałych w trakcie biegu ściany.
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono uwarunkowania geologiczno-górnicze towarzy-

szące prowadzonej eksploatacji III-przystropowej warstwy pokładu 510 w polu S ścianą 16b-S, 

której parcela zlokalizowana jest na głębokości około 970m. Opisano budowę geologiczną zło-

ża, przyjęte przez kopalnię założenia w zakresie kolejności wybierania pokładów zagrożonych 

tąpaniami, zaszłości eksploatacyjne występujące w rejonie parceli ścianowej oraz poziom za-

grożenia sejsmicznego i tąpaniami występujących w polu S. Przedstawiono prognozy kształ-

towania się stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami opracowane dla rejonu ściany 16b-S.  

W dalszej części artykułu szczegółowo opisano rodzaj i zakres stosowania pasywnych i aktyw-

nych metod zwalczania zagrożenia tąpaniami zarówno przed uruchomieniem eksploatacji ścia-

ną 16b-S, jak i w trakcie dotychczasowego jej biegu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: profilaktyka tąpaniowa, strzelania torpedujące, UHS  

 

 

1. WSTĘP 
 

 Kopalnia „Murcki-Staszic” prowadzi działalność górniczą w obszarze górniczym zlokali-

zowanym w centralnej części Zagłębia Górnośląskiego w obrębie gmin Katowice, Mysłowice, 

Tychy i Mikołów. Złoże węgla kamiennego „Staszic" zlokalizowane jest na obszarze połu-

dniowo - wschodniej części miasta Katowice dzielnice: Giszowiec, Brynów, Ochojec, Murcki 

oraz częściowo na terenie miasta Mysłowice, dzielnica Wesoła. Utwory karbonu udokumento-

wane są do głębokości 1200m. Pokłady zagrożone tąpaniami występują w grupie siodłowej i są 

to pokłady: 501, 504 i 510. Złoże węgla kamiennego „Staszic” jest poprzecinane szeregiem 

uskoków o znacznych zrzutach, dzielących je na bloki tektoniczne. Jeden z takich bloków nosi 

nazwę pola S. Pole S ograniczone jest: 

• od zachodu Uskokiem „Jakub” o zrzucie ok. 70 m, 

• od północy uskokiem „Kłodnickim” o zrzucie od 35 do 60 m, 

• od południa uskokiem „Stanisław” o zrzucie warstwy ok. 40 m, 

• od wschodu uskokiem „Józef” o zrzucie od ok. 10 m na południu do 75 m na północy. 
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Rys. 1. Mapa północnej części pola S 

Figure 1. Map of the northern part of the field S 
 

 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE W POLU S 
 

 Warstwy siodłowe w polu S zalegają na głębokości od około 850 do około 1080m 

i zapadają pod kątem około 4° na południowy zachód. Budują je pokłady 510 i 501, a w pół-

nocno - zachodniej części pola także pokład 504. Pokład 510 ma miąższość około 10m (w re-

jonie gdzie występuje pokład 504 jego miąższość spada do około 6m). Odległość stropu pokła-

du 510 od spągu pokładu 501 wynosi od ok. 24 do ok. 39m. W profilu  uśrednionym warstw 

siodłowych występują :  

 warstwy łupków ilastych, 

 warstwa piaskowców o miąższości 1125m, (wytrzymałość na ściskanie od 30 do 75 

MPa, należy ją traktować jako potencjalnie wstrząsogenną), 

 warstwy łupków ilastych, 

 pokład 501 o miąższości: 3.86.2m, 

 warstwy łupków, 

 warstwa piaskowca o miąższości: 1228m, (wytrzymałość na ściskanie od 36 do 65 

MPa, należy ją traktować jako potencjalnie wstrząsogenną), 

 warstwy łupków ilastych, 

 pokład 504/510 o miąższości: 9.6  10.7m. 

 Pokład 501 ma zmienną grubość osiągającą miejscami 6m, z tym, że lokalnie występują 

ścienienia do grubości pozabilansowej, a także całkowite wyklinowania pokładu, uniemożli-

wiające jego wybieranie w sposób ciągły. 
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3. DOKONANA EKSPLOATACJA W POLU S 
 

 W polu S w pokładach niezagrożonych tąpaniami eksploatację prowadziła Kopalnia 

„Murcki” oraz Kopalnia „Staszic” (obecnie Murcki-Staszic). Kopalnia „Murcki” wybierała 

pokłady 334, 342, 344, 349 i 351 w odległości pionowej ponad 400m nad pokładem 501. Eks-

ploatację prowadzoną w polu S, w pokładach niezagrożonych tąpaniami przez Kopalnię „Sta-

szic” (później Murcki-Staszic) przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Eksploatacja pokładów niezagrożonych tąpaniami dokonana w polu S przez kopalnię "Staszic" 

(później Murcki-Staszic) 

Table 1. Exploitation of coal seams not threatened by rock bursts hazards made in field S by the „Staszic” 

mine (later Murcki-Staszic) 

 

Pokład Lata eksploatacji 
Średnia wysokość 

eksploatacji 
Sposób eksploatacji 

402 
1996  2008 

2016  2017 

1,7m 

1,8m 
zawał 

404/5 1977  1982 2,4m zawał 

405/1 1987  1991 2,0m zawał 

405/2+405 1979  2011 2,7  3,5m zawał 

407/1 1987  2013 2,2m zawał 

407/4 2006  2015 1,6  2,4m zawał 

 

 W pokładach grupy siodłowej w polu S kopalnia zaprojektowała, ze względu na nieregu-

larne zaleganie pokładu 501, w pierwszej kolejności prowadzenie wybierania w III przystro-

powej warstwie pokładu 510, jako eksploatacji odprężającej pozostałe warstwy pokładu 

i pokład 501, ścianami z zawałem stropu na wysokość do 3,0m. Wybieranie prowadzone jest 

dwuskrzydłowo, w części północnej i południowej pola. Jako pierwszą, w 2008r. uruchomiono 

ścianę 9b-S, zlokalizowaną najbliżej uskoku Kłodnickiego. Pozwoliło to na odprężenie przyu-

skokowej części złoża. Front ściany przemieszczał się w kierunku wschodnim zbliżając się do 

uskoku Kłodnickiego. Kolejną ścianą była ściana 8b-S. Z uwagi na pożar endogeniczny 

w zrobach ściany 9b-S, zroby tej ściany oraz część wyrobisk dla ściany 8b-S zostały otamowa-

ne, a następnie objęte polem pożarowym P1. Z tej przyczyny pole ściany 8b-S podzielono na 

pola dwóch ścian: 8b-S i 10b-S. Po wykonaniu niezbędnego zakresu robót przygotowawczych, 

ściana 8b-S o długości frontu skróconej do około 160m została wyeksploatowana w latach 

20112012. Pole pożarowe P1 zostało zlikwidowane 04.02.2014 r. 

 W czasie prowadzenia ściany 2b-S w południowej części pola S dwukrotnie doszło do za-

paleń metanu w ścianie. Realizując decyzję Dyrektora OUG w Katowicach dokonano analizy 

zagrożeń występujących w pokładzie 510 w polu S ze szczególnym uwzględnieniem zagroże-

nia metanowego, pożarowego i tąpaniami. W wyniku przeprowadzonej analizy, przemodelo-

wano sposób wybierania III warstwy pokładu 510 w polu S, co polegało na skróceniu długości 

frontów kolejnych, projektowanych do eksploatacji ścian. Eksploatację III warstwy pokładu 

510 w części północnej pola kontynuowano wybierając w latach 2015÷2016 kolejną ścianę 

12b-S. 

 W roku 2014 kopalnia uruchomiła w północnym skrzydle pola S eksploatację pokładu 501, 

rozpoczynając od najdalej wysuniętej na północ ściany Ia-S i kontynuując wybieranie (do roku 

2016) ścianą IIa-S. Ściana IIa-S była odprężającą dla pola ściany 10b-S w pokładzie 510. Eks-

ploatacji ścianą IIa-S towarzyszyła wysoka aktywność sejsmiczna. 
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 Obecnie w polu S w pokładzie 510 prowadzona jest eksploatacja III, przystropowej war-

stwy pokładu ścianą 16b-S oraz przygotowywana jest do uruchomienia ściana 10b-S w I i II 

warstwie pokładu 510. W pokładzie 501 w południowej części pola prowadzone są  roboty 

przygotowacze niezbędne dla uruchomienia ściany XIVa-S. 

 Dokonaną eksploatację pokładów zagrożonych tąpaniami w polu S przedstawiono w tabeli 

nr 2.  

 
Tabela 2. Dokonana eksploatacja pokładów zagrożonych tąpaniami w polu S 

Table 2. Exploitation coal seams of rock bursts hazards  in field S 

 

Pokład Lata eksploatacji 
Średnia wysokość 

eksploatacji 
Sposób eksploatacji 

501/II 2014  2016 3,0m zawał 

510/III 2008  nadal 3,0m zawał 

 

 

4. ZAGROŻENIA NATURALNE W POLU S 
 

Pokład 510 w polu S zaliczony został : 

 w obszarze, gdzie nie dokonano wcześniejszego odprężenia, do II-go stopnia zagroże-

nia tąpaniami; 

 do IV kategorii zagrożenia metanowego; w trakcie wykonanych badań metanonośno-

ści pokładu 510 w polu S w parceli ściany 16b-S stwierdzono maksymalną wartość 

wynoszącą 9,096m3 CH4/Mgcsw; wyrobiska okonturowujące ścianę 16b-S zaliczone 

zostały do pomieszczeń ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu; 

 do III grupy samozapalności jako węgiel o średniej skłonności do samozapalenia; 

 do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego; 

 do I stopnia zagrożenia wodnego. 

 

 

5. PROGNOZY KSZTAŁTOWANIA SIĘ STANU ZAGROŻENIA TĄPANIAMI I 

 WSTRZĄSAMI  
 

 Dla potrzeb opracowania „Kompleksowego Projektu Eksploatacji Pokładów Zagrożonych 

Tąpaniami w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic na lata 2017 – 2020” [2] wykonana zo-

stała przez rzeczoznawcę analityczna prognoza stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami w 

okresie obowiązywania „Projektu…” [1]. W zakresie dotyczącym parceli ściany 16b-S stwier-

dzono m.in., że: 

 wartości pionowej składowej tensora naprężeń pierwotnych zmieniają się 

w przedziale 23,5 < σz < 38,0 MPa, co oznacza, że procesom pękania towarzyszyć bę-

dzie niskoenergetyczna aktywność sejsmiczna o ogniskach zlokalizowanych 

w pokładzie – ogniska „bliskie”, 

 wartości współczynnika naprężeń zawierają się w przedziale 1,0 < kσ < 1,6, co ozna-

cza, że obszar ściany 16b-S jest nieodprężony, a w jej parceli występują lokalne strefy 

koncentracji naprężeń (kσ ≥ 1), 

 lokalne strefy koncentracji naprężeń w obszarze ściany 16b-S są skutkiem oddziały-

wania zrobów sąsiedniej ściany 12b-S oraz uskoku Jakub w rejonie rozcinki ściany i 

przypuszczalnego uskoku pokładowego przebiegającego przez pole ściany, 
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 z uwagi na znaczną odległość (>200m) zrealizowana w pokładach rudzkich oraz orze-

skich eksploatacja praktycznie nie wpływa na stan naprężenia w pokładzie 510, 

 prowadzeniu ściany 16b-S towarzyszyć będzie niskoenergetyczna aktywność sej-

smiczna wyrażająca się występowaniem wstrząsów o ogniskach lokalizujących się w 

pokładzie 510 i o energiach sejsmicznych 1·105 J. Ze wzrostem ilości niskoenerge-

tycznych wstrząsów należy się liczyć w wyznaczonych strefach koncentracji naprę-

żeń, 

 wskutek oddziaływania frontu eksploatacyjnego ściany na potencjalnie wstrząsogenne 

warstwy piaskowca, może dochodzić do okresowego uaktywniania się tych utworów i 

w konsekwencji występowania wysokoenergetycznych wstrząsów o energiach gene-

ralnie 5105 J; nie można jednak wykluczyć incydentalnych zdarzeń o energiach rzę-

du 106 J, 

 ponieważ projektowana w III warstwie pokładu 510 ściana 16b-S będzie systematycz-

nie oddalać się od uskoku Jakub (pole S znajduje się w skrzydle wiszącym tej dyslo-

kacji), toteż dla początkowego odcinka biegu ściany nie można wykluczyć procesów 

uaktywniania uskoku Jakub i występowania wysokoenergetycznych wstrząsów, a w 

tym incydentalnych zdarzeń o energiach sejsmicznych rzędu 107 J, 

 o wielkości zagrożenia tąpaniami decydować będą wysokoenergetyczne wstrząsy 

wywołane uaktywnianiem się zalegających nad pokładem 510 warstw wstrząsogen-

nych lub uskoku Jakub, 

 z uwagi na prognozowany stan naprężenia, jak też na możliwość uaktywniania się 

utworów wstrząsogennych, za najbardziej zagrożone tąpaniami należy uznać wykona-

ne po spodku węglowym wyrobiska przyścianowe w rejonie wyznaczonych stref 

maksymalnych koncentracji naprężeń. 

 

 

6. PASYWNA I AKTYWNA PROFILAKTYKA TĄPANIOWA ZWIĄZANA Z 

 EKSPLOATACJĄ ŚCIANĄ 16b-S  
 

 Z rozeznania warunków górniczo-geologicznych, doświadczeń kopalni oraz wniosków z 

prognoz analitycznych wynikało, że bezpieczne prowadzenie eksploatacji ścianą 16b-S wyma-

gać będzie zastosowania odpowiednich działań z obszaru profilaktyki tąpaniowej (monitoring, 

działania techniczno-organizacyjne, profilaktyka pasywna, profilaktyka aktywna). 

 Eksploatacja pokładów 501 i 510 w polu S odbywa się w warunkach skrępowanych, wsku-

tek współwystępowania zagrożenia tąpaniami oraz pożarowego i metanowego. Z tego powodu 

ostateczny zakres profilaktyki tąpaniowej, metod bieżącej kontroli i działań organizacyjnych 

musi być dobierany stosownie do wielkości zagrożenia z uwzględnieniem aspektu kolizyjności 

poszczególnych profilaktyk. 

 Działania z zakresu profilaktyki tąpaniowej dla potrzeb prowadzenia eksploatacji ścianą 

16b-S rozpoczęto już w trakcie drążenia Upadowej XXVIIb-S. Polegały one na cyklicznym 

wykonywaniu strzelań torpedujących strop pokładu 510 z rejonu czoła przodka ładunkami 

MW rozmieszczonymi w otworach skierowanych nad wybieg przodka oraz nad pole przyszłej 

ściany 16b-S. Ponadto, prowadzono cykliczne strzelania torpedujące strop pokładu 501 w 

otworach wykonywanych w północnym ociosie drążonej Pochylni metanowej XIIa-S badaw-

czej, w kierunku Upadowej XXVIIb-S. Powyższe działania prowadzone były do czasu zakoń-

czenia drążenia ww. wyrobisk. 
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Rys. 2. Strzelania torpedujące wykonane w trakcie drążenia Upadowej XXVIIb-S 

Figure 2. Shooting torpedo made during the drill the Slope XXVIIb-S 

 

 W związku z planowanym rozruchem ściany 16b-S, kopalnia zleciła Zakładowi Tąpań i 

Mechaniki Górotworu GIG opracowanie projektu zastosowania metody ukierunkowanego 

szczelinowania skał stropowych, dla ograniczenia potencjalnego zagrożenia występowaniem 

wstrząsów górotworu w trakcie projektowanej eksploatacji [3]. Metoda ukierunkowanego 

szczelinowania skał wykorzystywana jest od wielu lat w kopalniach podziemnych i charakte-

ryzuje się wysoką skutecznością w tego typu zastosowaniach. Jednocześnie charakteryzuje się 

prostotą oraz niskimi kosztami wykonania. Metoda ta gwarantuje również całkowite bezpie-

czeństwo w warunkach występowania zagrożenia metanowego. Ukierunkowane hydroszczeli-

nowanie skał (UHS) polega na: 

 odwierceniu otworu w warstwach skalnych, w których ma być wykonana szczelina 

(rozwarstwienie), 

 wykonaniu w otworze szczeliny zarodnikowej, 

 uszczelnieniu otworu możliwie najbliżej tej szczeliny, 

 wtłoczeniu wody pod odpowiednim ciśnieniem i z odpowiednią wydajnością. 

 Ciśnienie wody, skoncentrowane w ostrym zakończeniu szczeliny zarodnikowej, powoduje 

rozrywanie skał w płaszczyźnie tej szczeliny. Przy dostatecznie dużym ciśnieniu i intensywno-

ści wtłaczania wody, zasięg (promień hydroszczelinowania) w realnym wykonaniu osiąga war-

tość od 15 do 25 m i więcej. 

 Zgodnie z opracowanym projektem, w pierwszej kolejności wykonano szczelinowania z 

Rozcinki ściany 16b-S. Otwory te wykonano w kierunku wybiegu ściany 16b-S pod kątem 

około 45o do poziomu, a ich długość wynosiła 8m÷10m (oznaczone na rysunkach jako nr 2÷6). 

Następnie profilaktykę tą, w otworze pionowych o długości 8 m przeprowadzono na skrzyżo-

waniu rozcinki z Upadową XXb-S (otwór nr 7). Kolejne otwory o długości 8 m – 9 m wyko-

nano z Upadowej XXb-S, pod kątem około 45o do poziomu (oznaczone jako 1b, 2b i 3b). 

Otwory te były odchylone od osi rozcinki o około 70o. Wzajemna odległość pomiędzy otwo-

rami wykonywanymi w stropie rozcinki wynosiła około 20 m. Ze względu na pogorszone wa-



 7 

runki stropowe podczas drążenia odcinka Upadowej XXVIIb-S przyległego do Rozcinki ściany 

16b-S nie przeprowadzono z nich hydroszczelinowań stropu. 

 Przedstawiony powyżej zakres hydroszczelinowania stropu pokładu 510 miał na celu wy-

przedzające zeszczelinowanie jego jednolitej struktury, w celu ułatwienia wywołania pierw-

szego, technologicznego zawału po uruchomieniu ściany 16b-S. Ukierunkowane hydroszczeli-

nowanie skał stropowych wg powyższych założeń zostało wykonane przed rozruchem ściany. 

W celu zapewnienia poprawnego procesu kierowania stropem, w trakcie postępującej eksploa-

tacji pokładu ścianą 16b-S i zapobieżenia zawisania stropu nad przestrzenią wybraną, konty-

nuowane jest hydroszczelinowanie skał stropowych z upadowej przyścianowej. Hydroszczeli-

nowanie prowadzone jest z odpowiednim wyprzedzeniem przed frontem ściany, zapewniają-

cym wykonanie otworów w strefie nie naruszonej jej wpływem, w otworach o takich samych 

parametrach, jak otwory oznaczone numerami 1b, 2b i 3b. 

 

 
 
Rys. 3. Lokalizacja i parametry otworów do UHS 

Figure 3. Location and parameters of holes for UHS 

 

 Mając na uwadze potencjalnie wysoki stan zagrożenia tąpaniami w okresie prowadzenia 

eksploatacji ścianą 16b-S, założono zastosowanie szeregu działań z zakresu profilaktyki pa-

sywnej i aktywnej. 

W zakresie aktywnej profilaktyki tąpaniowej ustalono: 

 w celu doprowadzenia do bardziej równomiernego odgazowywania się urabianego wę-

gla oraz odprężenia strefy przyociosowej frontu ścianowego, z czoła ściany 16b-S pro-

wadzone są strzelania wstrząsowe. Początkowo strzelania te wykonywano ładunkiem 

minimum 40 kg MW w otworach o długości do 12,0 m, nie rzadziej, niż co 12 m postę-

pu ściany. W trakcie biegu ściany częstotliwość tej profilaktyki zwiększano i obecnie 

wykonywana jest ona w każdym dniu roboczym, ładunkiem min. 60 kg MW. 

 sukcesywnie wykonywane są strzelania torpedujące w zwięzłych skałach stanowiących 

strop pokładu 501 z Pochylni metanowej XIIa-S badawczej w  minimum 2 otworach 

strzałowych o długości do 40m, ładunkiem minimum 40kg na otwór. Strzelania te sta-

nowią kontynuację profilaktyki wykonywanej w trakcie drążenia tego wyrobiska. 

Wiązki otworów wykonywane są w odstępach, co około 40m. 

 wraz z postępem ściany 16b-S z jej frontu wykonywane są w każdy weekend (sobota-

niedziela) strzelania torpedujące w skałach stanowiących strop pokładu 510 początkowo 

ładunkiem minimum 40 kg na otwór, a obecnie min. 50 kg na otwór, w  minimum 2, a 
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najczęściej w 4 otworach strzałowych. Lokalizacja otworów wzdłuż frontu ścianowego 

jest tak dobierana, aby uniknąć ich krzyżowania się, a jednocześnie w ten sposób, aby 

wywoływać spękania warstw stropowych ułatwiające prowadzenie odmetanowania 

z Pochylni metanowej XIIa-S badawczej. 

 w trakcie biegu ściany 16b-S rozpoczęto wykonywanie strzelań torpedujących strop po-

kładu 510 z Upadowej XXb-S ładunkiem minimum 50 kg na otwór w  minimum 2 

otworach strzałowych wierconych w kierunku nad wybieg ściany. Najczęściej profilak-

tyka ta wykonywana jest jednocześnie ze strzelaniem wstrząsowym z frontu ściany. 

 wprowadzono zasadę, iż w każdym tygodniu strzelania torpedujące wykonane są w mi-

nimum 4 otworach strzałowych odwierconych z czoła ściany 16b-S, Upadowej XXb-S 

lub Pochylni metanowej XIIa-S badawczej. 

 Należy podkreślić, iż na potrzeby prowadzonej profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelań 

torpedujących, kopalnia wdrożyła pneumatyczne ładowanie materiału wybuchowego oraz 

przybitki. Pierwsze strzelanie z użyciem nabojnicy pneumatycznej wykonano w dniu 3 kwiet-

nia 2018r. z Upadowej XXVIIb-S. Do dnia 21 stycznia br. wykonano 46 strzelań z takim spo-

sobem ładowania materiału wybuchowego do otworów. Maksymalny ładunek, jaki został zała-

dowany w trakcie jednego strzelania wyniósł 240 kg EMULINITU PM. 

 Poniżej przedstawiono zestawienie aktywnej profilaktyki tąpaniowej wykonanej w trakcie 

biegu ściany 16b-S do dnia 21.01.2019 r. 

 

 
 
Rys. 4. Schemat wykonanych strzelań torpedujących i UHS 

Figure 4. Scheme of executed torpedo shooting and targeted hydro-fracturing of rocks (UHS method) 
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Tabela 3. Profilaktyka aktywna wykonana w rejonie ściany 16b-S 

Table 3. Active prophylaxis performed in the region of longwall 16b-S 

 

Profilaktyka aktywna od urucho-

mienia ściany 16b-S do 

21.01.2019 r. 

Ilość 

strzelań 

Ilość 

wstrząsów 

po strzela-

niu 

Energia wstrząsu sprowo-

kowanego profilaktyką 
Ilość MW 

E2 E3 E4 [kg] 

ST Poch. met. XIIa-S bad. 31 28 15 12 1 3 100,5 

ST śc. 16b-S 36 31 7 20 4 6 123 

SW śc. 16b-S 93 102 59 41 2 5 752,5 

SW śc. 16b-S + ST Up. XXb-S 19 24 17 7 0 3 114 

SW + SU śc. 16b-S 9 2 1 1 0 458,375 

ST Up. XXb-S 6 6 6 0 0 652,5 

Σ 194 193 105 81 7 19 201 

 

 

7. PODSUMOWANIE 
 

 Prowadzenie eksploatacji pokładów węgla na znacznych głębokościach odbywa się 

w warunkach wysokiego poziomu zagrożeń naturalnych, w tym zagrożenia tąpaniami 

i metanowego. Potencjalnie wysoki poziom tych zagrożeń wymaga zastosowania odpowied-

niego zakresu działań profilaktycznych, dobieranych adekwatnie do warunków lokalnych 

z uwzględnieniem aspektu kolizyjności profilaktyk. 

 Wykonanie Pochylni metanowej XIIa-S badawczej w pokładzie 501 nad parcelą ściany 

16b-S umożliwiło wykonywanie aktywnej profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelań torpedu-

jących. 

 Aktywna profilaktyka tąpaniowa była i jest prowadzona w trzech etapach: w trakcie drąże-

nia wyrobisk przygotowawczych, w trakcie przygotowywania ściany 16b-S do uruchomienia 

oraz w trakcie bieżącej eksploatacji. 

 W ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej zastosowano jednocześnie kilka metod: strze-

lania wstrząsowe w pokładzie, strzelania torpedujące w zwięzłych warstwach piaskowców za-

legających zarówno nad pokładem 510, jak i nad pokładem 501 oraz ukierunkowane hydrosz-

czelinowanie stropu (UHS) nad pokładem 510. Stosunkowo krótka długość frontu ścianowego 

pozwala na pokrycie zakresem aktywnej profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelań torpedują-

cych całej parceli ścianowej. 

 Zastosowanie metody pneumatycznego ładowania pozwoliło skrócić czas potrzebny na 

wykonywanie profilaktyki aktywnej oraz znacząco zwiększyć ilość materiału wybuchowego, 

którą można załadować do otworów strzałowych. 
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Prevention of seismic and rock bursts hazards in the conditions 

of exploitation III layer of coal seam 510 in field S longwall 

16b-S in PGG Branch of KWK Murcki-Staszic 
 

 This paper presents geological-mining conditions accompanying the exploitation III layer 

of coal seam 510 in field S longwall 16b-S, whose the panel is located at a depth of approxi-

mately 970m. The geological structure of the deposit is described, together with the assump-

tions adopted by the mine as: coal seams of exploitation order regarding rock bursts hazards, 

history of the exploitation in the neighborhood of the longwall and the natural hazards in the S 

field. Forecasts of the seismic and rock bursts hazard as well as methane hazard for the 

longwall panel 16b-S and its surrounding is presented. The type and scope of passive and ac-

tive methods used to mitigate the rock bursts and methane hazard both before starting the ex-

ploitation longwall 16b-S, and during its current exploitation is described. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono uwarunkowania historyczne i geologiczno-gór-

nicze w aspekcie budowy poziomu 1080. Opisano budowę geologiczną złoża, przyjęte przez 

kopalnię założenia w zakresie budowy poziomu 1080. W dalszej części artykułu opisano per-

spektywy związane z budową poziomu 1080 między innymi z udostępnieniem pokładów grupy 

500 w polach F, L i C-część południowa, uzyskaniem struktury wyrobisk pozwalającej na li-

kwidację eksploatacji podpoziomowej oraz wydłużenie żywotności kopalni. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: KWK Murcki-Staszic, szyb VII, eksploatacja, poziom 1080. 

 
Złoże węgla kamiennego „Staszic” zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części 

miasta Katowice w dzielnicach Giszowiec, Brynów, Ochojec, Murcki oraz częściowo na tere-

nie miasta Mysłowice, w dzielnicy Wesoła. Powierzchnia terenu w zdecydowanej przewadze – 

60% - pokryta jest lasami. Pozostałe 40%, obszaru zajmują tereny zabudowane i przemysłowe 

z fragmentaryczną zielenią miejską. 

Granice dokumentowania złoża „Staszic” są granicami opartymi głównie o uskoki, rzadziej 

są to granice sztuczne. Złoże „Staszic” udokumentowano w zachodniej części do spągu pokła-

du 510, tj. do głębokości 1200 m, a w części wschodniej do spągu pokładu 620, czyli do głę-

bokości około 950 m. Powierzchnia dokumentowania złoża wynosi ok. 22 km2. 
 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja Oddziału KWK Murcki-Staszic. 

Figure 1. Coal mine Murcki-Staszic location. 



Projekt Kopalni Staszic został zatwierdzony 5 lutego 1958 r. przez Główną Komisję Oceny 

Projektów Inwestycyjnych. 

W dniu 2 października 1958 r. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki utworzyło dla Kopalni 

„Staszic” Obszar Górniczy „Giszowiec” o wielkości 11,987 km2.  

 

 
Rys. 2. Obszar Górniczy „Giszowiec”. 

Figure 2. “Giszowiec” mine permit area. 

 

Na mocy zarządzenia tegoż Ministerstwa, 1 stycznia 1959 r. zostało utworzone przedsię-

biorstwo państwowe pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic” w budowie. 

Budowę kopalni Węgla Kamiennego „Staszic” rozpoczęto 3 stycznia 1959 r. od głębienia 

szybów. 

Do eksploatacji Kopalnia formalnie została oddana 20 lipca 1964 r. w strukturze opartej 

o szyb wdechowy II i szyb wentylacyjny V na założonym poziomie wydobywczym 500 m. 

Pierwszą ścianę eksploatowano w pokładzie 364.  

Jednocześnie trwały prace nad budową poziomu 720 m, który oddano do ruchu w 1970 r.  

Na mocy Zarządzenia Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 11.05.1987 r. utworzono 

obszar górniczy „Giszowiec I” o powierzchni 16,613 km2. 

 

 
 

Rys. 3. Obszar Górniczy „Giszowiec I”. 

Figure 3. „Giszowiec I” mine permit area. 

 

W 1979 r. na podstawie Dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamien-

nego KWK „Murcki” z 1977 r. przejęto z Obszaru Górniczego  „Murcki” część bloku tekto-

nicznego w pokładach 361-510 w granicach ograniczonych uskokami: „Kłodnickim”, „Jakub”, 

„Stanisław”, „Zuzanna” i włączono go do zasobów O.G. KWK „Staszic”. 



 
Rys. 4. Obszar Górniczy „Giszowiec I” wraz z przejętym 

ze złoża „Murcki” blokiem tektonicznym. 

Figure 4. „Giszowiec I” mine permit area and tectonic block 

taken over from coal deposit „Murcki”. 

 

Od chwili uruchomienia eksploatacji do końca 2001 roku wydobycie z poziomów 500 m 

i  720 m prowadzone było w pokładach grupy 300 (350, 352, 364) poprzez grupę 400 (pokłady 

401/1, 402, 405, 407/1, 407/4) po pokłady grupy 500 (pokłady 501 i 510) w części wschodniej 

i południowo-wschodniej. 

 

Dla udostępnienia pokładów warstw siodłowych w południowej i południowo zachodniej 

części złoża oraz zapewnienia odpowiednich warunków przewietrzania w nowo planowanych 

polach eksploatacyjnych, od kwietnia 1987 r. rozpoczęto głębienie szybu VII. Prace zostały 

zakończone w grudniu 1990 roku. Szyb VII został zgłębiony do 1 126 m. Średnica szybu wy-

nosi 9 m. Szyb VII jest szybem wdechowym. Wloty wykonano na poziomach: 467 m, 617 m, 

720 m, 830 m, 900 m, 1080 m.  

Aktualnie Szyb VII nie posiada żadnego zbrojenia, wyposażenia oraz ujęcia wody szybo-

wej. Posiada ogrzewanie tymczasowe z wykorzystaniem szybika kablowo-rurowego i lunety 

łączącej go z szybem VII na poz. 60 m. Wlot do szybu VII na zrębie zamykany jest klapami 

nasuwanymi, które umożliwiają regulację ilości powietrza przepływającego przez szyb. Ko-

palnia planuje rozpoczęcie zbrojenia szybu VII w 2019 r. Docelowo szyb planowany jest jako 

szyb materiałowo–zjazdowy, wdechowy, uzbrojony w klatkę wielkogabarytową o udźwigu 30 

Mg oraz w klatkę przeciwciężaru o udźwigu 15 Mg. 

 

Po wykonaniu szybu VII, wraz ze sczerpywaniem zasobów węgla osiągniętych z pozio-

mów 500 m i 720 m, Kopalnia prowadziła roboty górnicze korytarzowe w celu umożliwienia 

pozyskania głębiej zalegających pokładów. W listopadzie 1994 r. rozpoczęto z poziomu 720 m 

drążenie wyrobisk dla udostępnienia poziomu 830 m, pozwalającego na eksploatację pokładów 

z grupy warstw siodłowych w polu AB. Zbicie do szybu VII na poz. 830 m nastąpiło w poło-

wie roku 1999. Eksploatację pokładu 510 w polu AB na poziomie 830 m rozpoczęto od grud-

nia 2001 r.  

Kolejnym kierunkiem dla pozyskania nowych rejonów eksploatacyjnych było rozpoczęcie 

w pierwszej połowie roku 2000 z poziomu 830 m, a w maju 2001 r z poziomu 720 m drążenia 

wyrobisk udostępniających poziom 900 m. Zbicie z szybem VII na poziomie 900 m miało 



miejsce w połowie roku 2005. Uruchomienie eksploatacji pokładu 510 na poz. 900 m w polu S 

rozpoczęto od maja 2008 r. 

 

 
Rys. 5. Podstawowa infrastruktura kamienna dla dokonanej 

i bieżącej eksploatacji w złożu „Staszic”. 

Figure 5. Basic stone excavation for done and 

current exploitation in coal deposit „Staszic”. 

 

W 2010 r., w wyniku realizacji założeń Programu Naprawczego dla KHW S.A. Kopalnię 

„Staszic” połączono z Kopalnią „Murcki”, na której funkcjonował Ruch „Boże Dary”. Od tego 

momentu Kopalnia „Staszic” zaczęła funkcjonować pod nazwą „Murcki-Staszic” i była kopal-

nią dwuruchową: Ruch „Staszic” i Ruch „Boże Dary”. Dla obu Ruchów utrzymano odrębne 

obszary górnicze oraz podział udokumentowanych złóż.  

W lipcu 2015 r oraz w październiku 2015 r, dwuetapowo, Ruch „Boże Dary” przekazany 

został do SRK S.A. W wynik tych zmian zmniejszono Obszar Górniczy „Murcki I” z zamia-

rem dalszego prowadzenia działalności górniczej w ograniczonej część złoża węgla kamienne-

go „Murcki”, tj. pola A, B, F, W pozostały do zagospodarowana przez Oddział KWK Murcki-

Staszic. 

Jednocześnie wprowadzono zmianę sposobu udostępnienia złoża węgla kamiennego 

„Murcki”, z dotychczasowego modelu opartego na strukturze połączonych w jeden system od-

rębnych ruchów: „Staszic” (dawna KWK „Staszic”) i „Boże Dary” (dawna KWK „Murcki”), 

na model oparty o Ruch „Staszic” i peryferyjny szyb wentylacyjny „Zygmunt” zlokalizowany 

na Ruchu „Boże Dary”.  

 

W 2018 r., w związku z prowadzoną przez Zarząd PGG S.A. restrukturyzacją mającą na ce-

lu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki, przekazano do SRK S.A. oznaczoną likwidowa-

ną części Oddziału KWK Wieczorek, w której prowadzenie eksploatacji było ekonomicznie 



nieuzasadnione. Złoże „Wieczorek” zostało zagospodarowane przez Oddział KWK Murcki-

Staszic w pomniejszonym obszarze górniczym „Janów”. Zagospodarowaniem objęte zostały 

zasoby południowej części złoża „Wieczorek” oraz rejon szybu IV Oddziału KWK Murcki – 

Staszic zlokalizowanego w Obszarze Górniczym „Janów”. 

Transformacje te spowodowały, że pierwotna baza zasobowa Kopalni Staszic została po-

większona przede wszystkim o pokłady grupy 500 w polu F złoże „Murcki”, które po realizo-

wanym obecnie udokumentowaniu zasobów do głębokości 1350 m mogą stanowić znaczną jej 

część. 

Łącznie powierzchnia obszarów górniczych Giszowiec I, Murcki I, Janów i Bogucice I 

(obejmującego szyb V KWK Murcki-Staszic wraz z wszystkimi czynnymi wyrobiskami w je-

go sąsiedztwie) wynosi 39,124 km2. 

Ponadto Oddział KWK Murcki-Staszic uzyskał zgodę Zarządu PGG S.A. na prowadzenie 

eksploatacji w pokładach 501 i 510 w polu C złoże „Wesoła” Oddziału KWK Mysłowice-

Wesoła. 

 

 
Rys. 6. Złoże „Staszic” wraz z ze złożami do zagospodarowania. 

Figure 6. Coal deposit „Staszic” and coal deposits attached. 

 

Jednocześnie zasoby złoża macierzystego kopalni zostały pomniejszone poprzez przekaza-

nie do eksploatacji przez Kopalnię Wujek od 2013 roku pokładów 405 a następnie 407/4 w po-

lu L, (których zasoby operatywne szacowano odpowiednio na ok. 7,4 mln t i 3,9 mln t), oraz 

poprzez przekazanie do eksploatacji przez kopalnię Wieczorek od 2007 roku I-szej, II-giej 

i częściowo III-ciej warstwy pokładu 510 w polu Wschodnim (zasoby operatywne szacowane 

na poziomie 9,2 mln. ton). 

 

W najbliższych kilku latach wydobycie Kopalni Murcki-Staszic opierać będzie się na eks-

ploatowanych z poziomu 900 m pokładach grupy 500 w polu S, które umożliwiają produkcję 

węgla o wysokich parametrach jakościowych. Dopełnienie do zakładanego poziomu wydoby-



cia stanowić będzie planowana od połowy 2019 r. eksploatacja udostępnionego z poziomu 900 

m pokładu 501 w polu C złoże „Wesoła”, a także, w znacznym stopniu eksploatacja schyłkowa 

pokładów grupy 400 w polach S, AB, CDF oraz schyłkowa eksploatacja pokładów warstw sio-

dłowych z poziomu 720 m w polu CDF, z poziomu 830 m w polu AB i z poziomu 900 m 

w polu T. 

Złoże węgla kamiennego „Staszic” należy do zaburzonych tektonicznie i zaliczone zostało 

do II grupy złóż. Jest ono poprzecinane szeregiem uskoków o znacznych zrzutach dzielących 

złoże na bloki tektoniczne, przesunięte w pionie względem siebie nawet o kilkadziesiąt me-

trów. Ten naturalny podział jest konsekwencją przecinania się dwóch kierunków dyslokacji 

tektonicznych – południkowego i równoleżnikowego. 

Pokłady w rejonie złoża „Staszic” zapadają w kierunku południowo-zachodnim, średnio 

pod kątem 4. Oprócz naturalnego kąta zapadania, dodatkowo na przyrost głębokości w zale-

ganiu pokładów w kierunku południowo-zachodnim, wpływ mają główne dyslokacje tekto-

niczne przecinające oraz konturujące złoże „Staszic”, takie jak: 

 Uskok Zuzanna – o kierunku przebiegu zbliżonym do N-S. Zrzuca warstwy około 70 - 

100 m w kierunku zachodnim. W centralnej części obszaru złoża „Staszic” uskok Zu-

zanna łączy się z uskokiem Józef o zrzucie 30-40 m tworząc jedną strefę tektoniczną. 

 Uskok Józef – stanowiący odgałęzienie uskoku Zuzanna o podobnym przebiegu N-S. 

Amplituda jego zrzutu jest zmienna - od 20 m w części południowej do 40 m. w czę-

ści środkowej i 50 m. na północy. Uskok Józef zrzuca warstwy na zachód. 

 Uskok Jakub – jest to dyslokacja o kierunku przebiegu zbliżonym do N-S zrzucająca 

warstwy od 30 m na północy do około 70 m na południu w kierunku zachodnim.  

 Uskok Kostuchna – o kierunku przebiegu zbliżonym do N-S zrzucająca warstwy o ok. 

60 m w kierunku zachodnim. 

 Uskok Kłodnicki – stanowiący najważniejszą dyslokację o kierunku W-E. Warstwy 

karbońskie zrzucone są w kierunku południowym. Wysokość zrzutu tego uskoku jest 

różna. W obrębie Oddziału KWK Murcki-Staszic wynosi od 40 do 120 m. 

 Uskok Wesoła – przebiega przez wschodnią część złoża „Staszic”. Kierunek przebie-

gu uskoku zbliżony jest do W-E. Jego zrzut wynosi około 15 - 25 m na południe.  

 Uskok Stanisław – o kierunku przebiegu zbliżonym do W-E, a warstwy zrzucone są 

na południe. Amplituda zrzutu wynosi około 40 m. Dyslokacja ta stanowi dalszy ciąg 

przebiegu uskoku Wesoła. 

 Uskok równoleżnikowy – o kierunku przebiegu zbliżonym do W-E. W zachodniej 

części przy uskoku Zuzanna uskok rozszczepia się na kilka mniejszych dyslokacji o 

zrzutach dochodzących do kilku metrów. Wszystkie zrzucają warstwy w kierunku po-

łudniowym. Amplituda zrzutu uskoku równoleżnikowego wynosi od 0 do 7 m. 

 

 

 

 



 
Rys. 7. Główne dyslokacje przecinające i konturujące złoże „Staszic”. 

Figure 7. Main tectonic dislocations crossing and outlining coal deposit „Staszic”. 

 

Przyrost głębokości zalegania pokładów w kierunku południowo-zachodnim spowodował, 

że stanowiące największą bazę zasobową pokłady siodłowe (510, 501), udostępnione z poz. 

720 m we wschodniej i północno-wschodniej części złoża „Staszic”, w zachodniej części złoża 

oraz w planowanym do zagospodarowania złożu „Murcki” i polu C złoże „Wesoła”, ze wzglę-

du na rosnącą głębokość zalegania, przy aktualnie funkcjonującej strukturze Kopalni, byłyby 

bardzo trudne do eksploatacji. 

 

Sczerpywanie się zasobów udostępnionych z istniejących poziomów 500 m, 720 m i 830 

m, ograniczone możliwości eksploatacji pokładów grupy 500 w polu S na poz. 900 m ze 

względu na koordynację robót i występujące zagrożenia, budowa geologiczna w rejonie złoża 

„Staszic” oraz sąsiednich „Murcki” i „Wesoła”, przyłączenie bazy zasobowej złoża „Murcki” 

po przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalni Murcki Ruch „Boże Dary” 

oraz możliwość prowadzenia eksploatacji w pokładach warstw siodłowych w polu C złoża 

„Wesoła” Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła spowodowały podjęcie przez Kopalnię Murcki-

Staszic decyzji o, opartej o szyb VII, budowie poziomu 1080 m. 

 

Można przyjąć, że pierwszym krokiem do powstania poziomu 1080 m była budowa szybu 

VII, zgłębionego na 1 126 m. Kolejnym, wykonana z poz. 900 m w okresie od połowy 2015 r. 

do III kwartału 2017 r. Upadowa do poz. 1080 m wraz z niewielkim zakresem Przekopu głów-

nego I poz. 1080 m i Podszybia południowego szybu VII poz. 1080 m. 

 



 
Rys. 8. Poziom 1080 m. 

Figure 8. 1080 m level. 

 

Jako kolejny krok, kopalnia planuje drążenie Przekopu głównego I poz. 1080 m – o długo-

ści ok. 2500 m, dokończenie zakresu ok. 70 m Podszybia południowego i zbicie się z szybem 

VII. Roboty te pozwolą na udostępnienie zasobów w pokładów 501 i 510 w polu F złoże 

„Murcki” oraz w polu C część południowa złoże „Wesoła”, zlokalizowanych na południe od 

złoża „Staszic”. Tym samym udostępnione zostaną zasoby przemysłowe w ilości ok. 93,2 mln t.  

Dla zintensyfikowania prac, drążenie Przekopu głównego I poz. 1080 m planowane jest 

dwoma przodkami na zbicie, tj.: 

 w kierunku południowym – jako kontynuacja wykonanego już odcinka 150 m Prze-

kopu głównego I poz. 1080 m, 

 w kierunku północnym – poprzez wykonanie, zaczynając z Chodnika transportowego 

badawczego na poz. 900 m,  w pierwszej kolejności Pochylni S-F 510, odcinka magi-

strali odstawczej F, Pochylni S-F 1080 (łącznie ok. 785 m wyrobisk), aż do osiągnię-

cia niwelacyjnie poziomu Przekopu głównego I poz. 1080 m i dalej już drążenia Prze-

kopu. 

Czas na wykonanie powyższego zakresu robót szacowany jest na około 60 miesięcy. 

Roboty związane z drążeniem wyrobisk dla budowy poz. 1080 m prowadzone będą równo-

cześnie ze zbrojeniem szybu VII. 

 



Wykonana obecnie infrastruktura Kopalni pozwoli na odprowadzenie powietrza z rejonów 

robót korytarzowych a następnie eksploatacyjnych na poziomie 1080 m do szybu „Zygmunt”, 

szybu V i szybu IV. 

 
Rys. 9. Zasoby udostępnione z poz. 1080 m. 

Figure 9. Economic resources at 1080 m level. 

Kolejnym krokiem będzie rozbudowa poziomu 1080 m w stronę zachodnią, co pozwoli na 

udostępnienia pokładów 501, 504 (oddzielonego od 510) i 510 w polu L złoże „Staszic”. 

W tym celu planowane jest wykonanie Przekopu główny II poz. 1080 m. Osiągnięcie pokła-

dów warstw siodłowych w polu L planuje się po wykonaniu ok. 1 700 m Przekopu. Wyrobisko 

drążone będzie jednym przodkiem. Szacowany czas drążenia Przekopu głównego II poz. 1080 

m wynosi ok. 45 miesięcy.  

Wyrobisko dla odprowadzenia powietrza połączy pole L na poz. 1080 m z Pochylnią ka-

mienną odstawczą. Prowadzone będzie w pokładzie 501 w kierunku na zachód na odcinku ok. 

Pole F 
 Pokłady 501, 510  

60.5 mln ton 

Pole C płd. 
 Pokłady 501, 510  

 32.8 mln ton 

Pole L 
 Pokłady 501, 504, 

510  
35 mln ton 



1200 m. Następnie niwelacyjnie do pola L do osiągnięcia pokładu 501 planuje się wykonanie 

wyrobiska kamiennego o długości ok. 550 m. Planowany czas drążenia to ok. 28 miesięcy. 

Wykonanie Przekopu głównego II poz. 1080 m pozwoli na udostępnienie zasobów przemy-

słowych w wielkości ok. 35 mln t. 

 

Budowa poziomu 1080 m, wymagać będzie budowy infrastruktury przyszybowej na po-

ziomie 1080 m, w skład, której wejdą między innymi: zbiorniki wodne, komora pomp, komora 

rozdzielni, objazd szybu VII, zajezdnia lokomotyw i komora warsztatu, komora regeneracji 

sekcji i inne komory funkcyjne. 

 

Doprowadzone z poziomu 1080 m powietrze, zależnie od rejonu prowadzonych robót, od-

prowadzane będzie do szybów wydechowych IV, V, „Zygmunt”.  

 

Odstawa urobku prowadzona będzie do szybu I na poz. 720 m z możliwością rozdziału na 

poziomie 720 m i częściowego przekierowania na poziom 500 m.  

 

Reasumując, budowa poziomu 1080 m, w tym uzbrojenie szybu VII, pozwolą na: 

 udostępnienie pokładów grupy 500 w polach F, L i C-część południowa oraz optyma-

lizację udostepnienia pola S i C-część północna.  

 łącznie przedsięwzięciem objętych zostanie 205,6 mln ton węgla energetycznego 

w pokładach siodłowych 501, 504 i 510, o miąższości od ok. 3 m do ok. 10 m, zapo-

pieleniu poniżej 5%, niskosiarkowych (poniżej 0,6%) i kaloryczności do 32 GJ/t, 

 w większości udostępniane zasoby nie mają ograniczeń z tytułu wcześniejszych eks-

ploatacji (starych zrobów, krawędzi eksploatacyjnych, pól pożarowych) zatem będzie 

można zaprojektować najbardziej optymalne i efektywne rozcięcie pokładów z za-

chowaniem wszelkich reguł sztuki górniczej, 

 wydłużenie żywotności kopalni, 

 uzyskanie struktury wyrobisk pozwalającej na likwidację eksploatacji podpoziomo-

wej, (poprawa warunków wentylacyjnych i klimatycznych, zmniejszenie zagrożenia 

pożarowego, metanowego) tym samym poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, 

 zmniejszenie oporów sieci wentylacyjnej, 

 skrócenie dróg dojścia załogi, co skutkuje wydłużeniem efektywnego czasu pracy 

oraz wzrostem wydajności pracowników zatrudnionych na poz. 900m i 1080m (skró-

cenie drogi dojścia załogi do na poz. 900 m i 1080 m o ok. 1500m), 

 zwiększenie efektywnego czasu pracy przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i przy 

robotach eksploatacyjnych, 

 skrócenie dróg transportu materiałów do poz. 900 i 1080 m o ok. 2500 m,  

 ograniczenie ilości prac w szybach przy transporcie elementów wielkogabarytowych 

obecnie podwieszanych pod klatką lub pod głowicą klatki, 

 ograniczenie ilości prac przy demontażu i montażu sekcji obudowy zmechanizowanej 

w związku i uzyskaniem możliwości opuszczania szybem w całości,  

 skrócenie czasu wyposażania nowych wyrobisk eksploatacyjnych, 

 optymalizację wykorzystania przeciążonego szybu II,  

 mniejsze obciążenie wentylatora głównego i zużycie energii. 
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Metoda elementów odrębnych 
(Cundall, 1971)

 Wykorzystuje równania 
ruchu;

 Dopuszcza do skończonych 
przemieszczeń i rotacji 
dyskretnych ciał, włączając 
ich całkowite rozdzielenie 
się;

 Umożliwia rozpoznawanie 
nowe kontaktów pomiędzy 
przemieszczającymi się 
ciałami.



UDEC v. 5.0

(Universal Distinct Element Code)
Itasca Consulting Group, Inc., Minneapolis, MN, USA

Jest to kod metody elementów 
odrębnych służący do symulowania 
zachowania się nieciągłych ośrodków 
skalnych poddanych działaniu 
obciążeń statycznych i dynamicznych. 

Umożliwia badanie pól przemieszczeń, 
odkształceń i naprężeń w górotworze 
o budowie warstwowo-blokowej.



9
0
 m

150 m

Pokład 401

głębokość 50 m    

(880 m)

Liczba bloków:   298 

Liczba stref różnic skończonych:   2960

Liczba węzłów:   3007

Liczba styków między blokami:   2768



Model fizykalny górotworu

BLOKI SKALNE - odkształcalne, o 
własnościach ośrodka sprężysto-krucho-
plastycznego

STYKI MIĘDZY BLOKAMI - odkształcalne, 
mające zdolność do pękania ścięciowego i 
rozdzielczego i do plastycznego poślizgu z 
dylatacją



Mieszane warunki brzegowe przemieszczeniowo-

naprężeniowe

Warunki początkowe

zyx  75,0gH
z

 



rodzaj materiału
 EM n G K

kg/m3 MPa MPa MPa

MAT1 łupek ilasty 2650 6000 0,25 2400 4000

MAT2 węgiel 1400 1500 0,35 556 1667

MAT3
węgiel z przerostami 

łupka ilastego
1800 2000 0,30 769 1667

MAT4 łupek piaszczysty 2600 8000 0,23 3252 4938

MAT5
piaskowiec 

średnioziarnisty 
2525 10500 0,18 4449 5469



rodzaj materiału
f fr cM cMr TM y yr

deg deg MPa MPa MPa deg deg

MAT1 łupek ilasty 32,0 21,3 8,9 0,89 0,10 16 10,7

MAT2 węgiel 30,0 20,0 6,4 0,64 0,22 15 10,0

MAT3

węgiel z 

przerostami 

łupka ilastego

28,0 18,7 7,9 0,79 0,16 15,5 10,3

MAT4
łupek 

piaszczysty 
34,0 22,7 10,6 1,06 0,11 17 11,3

MAT5
piaskowiec 

średnioziarnisty 
40,0 26,7 20,3 2,03 0,15 20 13,3



rodzaj materiału
kn ks fj cMj yj TMj

MPa/m MPa/m deg MPa deg MPa

MAT1 łupek ilasty 4800 1920 32,0 0,89 16 0,10

MAT2 węgiel 2222 868 30,0 0,64 15 0,22

MAT3

węgiel z 

przerostami 

łupka ilastego

3333 1299 28,0 0,70 14 0,03

MAT4
łupek 

piaszczysty 
5741 2323 34,0 1,06 17 0,11

MAT5
piaskowiec 

średnioziarnisty 
7000 2966 40,0 2,03 20 0,15



Obraz lokalny wyrobiska drążonego przez Bolter-Minera, o szerokości 

5,4 m i wysokości 3,4 m



Symulacja procesu drążenia wyrobiska



Przemieszczenie bloków skalnych ze stropu i prawego ociosu w 

wyrobisku bez obudowy



Proces powstawania zawału w wyrobisku 



Zawał w niepodpartym wyrobisku 



Samodzielna obudowa kotwowa w wyrobisku tuż po jej instalacji



Samodzielna obudowa kotwowa w wyrobisku poddana działaniu 

obciążeń quasi statycznych długotrwałych



rodzaj kotew i ich 

skuteczność

 E f kb T sb emax

kg/m3 GPa mm
MN/m/

m
MPa MN/m %

Wyrobisko 

stateczne

DYWI_DRILL 400

(strop) 
7850 205 32 544 710 2,75 10

GRP  CR 32

(ociosy)
2794 40,0 32 139 1000 1,25 2,5



Lepkie warunki brzegowe i rozmieszczenie miejsc monitorowania 

przemieszczeń, prędkości i przyspieszenia oraz naprężeń w modelu



Fala naprężenia pionowego przyłożona do górnej krawędzi modelu w 

funkcji czasu po upływie 0,5 s. Czas trwania impulsu 0,2 s. 



Przyspieszenie w kierunku pionowym na górnej krawędzi modelu w 

funkcji czasu po upływie 0,5 s. Czas trwania impulsu 0,2 s. 



Stan wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwowej właściwie 

wykonanej po upływie 0,3 s od momentu zakończenia wstrząsu. 



Stan wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwowej właściwie 

wykonanej po upływie 12 s, rejestrowane drgania  są już tylko bardzo 

nieznaczne. 



Samodzielna obudowa kotwowa wyrobiska gorszej jakości po jej 

zainstalowaniu i działaniu obciążań wyłącznie quasi statycznych



Zawał w wyrobisku z samodzielną obudową kotwową niewłaściwie 

wykonaną w wyniku wstrząsu indukowanego eksploatacją.



Przyspieszenie w kierunku pionowym punktu zlokalizowanego na 

ociosie węglowym po lewej, stabilnej stronie wyrobiska. Widoczny 

„peak” (po upływie ok. 1,23 s) wywołany jest upadkiem na spąg dużego 

bloku ze stopu.



Prędkość w kierunku w kierunku pionowym punktu zlokalizowanego na 

ociosie węglowym po lewej, stabilnej stronie wyrobiska. Widoczny 

„peak” (po upływie ok. 1,23 s) wywołany jest upadkiem na spąg dużego 

bloku ze stopu.



Właściwie wykonana obudowa kotwowa może 

stanowić odpowiednie zabezpieczenie 

wyrobiska także w warunkach zagrożenia 

tąpaniami

Jakość samych kotew, ładunków klejowych jest 

bardzo ważna np. żerdzie urabialne DSI z 

materiałów kompozytowych GRP o wysokiej 

wytrzymałości zdają egzamin, klasyczne żerdzie 

urabialne nie

Wnioski



Wnioski

Nie mniej ważne jest właściwe wykonawstwo, w 

czym np. ładunki klejowe „two speed” DSI mogą 

wydatnie pomóc

Technologia kotew samowiercących, systemów 

dwuetapowych czy innych innowacyjnych rozwiązań 

oferowanych przez DSI może zapewnić bezpieczne 

funkcjonowanie wyrobiska poddanego działaniu 

nawet silnego wstrząsu indukowanego działalnością 

eksploatacyjną
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STRESZCZENIE: Złoże węgla kamiennego Knurów charakteryzuje się bogatą tektoniką fał-

dowo-uskokową oraz zmiennie wykształconym morfologicznie nadkładem. W granicach złoża 

wydziela się strefę fałdową nazwaną antyklina knurowską oraz cztery zespoły uskoków o łącz-

nych amplitudach dochodzących do kilkudziesięciu metrów. Podczas wykonywania modelu 

3D złoża natrafiono na szereg komplikacji związanych z poprawną interpretacją przebiegu i 

wykształcenia wyżej wymienionych struktur tektonicznych. Przy szczegółowej analizie etapo-

wo wykonywanego modelu 3D zaczęto wprowadzać dodatkowe dane wymuszając tym samym 

na programie modelowanie wg zadanych założeń. Proces ten objął rejony złoża słabo rozpo-

znane lub udokumentowane w stopniu wymagającym ingerencję geologa. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Badania modelowe, model 3D złoża, strefy uskokowe, strefy fałdowe 

 

KEYWORDS: Model research, 3D model of the deposit, fault zones, fold zones 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Charakterystyka złoża 
 

Złoże Knurów znajduje się w granicach administracyjnych miast Gliwic oraz Knurowa, 

a także gmin Czerwionka-Leszczyny i Gierałtowice. Powierzchnia udokumentowanego złoża 

wynosi 40,35km2. Złoże obejmujące karbon górny (Namur i Westfal) wykształcone jest z po-

kładów węgli warstw orzeskich (pokłady grupy 300, Westfal B), warstw rudzkich (pokłady 

grupy 400, westfal A), warstw siodłowych (pokłady grupy 500, Namur B-C) oraz warstw po-

rębskich (pokłady grupy 600, Namur A). Całość przewarstwiona jest pakietami skał osado-

wych takich jak iłowce, mułowce, piaskowce oraz zlepieńce. Złoże charakteryzuje się inten-

sywną tektoniką fałdowo-uskokową mającą związek z bliskością występowania dwóch dużych 

stref dyslokacyjnych o znaczeniu regionalnym. Są to nasunięcie orłowsko-boguszowickie oraz 



nasunięcie michałkowicko-rybnickie przebiegające na zachodnich krańcach obszaru górnicze-

go. Z głównych stref uskokowych należy wymienić cztery mające największy wpływ na wy-

kształcenie morfologiczne złoża. Są to: strefa uskoków gierałtowickich o szerokości około 300 

metrów o łącznej amplitudzie zrzutów wynoszącej 40 metrów, strefa uskoku centralnego 

o zrzucie mieszczącym się w granicach od 12 do 22 metrów, strefa uskoków beksza o zrzutach 

wahających się pomiędzy 25, a 40 metrów oraz strefa uskoków ornontowickich o zasięgu pio-

nowym do 18 metrów. Ponadto występuje szereg mniejszych uskoków zlokalizowanych na ca-

łym obszarze złoża. Kierując się od północnej granicy z kopalnią Sośnica na południe złoże 

przecina strefa fałdowa nazwana „antykliną knurowską”, złożoną z dwóch siodeł i dwóch łę-

ków, która kontynuuje się w złożu „Szczygłowice” oraz „Dębieńsko”. Część północna złoża 

(wyłączona z eksploatacji) zdominowana jest przez serię nasunięć i łusek tektonicznych[1], na-

tomiast część na południe od „antykliny knurowskiej” ma charakter monokliny zapadającej w 

kierunku SE pod średnim kątem 15°. Miąższości pokładów eksploatowanych oraz przewidzia-

nych do dalszego wykorzystania mieści się w przedziale pomiędzy 1,50m do ponad 6 m. Złoże 

zostało rozpoznane i udokumentowane do poz. 1050m. Dominującymi typami węgla wg PN-

82/G-97002 są typ 34.2 gazowo-koksowy oraz 35.1 ortokoksowy[2]. Węgle charakteryzują się 

bardzo dobrymi parametrami jakościowymi umożliwiającymi ich wykorzystanie zarówno w 

energetyce jak i koksownictwie.  

 

 

 
 

Rys. 1. Granice administracyjne i główne strefy tektoniczne złoża Knurów. 
Figure 1. Administrative boundaries and main tectonic zones of the Knurów deposit. 

 

 

1.2. Badania modelowe 
 

Szeroko pojęty termin badań modelowych odnosi się przede wszystkim do badań ekspe-

rymentalnych na danym obiekcie określającym jego przydatność w określonym dla niego celu. 

Dla przykładu modelu złoża należy dodać geologiczne badania modelowe, gdyż poza zasadno-

ścią przeprowadzenia testów weryfikujących wykonanie modelu i jego przydatność w proce-

sach związanych z harmonogramowaniem produkcji oraz prowadzeniem ruchu zakładu górni-

czego, dokonuje się także ponownej lub wstępnej weryfikacji stopnia rozpoznania geologicz-



nego złoża umożliwiającej wprowadzanie koniecznych modyfikacji w celu poprawnej jego 

geometryzacji.  

W przypadku złoża Knurów szczegółowej analizie poddane zostały w szczególności główne 

strefy dyslokacji nieciągłych w słabo rozpoznanych partiach, przebiegi pomniejszych uskoków 

akcesorycznych oraz wykształcenie antykliny knurowskiej.  

 

1.3. Wybór narzędzi i sposobu modelowania 
 

Do wykonania modelu złoża 3D wybrano program ABB Minescape wraz z modułami do 

modelowania stratygraficznego, blokowego oraz geostatystyki. Podstawą wykonania modelu 

jest załadowanie danych otworowych (w tym profilowań chodnikowych). Łącznie wykorzysta-

no 4076 danych otworowych (Rys.2, Fig.2). Ponadto program umożliwia dodawanie danych 

wysokościowych, miąższościowych oraz definiujących linię rozszczepień i zrostów pokładów 

określonych jako dane miernicze. Ze względu na monoklinalne zaleganie złoża oraz skompli-

kowany charakter wychodni związany ze strefą fałdową wykorzystano dane miernicze jako 

pomocne źródło danych o powierzchni danych interwałów. 

 

 
 

Rys. 2. Model topografii terenu wraz z danymi otworowymi. 
Figure 2. Surface model with drill holes data. 

 

 

2. PIĘTRA GEOLOGICZNE 
 

2.1. Nadkład złoża 
 

Do pierwotnego rozpoznania morfologii i zalegania spągu stropu karbonu wykonano rela-

tywnie niewielką ilość otworów z powierzchni. Niemniej jednak pozwala to na względnie po-

prawne odwzorowanie powierzchni, ale z pewnymi zastrzeżeniami (Rys.3, Fig.3). Dokładny 

pogląd na wykształcenie utworów nadkładu dało rozpoznanie otworowe wykonane z wyrobisk 

górniczych. Dane te zostały wykorzystane do wykonania mapy stropu karbonu, która po zdigi-

talizowaniu posłużyła do odwzorowania powierzchni nadkładu w modelu 3D złoża (Rys.4, 

Fig.4). 



 
 

Rys. 3. Projekcja nadkładu na podstawie danych otworowych. 
Figure 3. Projection of the overburden based on the drill hole data. 

 

 

 
 

Rys. 4. Projekcja nadkładu z wykorzystaniem dodatkowych danych pomocniczych. 
Figure 4. Projection of the overburden using additional data. 

 

 

2.2. Karbon i wykształcenie pokładów 
 

Piętro geologiczne karbonu w złożu knurów wykształcone jest z warstw orzeskich (po-

kłady grupy 300), warstw rudzkich (pokłady grupy 400), warstw siodłowych (pokłady grupy 

500), warstw porębskich (pokłady grupy 600). Modelowaniu poddano pokłady: 355, 401/1, 

401/2, 405/1, 405/3, 407/1, 407/2, 407/3, 408/1, 408/2, 504, 507. Warstwy węgli mają miąż-

szość w przedziale od ok. 1,5m do ponad 6. Charakter litologiczny w większości przypadków 

jest niezmienny i obejmuje niewielkie wkładki kilku- do kilkunastocentymetrowych przero-

stów. Duża zmienność przewarstwienia pokładów skałą płonną jest natomiast rzeczą po-

wszechną w przypadku warstw orzeskich. W tych pokładach udział przerostu może objęto-

ściowo sięgać nawet kilkudziesięciu procent.  



Wybór tych pokładów podyktowany był optymalnymi do zapotrzebowania rynku parame-

trami jakościowymi węgli, możliwością ich udostępnienia, bilansową miąższością oraz racjo-

nalną gospodarką złożem. Niektóre pokłady są w znacznym stopniu wyeksploatowane (Rys.5, 

Fig.5) co w kontekście wykonania trójwymiarowego modelu złoża przekłada się na bardzo do-

bre rozpoznanie sytuacji geologicznej (przebieg zaburzeń, zaleganie pokładów i skał otaczają-

cych). Umożliwia to poprawne zamodelowanie powierzchni pokładów mniej rozpoznanych 

poprzez nadanie trendów zalegania warstw obejmując całe złoże.  

Logika modelowania programem ABB Minescape polega na nadaniu trendu jednej war-

stwie, przeważnie jest to pierwsza najwyżej legła, i przeniesieniu go na utwory niżej leżące. Ze 

względu na monoklinalny charakter złoża i w różnym stopniu wyerodowaną antyklinę knurow-

ską należało wspomóc się dodatkowymi danymi dla wymodelowania osi fałdów. Z uwagi na 

różny stopień wyklinowania pokładów w strefie zafałdowania należało dane te zaimplemento-

wać dla każdego pokładu osobno.  

 

 

 
 

Rys. 5. Zarys eksploatacji dokonanej dla pokładu 405/1 w złożu Knurów. 
Figure 5. An outline of the mined out in the coal seam 405/1 in Knurów deposit. 

 

 

3. STREFY DYSLOKACJI NIECIĄGŁYCH 
 

3.1. Wybór sposobu modelowania uskoków 
 

W granicach złoża Knurów udokumentowano cztery główne strefy uskokowe (Rys.1, 

Fig.1). Są to od strony zachodniej: strefa uskoków ornontowickich złożona z kilku uskoków 

o zrzutach od ok. 2-3 metrów do ok. 18m. Została rozpoznana na wszystkich poziomach eks-

ploatacyjnych kopalni wyrobiskami przekopowymi oraz otworami badawczymi. Następnie 

występuje strefa uskoków beksza zbudowana z głównego uskoku o zrzucie do 25m i kilku- do 

kilkunastu pomniejszych uskoków akcesorycznych. Obie wymienione strefy uskokowe tworzą 

w kierunku północnym strefę uskoku centralnego o zrzutach w granicach ~2-20m wraz z licz-

nymi uskokami towarzyszącymi. Zaburzenia te zostały rozpoznane wyrobiskami górniczymi 

transportowymi i udostępniającymi. Ostatnią główną strefą jest rów gierałtowicki zbudowany 



z nieregularnych uskoków o zmiennej liczbie w przekroju pionowym złoża o zrzutach od kilku 

do kilkudziesięciu metrów. Wszystkie wymienione strefy uskokowe mają swoją kontynuację w 

złożach sąsiadujących tj. złoże Ornontowice należące do KWK Budryk oraz złoże Sośnica 

z KWK Sośnica.  

W pierwszym przebiegu tworzenia modelu użyto tylko uskoków głównych wspólnie dla 

wszystkich pokładów (Rys.6, Fig.6). Za poziom odniesienia użyto poziom 850m (-605m 

n.p.m.). Innym rozpatrywanym sposobem jest wprowadzenie uskoków dla jednego pokładu 

i zrzutowanie ich na pokłady niżej leżące lub modelowanie zaburzeń dla każdego pokładu 

osobno. Z uwagi na skomplikowanie wykształcenia i dużą zmienność przebiegu w przekroju 

pionowym, na obecnym etapie zrezygnowano z tego rozwiązania. Uskoki w rozpatrywanym 

złożu wraz z głębokością mają tendencję do „wypłaszczania się” oraz zwiększenia bądź 

zmniejszania wartości zrzutu co jest nie możliwe do zamodelowania dla pojedynczych struktur 

dyslokacyjnych.  

 

3.2. Analiza wykształcenia stref uskokowych. 
 

Podstawową informacją o wykształceniu i biegach uskoków jest dokumentacja geologicz-

nazłoża poszerzona o pomiary dołowe w wyrobiskach górniczych. 

 

 

 
 

Rys. 6. Główne strefy uskokowe w złożu Knurów wprowadzone do modelu 3D. 
Figure 6. The main fault zones in the Knurów deposit introduced into the 3D model. 

 

 

Kartowanie uskoków w dwóch wymiarach na mapach oraz przekrojach geologicznych nie 

stwarza w zasadzie żadnych ograniczeń w aspekcie interpretacji danych. Model 3D złoża na-

kłada na wykonawcę pewne obostrzenia zmuszając do dopasowania biegów i zrzutów do po-

siadanych informacji litologicznych i wysokościowych w rozpoznanych partiach złoża. Przyj-

mując masyw skalny jako sztywną bryłę nie możemy dowolnie formować uskoków nie 

uwzględniając stwierdzonych poziomów w modelowanych powierzchniach. Wykonanie mapy 

izolinii stropu lub spągu danego pokładu (Rys.7, Fig.7) i porównanie przebiegu płaszczyzn 



uskokowych ze stanem udokumentowania pozwala podjąć kroki korekcyjne sterując azymutem 

biegu lub zrzutem w celu właściwego ich dopasowania. 

 

 
 

Rys. 7. Mapa spągu pokładu 401/1(zielony) i 408/2 (różowy) z widocznymi 

strefami uskokowymi – ABB Minescape. 
Figure 7. Map of the floor coal seam 401/1(green) and 408/2 (pink) 

with visible fault zones – ABB Minescape. 

 

Właściwe zamodelowanie uskoków ma duże znaczenie przy eksporcie wygenerowanych brył 

pokładów do programu Deswik (Rys.8, Fig.8). Dokładność wykonania modelu zwiększy efek-

tywność projektowania nowych wyrobisk uwzględniając trudności związane z prowadzeniem 

robót w strefach zaburzeń geologicznych.  

 

 

 
 

Rys. 8. Widok poglądowy na zamodelowaną strefę uskoków ornontowickich oraz strefę 

uskoków Beksza w zamodelowanych pokładach w programie ABB Mienscape.  
Figure 8. An overview view of the modeled Ornontowice fault zone and the Beksza 

fault zone in modeled seams in the ABB Mienscape program. 



4. STREFY FAŁDOWE 
 

4.1. Przebieg i wykształcenie antykliny knurowskiej. 
 

Antyklina knurowska jest częścią dużej strefy fałdowej rozpoznanej na innych kopalniach 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, min na KWK Makoszowy i KWK Sośnica, a przecho-

dząc przez obszar złoża Knurów w kierunku NNE-SSW ma swoją kontynuację w złożach 

Szczygłowice oraz Dębieńsko. Struktura składa się generalnie z dwóch synklin i dwóch anty-

klin o różnej intensywności stopnia wykształcenia. Amplituda fałdu zwiększa się wraz z głę-

bokością zalegania pociągając za sobą zwiększenia nachyleń warstw skalnych na skrzydłach 

dochodząc nawet do ponad 60°. Strefa została głownie rozpoznana robotami górniczymi w wy-

robiskach przekopowych. Eksploatacja w rejonie zaburzenia prowadzona była w latach 20-40-

tych XX wieku i została udokumentowana w bardzo słabym stopniu (Rys.9, Fig.9). W szcze-

gólności brakuje danych wysokościowych (rzędnych spągu wyrobisk), które mogły by posłu-

żyć do łatwego wymodelowania powierzchni pokładów. 

 

 

 
 

Rys. 9. Mapa eksploatacji pokładu 405/1 w rejonie strefy fałdowej. 
Figure 9. Map of exploitation of 405/1 seam in the area of the folded zone. 

 

 

4.2. Modelowanie fałdów 
 

W związku z brakiem dostatecznej ilości danych wysokościowych do „zafałdowania” mo-

delowanych powierzchni pokładów posłużono się tzw. danymi mierniczymi wykorzystując 

przy tym izolinie poziomowe pokładów z Dokumentacji geologicznej złoża. Na podstawie po-

zyskanych danych stworzono sztucznie osie fałdów (Rys.10, Fig.10) dostosowując ich prze-

bieg do ogólnie przyjętego trendu. Zabieg ten umożliwił interpolację wysokościową danych 

geologicznych pochodzących z profilowań wyrobisk i nadać im odpowiednią rzędną wspoma-

gając tym modelowanie skrzydeł fałdu i uzupełniając model o dane litologiczne (Rys.11, 

Fig.11). Przebieg i wykształcenie zaburzenia można prześledzić za pomocą przekrojów inter-

sekcyjnych wykonanych równolegle do siebie wzdłuż biegu zafałdowania (Rys.12, Fig.12). 

 



Opisywane zaburzenie tektoniczne najlepiej uwidocznione jest w modelowanych pokładach 

warstw siodłowych tj. 504 i 507. Ze względu na brak eksploatacji w tym rejonie, a jedynie po-

legając na rozpoznaniu otworowym oraz dysponując nie wielką ilością danych z sąsiedniego 

złoża należy w przyszłości uwzględnić dane z modelu 3D do aktualizacji Dokumentacji geolo-

gicznej złoża. Przebiegi izolinii poziomowych oraz interpretacja osi fałdów koliduje z zadanym 

trendem modelowania oraz kilkoma otworami (Rys.13, Fig.13). Optymalnym rozwiązaniem 

jest dołożenie lub przesunięcie osi łękowej i zadanie dodatkowych danych w celu odpowied-

niego przegięcia pokładu.  

 

 

 
 

Rys. 10. Dodane osie fałdów. 
Figure 10. Added hinge line of folds. 

 

 

 
 

Rys. 11. Powierzchnie skrzydeł fałdu z danymi otworowymi. Pokład 407/1+2 
Figure 11. Fold limbs with drill holes data. 407/1+2 seam.  

 

 



 
 

Rys. 12. Przekroje geologiczne przez strefę fałdową – ABB Minescape. 
Figure 12. Geological cross-sections through a folded zone – ABB Minescape. 

 

 

 
 

Rys. 13. Konflikt danych otworowych z danymi mierniczymi w strefie fałdowej dla pokładów 504 i 507. 
Figure 13. Drill holes data conflict with additional data in folded zone in 504 and 507 seams. 

 

 

5. MODEL A ROZPOZNANIE ZŁOŻA 
 

5.1. Wpływ rozpoznania złoża na poprawność modelu 
 

Dokładność rozpoznania złoża wpływa na ilość i jakość danych. Znajomość budowy geo-

logicznej modelowanego złoża ukierunkowuje wykonanie projektu do ściśle określonej formy. 

Duża ilość danych otworowych, profilowań oraz danych wysokościowych wymusza rzetelne 

przeanalizowanie struktur uskokowych i dopasowanie ich zrzutów i biegów w rejonach o róż-

nym stopniu rozpoznania. Utrudnieniem jest dopasowanie danego uskoku w sytuacji gdy 

zmieniają się jego parametry w przekroju pionowym. Należy wówczas znaleźć kompromis 

pomiędzy dokładnością modelu, a stawianymi przed nim wymaganiami. W przypadku innych 



zaburzeń jak np. przefałdowania ważnym aspektem jest posiadanie poprawnych danych wyso-

kościowych i przebieg osi. W przypadku ich braku lub znikomej ilości należy sztucznie wpro-

wadzić dane wysokościowe i litologiczne zgodnie z posiadaną dokumentacją.  

Paradoksalnie duża ilość danych wprowadzonych do modelu komplikuje jego wykonanie. 

Pomimo szerokiego zasobu informacji jakościowych i ilościowych o złożu jego kształt i po-

prawne odwzorowanie powierzchni punktowo może odbiegać od stanu faktycznego i standar-

dów estetycznych. 

 

5.2. Wpływ modelu na poprawność rozpoznania złoża 
 

W przypadku gdy modelowane złoże nie posiada bogatego zasobu informacji mierniczo-

geologicznej wskutek słabego rozpoznania lub pewne rejony są słabo udokumentowane, wów-

czas dzięki zastosowaniu modelowania 3D istnieje możliwość zweryfikowania interpretacji 

geologicznej dokumentatora. Wykorzystanie algorytmów programu do przenoszenia trendu za-

legania warstw na utwory niżej ległe umożliwia z dużym prawdopodobieństwem tworzenie 

poprawnych przekrojów geologicznych z zachowaniem odległości między pokładami oraz 

właściwych nachyleń.  

Projektowanie uskoków w badaniach modelowych daje większe możliwości ich poprawnej 

interpretacji ze względu na niemal nieograniczone sterowanie wartościami zrzutu. Taki zabieg 

pozwala modyfikować zamodelowane powierzchnie pokładów w celu ich poprawnego dopa-

sowania. W przypadku zbyt małych lub dużych wartości zrzutu w wyjściowych plikach gra-

ficznych powstają nienaturalne przegięcia w rejonach uskoków. Odpowiednia interpretacja i 

zamodelowanie stref uskokowych umożliwia efektywne projektowane przyszłych wyrobisk 

górniczych w rozpoznawanym złożu. 

W przypadku stref fałdowych przy braku informacji o ich występowaniu i ewentualnym 

przebiegu jedyną możliwością pozyskania informacji jest prześledzenie wykształcenia morfo-

logicznego złóż sąsiednich. W momencie opracowania przypuszczalnego przebiegu przefał-

dowania należy zadać do modelu dane miernicze określające głębokości spągu modelowanej 

warstwy nadając trend projektowanego fałdu.  

 

 

PODSUMOWANIE 
 

Narzędzie jakim jest program komputerowy do modelowania 3D daje szerokie spektrum 

możliwości w rozpoznawaniu złóż oraz projektowaniu wyrobisk w złożach już rozpoznanych. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych za pomocą odpowiednich algo-

rytmów komputerowych geolog dokumentujący otrzymuje oszczędność czasu poprzez przenie-

sienie analizy kartograficznej dokumentowanego złoża na wirtualną rzeczywistość. Przestrzen-

na wizualizacja złoża ukazuje je w innym świetle i pomaga rozwinąć wyobraźnię przestrzenną. 

W przyszłości programy do modelowania 3D będą powszechnym i nieodłącznym narzędziem 

pracy geologa oraz ogólnie pojętej branży górniczej. 
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Selected Aspects of the Geological Structure of the Knurów Coal 

Deposit in Accordance with Model Research 
 

The Knurów coal deposit is characterized by rich tectonics (complex structural geology) 

and morphologically variable overburden. Within the boundaries of the deposit, a fold zone 

called the knurow anticline is separated and four fault zones with total amplitudes (displace-

ment) up to several dozen meters. During the implementation of the 3D model of the deposit, 

a number of complications related to the correct interpretation of the formation and course of 

the above-mentioned tectonic structures were encountered. With a detailed analysis of the 3D 

model stages, additional data was introduced to constraint the modelling program according to 

the given assumptions. This process included poorly identified or documented areas of the de-

posit p to the extent requiring geologist actions. 
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WSTĘP
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Nadkład złoża

 Zaleganie

• od +200m n.p.m. do -380m 
n.p.m.

 Miąższość

• Od 40m do ok 500m

CHARAKTERYSTYKA PIĘTER GEOLOGICZNYCH
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Nadkład złoża
CHARAKTERYSTYKA PIĘTER GEOLOGICZNYCH
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Nadkład złoża
CHARAKTERYSTYKA PIĘTER GEOLOGICZNYCH



Jastrzębska Spółka Węglowa SA www.jsw.pl

Karbon

 Karbon górny

• warstwy orzeskie (pokłady grupy 300) – westfal B

• warstwy rudzkie (pokłady grupy 400) – westfal A

• warstwy siodłowe (pokłady grupy 500) – namur B-C

• warstwy porębskie (pokłady grupy 600) – namur A

górnośląska seria mułowcowa

górnośląska seria piaskowcowa

CHARAKTERYSTYKA PIĘTER GEOLOGICZNYCH



Jastrzębska Spółka Węglowa SA www.jsw.pl

Karbon

 Eksploatacja

• Od 1906 roku

CHARAKTERYSTYKA PIĘTER GEOLOGICZNYCH
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Sposób modelowania

Plusy
Sposoby 

modelowania
Minusy

Zrzutowanie 
uskoków na jeden 

pokład

Wprowadzenie i 
zrzutowanie na 
każdy pokład 
osobno lub z 

podziałem na piętra

Wprowadzenie na dany 
poziom odniesienia 

(np. 850m)

• Dokładność odwzorowania,
• Uwspólnienie sieci uskoków w złożu

• Dokładność odwzorowania we 
wszystkich modelowanych 
jednostkach

• Pełna dowolność w nadawaniu 
zrzutu i upadu uskoku

• Łatwość wprowadzenia i ustalenia 
poziomu odniesienia

• Uwspólnienie sieci uskoków w złożu

• Ryzyko braku dopasowania w innych 
jednostkach przy zmianie parametrów 
uskoku

• Brak dopasowania uskoku poza 
wychodnią (dla złóż nachylonych)

• Błędy w przeliczanym modelu 
tablicowego

• Przy zmiennych parametrach zrzutu 
możliwość „przenikania” się pokładów

• Duża liczba modelowanych struktur

• Ryzyko braku dopasowania w innych 
jednostkach przy zmianie parametrów 
uskoku

STREFY DYSLOKACJI NIECIĄGŁYCH
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Sposób modelowania
STREFY DYSLOKACJI NIECIĄGŁYCH
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Analiza struktur
STREFY DYSLOKACJI NIECIĄGŁYCH
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Analiza struktur
STREFY DYSLOKACJI NIECIĄGŁYCH
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Modelowanie fałdów

 Antyklina knurowska

• Przebieg NNS-SSW

• 2 łęki

• 2 siodła

STREFY FAŁDOWE
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Modelowanie fałdów
STREFY FAŁDOWE
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Modelowanie fałdów
STREFY FAŁDOWE
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Modelowanie fałdów
STREFY FAŁDOWE
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Konkluzje

 Wpływ rozpoznania na poprawność modelu

• Dobra znajomość budowy geologicznej złoża,

• Duża ilość danych,

• Dobre rozpoznanie przebiegu i wykształcenia stref 
uskokowych,

• Dobre rozpoznanie przebiegu i wykształcenia stref 
fałdowych.

 Wpływ modelu na poprawność rozpoznania złoża

• Wizualna interpretacja dokumentacji geologicznej złoża,

• Nadanie trendu zalegania warstw,

• Modyfikacja parametrów uskoków w celu dopasowania 
powierzchni pokładów,

• Interpretacja i modelowanie (przypuszczalnych) zafałdowań,

• Weryfikacja danych otworowych.

MODEL A ROZPOZNANIE ZŁOŻA
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PODSUMOWANIE

Narzędzie jakim jest program komputerowy do modelowania 3D daje szerokie spektrum możliwości
w rozpoznawaniu złóż oraz projektowaniu wyrobisk w złożach już rozpoznanych. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych narzędzi informatycznych za pomocą odpowiednich algorytmów komputerowych
geolog dokumentujący otrzymuje oszczędność czasu poprzez przeniesienie analizy kartograficznej
dokumentowanego złoża na wirtualną rzeczywistość. Przestrzenna wizualizacja złoża ukazuje je w
innym świetle i pomaga rozwinąć wyobraźnię przestrzenną. W przyszłości programy do modelowania
3D będą powszechnym i nieodłącznym narzędziem pracy geologa oraz ogólnie pojętej branży
górniczej.
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Piotr Sosnowski

KWK Knurów-Szczygłowice 

Ruch Knurów

ul. Kopalniana 1

44-190 Knurów

tel.: +48 32 718-58-19

psosnowski@jsw.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Pokłady możliwości

Interdyscyplinarny Program 
Doktoratów Wdrożeniowych 
KGHM Polska Miedź S.A.
Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Czym jest Program Doktoratów 
Wdrożeniowych KGHM



Program Doktoratów Wdrożeniowych KGHM

Doktoraty Wdrożeniowe, to interdyscyplinarny Program naukowo-badawczy realizowany przez KGHM 
Polska Miedź S.A. w ramach ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. decyduje 
o przystąpieniu do ministerialnego 

Konkursu, powołując do życia 
Program Doktoratów Wdrożeniowych 

KGHM.

MNiSW 03.2018

MNiSW uruchamia II-gą ogólnopolską 
edycję Konkursu w ramach Programu 
„Doktorat Wdrożeniowy”, bazującego 

na rozporządzeniu Ministerstwa 
z dnia 28 kwietnia 2017 roku. 

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Założenia Programu Doktoratów Wdrożeniowych KGHM

Wieloletnie przedsięwzięcie powołane w celu realizacji prac 
badawczych, odpowiadających potrzebom KGHM Polska Miedź S.A. 

Nawiązanie przez Spółkę ścisłej współpracy z renomowanymi 
ośrodkami naukowymi i szkołami wyższymi. 

Równoległe prowadzenie kilku doktoratów z jednego obszaru 
badawczego z możliwością bieżącego monitorowania postępu prac.

Przydzielenie Doktorantom indywidualnego Promotora z ramienia 
Uczelni oraz Opiekuna Pomocniczego wyznaczonego przez KGHM 
lub KGHM CUPRUM.

Finansowanie badań przez KGHM Polska Miedź S.A. z gwarancją 
zachowania 100% praw majątkowych do ich rezultatów.

Promocja najlepszych Doktorantów oraz ich osiągnięć naukowych.

Tematyka prowadzonych przewodów doktorskich odpowiada 
potrzebom KGHM Polska Miedź S.A. 

Promocja działań prowadzonych przez Spółkę w zakresie 
innowacyjności, zgodnych ze Strategią KGHM Polska Miedź S.A. 

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Cele Programu Doktoratów Wdrożeniowych KGHM

Realizacja Strategii Innowacyjności

Realizacja Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze 
innowacyjności oraz budowa wizerunku Spółki, jako 
podmiotu mającej wkład w rozwój polskiej nauki.

Rozwój pracowników

Wsparcie indywidualnego rozwoju pracowników Spółki 
przystępujących do Programu związanych zawodowo 
z różnymi obszarami jej działalności.

Współpraca biznesowo-naukowa

Wypracowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy 
KGHM Polska Miedź S.A., KGHM CUPRUM i wiodącymi 
jednostkami naukowym. 

Rozwój technologiczny Spółki

Wypracowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych 
usprawniających bieżącą i przyszłą działalność KGHM Polska 
Miedź S.A.

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Struktura Programu Doktoratów Wdrożeniowych KGHM 

MNiSW
Finansowanie stypendiów 

naukowych, dla Doktorantów 
w wysokości 2450 zł/m-c.

KGHM
Finansowanie prac badawczych 

prowadzonych przez 
Doktorantów.

KGHM CUPRUM
Koordynacja współpracy 

pomiędzy KGHM a Uczelniami 
oraz zarządzenie Programem.

Uczelnie
Opieka naukowa nad Uczestnikami 
Programu prowadzona w ramach 

studiów doktoranckich.

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Współpraca z jednostkami naukowymi

W ramach Programu Doktoratów Wdrożeniowych do współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. przystąpiło 
wiele renomowanych wrocławskich Uczelni, jak również ośrodki naukowe z całej Polski.

Politechnika 
Wrocławska

Uniwersytet 
Wrocławski

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
we Wrocławiu

Uniwersytet 
Przyrodniczy 

we Wrocławiu

Uniwersytet 
Medyczny 

we Wrocławiu

Akademia 
Górniczo-Hutnicza

Politechnika 
Śląska

Politechnika 
Gdańska

Uczelnie

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Program Doktoratów Wdrożeniowych KGHM

Program prowadzony jest w systemie dualnym. Uczestnicy Programu równolegle do pracy nad rozprawą 
doktorską, wykonują swoje obowiązki w miejscu zatrudnienia. Ma to zapewnić możliwość efektywnego 
rozwiązywania problemów praktycznych, związanych z realizacją i wdrażaniem tematów prowadzonych 
prac naukowych.

Uczestnik 
Programu

Efektywne 
rozwiązywanie 

problemów

Doktoraty 
Wdrożeniowe 

KGHM

Praca 
w strukturach 

KGHM

Praca 
doktorska

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Korzyści płynące z Programu - Uczestnicy 

Podstawowe korzyści, dla wszystkich pracowników KGHM biorących udział w Programie Doktoratów 
Wdrożeniowych stanowią:

Stypendium naukowe

Stypendium naukowego w wysokości 2450 zł miesięcznie, 
wypłacane nawet przez 4 lata.

Dostęp do zasobów naukowo-technicznych

Możliwość pracy w wyspecjalizowanych laboratoriach pod 
opieką profesjonalnej kadry naukowej.

Dyplom Doktora

Pełnoprawny stopień naukowy, będący rezultatem 
obronionego przewodu doktorskiego.

Rozwój osobisty

Możliwość rozwoju w wybranym przez siebie obszarze 
naukowym.

Uczestnik 
Programu

Doktoraty 
Wdrożeniowe 

KGHM

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Korzyści płynące z Programu - KGHM 

Podstawowe korzyści, dla KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z Programu Doktoratów Wdrożeniowych 
stanowią:

Rozwój technologiczny

Rozwiązania naukowe i technologiczne spełniające 
zapotrzebowania Spółki z zachowaniem pełni praw 
majątkowych do wyników prowadzonych prac.

Rozwój pracowników

Pracownicy biorący udział w Programie, będą tworzyli
wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która stanowi dużą 
wartość dla Spółki.

Współpraca biznesowo-naukowa

Wypracowany modelu efektywnej współpracy pomiędzy 
KGHM Polska Miedź S.A. a wiodącymi jednostkami 
naukowym. 

KGHMDoktoraty 
Wdrożeniowe 

KGHM

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Kalendarium I edycji Programu



07.2017

Podpisanie trójstronnych porozumień w sprawie 
współpracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., 
KGHM CUPRUM oraz wrocławskimi uczelniami: 
Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem 
Ekonomicznym, Uniwersytetem Wrocławskim, 
Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem 
Medycznym.

01-02.2018

Podpisanie trójstronnych porozumień w sprawie 
współpracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., 

KGHM CUPRUM oraz krajowymi uczelniami: 
Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Gdańską, 

oraz Politechniką Śląską

01.2018 / KGHM

Opracowanie zasad rekrutacji zapewniających 
jednolity i przejrzysty system naboru kandydatów 

do Programu.

02.2018 / KGHM

Opracowanie i przeprowadzenie kampanii 
promocyjnej Program, w tym:

• przeprowadzenie warsztatów informacyjnych;

• merytoryczne wsparcie ekspertów;

• przeprowadzenie indywidualnych konsultacji 
z osobami zainteresowanymi.

Kalendarium I edycji Doktoratów Wdrożeniowych KGHM

03.2018 / KGHM

Rozpoczęcie pierwszego, wewnętrznego etapu 
rekrutacji Kandydatów do Programu w KGHM Polska 
Miedź S.A. Rekrutację zakończyło pomyślnie 43 z 72 
pracowników Spółki.

Poniżej przedstawiono chronologiczne zestawienie działań podjętych przez KGHM Polska Miedź S.A 
w związku z udziałem Spółki w drugiej ogólnopolskiej edycji konkursu Doktoratów Wdrożeniowych.



02-04.2018 / Uczelnie 

Uzgodnienie zasad oraz trybu rekrutacji Kandydatów 
z KGHM na poszczególne Uczelnie.

03-05.2018 / Uczelnie

Rozpoczęcie drugiego, zewnętrznego etapu 
rekrutacji Kandydatów na Uczelniach. Poszukiwanie 
Promotorów na wydziałach kategorii A i A+. 
Opiekunów znalazło 39 z 43 Kandydatów KGHM.

04-05.2018 / Uczelnie

Przygotowanie wniosków konkursowych do MNiSW. 
Wszystkie Wydziały złożyły dokumentację konkursową 
w wymaganym terminie (28.05.2018), uwzględniającą 

miejsca dla wszystkich 39 Kandydatów. 

06-09.2018 / Uczelnie

Zakończenie rekrutacji na Uczelniach. Na studia 
doktoranckie przyjęto 35 spośród 39 Kandydatów 
KGHM. 

01.2019 / KGHM

Rozpoczęcie przez Uczestników Programu zajęć 
języka angielskiego, prowadzonych w siedzibie 

KGHM przez lektorów z Politechniki Wrocławskiej.

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Procedura naboru do I edycji Programu



Procedura naboru do Programu – I etap

W pierwszym, wewnętrznym etapie naboru przeprowadzonym w KGHM, Kandydaci mają za zadanie 
przedstawić w formie autoreferatu konkretny problem badawczy, dotyczący działalności Spółki, który 
zamierzają rozwiązać.

Weryfikacja 
formalna 

zgłoszenia

Ocena 
merytoryczna 
autoreferatu

Komisja 
Konkursowa 

KGHM

Prośba 
o uzupełnienie

Przesłanie 
autoreferatu 
do Eksperta

Zgłoszenie 
Kandydata

Ekspert 
wyznaczony 

przez Komisję

Kandydat 
do Programu

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Procedura naboru do Programu – I etap

Na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej nadesłanych wniosków, dokonanej przez Ekspertów 
z KGHM oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM, spośród Kandydatów zostają wyłonieni 
potencjalni Uczestnicy Programu.

Weryfikacja 
karty oceny

Odrzucenie 
zgłoszenia 
Kandydata

Komisja 
Konkursowa 

KGHM

Wyznaczony 
Ekspert

Wprowadzenie 
wyniku oceny 
do bazy LISTA 

RANKINGOWA.xlsx 

Przekazanie 
karty oceny

Zakwalifikowanie 
Kandydata 
do II etapu

Prośba 
o uzupełnienie

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Procedura naboru do Programu – II etap

W drugim, zewnętrznym etapie naboru Kandydaci zostają poddani procedurze rekrutacji na wybrane 
przez siebie wydziały szkół wyższych, posiadające kategorię A lub A+. 

Komisja 
Rekrutacyjna

Odrzucenie 
Kandydata

Uczelnia

Odrzucenie
wniosku

Rozmowa 
rekrutacyjna 

Wniosek 
o przyjęcie na 

wybrany Wydział

Przyjęcie 
Kandydata 

do Programu

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Procedura naboru do Programu – Przyjęcie Uczestnika 

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli całą procedurę naboru zostają przyjęcie do Programu Doktoratów 
Wdrożeniowych KGHM. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania umowy lojalnościowej z Pracodawcą oraz 
trójstronnego porozumienia regulującego autorskie prawa majątkowe, jak i wzajemne zobowiązania stron.

Uczestnik 
Programu

Rozpoczęcie 
prac nad 

doktoratem

Doktoraty 
Wdrożeniowe 

KGHM

Podpisanie 
umowy 

lojalnościowej 
z KGHM

Podpisanie 
trójstronnego 
porozumienia

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Zasady zarządzania Programem



Trójpoziomowy model zarządzania Programem

Zespół Merytoryczny A Zespół Merytoryczny B Zespół Merytoryczny C Zespół Merytoryczny … N

Koordynator Programu 
DW KGHM

Koordynator Programu 
DW KGHM CUPRUM

Komitet Sterujący 
Programu DW KGHM

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Komitet Sterujący - struktura 

Członek Komitetu
Centrala KGHM

Członek Komitetu
Centrala KGHM

Członek Komitetu
Centrala KGHM

Członek Komitetu
KGHM CUPRUM

Z-ca Przewodniczącego
Centrala KGHM

Przewodniczący 
Centrala KGHM

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Komitet Sterujący - zadania

Komitet podejmuje decyzje podczas posiedzeń i przedkłada je w formie rekomendacji Zarządowi KGHM 
Polska Miedź S.A.

Zatwierdzanie budżetu rocznego

Zatwierdzania corocznego budżetu oraz ustalania wysokości 
środków finansowych przewidzianych na realizację prac B+R 
w ramach Programu.

Zatwierdzanie wyników badań

Zatwierdzania użyteczności wyników badań naukowych 
z punktu widzenia działalności Przedsiębiorstwa.

Zatwierdzanie kontynuacji uczestnictwa

Zatwierdzanie zasadności kontynuacji przez Uczestnika 
studiów doktoranckich biorącego udział w Programie 
realizowanego projektu doktorskiego.

Zatwierdzanie sprawozdań rocznych

Zatwierdzanie sprawozdania rocznego z postępów realizacji 
prowadzonych prac doktorskich.

Decyzje 
w formie 

rekomendacji

Komitet Sterujący 
Programu DW KGHM

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Opiekun Pomocniczy

Uczestnikom Programu zostają przydzieleni przez Uczelnie indywidualni opiekunowie naukowi - przyszli 
Promotorzy prac doktorskich. Jednocześnie, każdy doktorant zostaje objęty wsparciem Opiekuna 
Pomocniczego wyznaczonego z ramienia KGHM.

Praca 
doktorskaUczestnik 

Programu

Opiekun Pomocniczy

Kandydat na opiekuna zostaje 
wyznaczony przez KGHM. 
Musi on zostać zaakceptowany przez 
Uczestnika Programu.

Promotor

Opiekun naukowy będący przyszłym 
Promotorem Uczestnika Programu 
zostaje wyznaczony przez Uczelnię.

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Opiekun Pomocniczy – wymogi formalne

Podstawowe i niezwykle ważne zadanie Opiekuna Pomocniczego stanowi merytoryczne wsparcie 
Uczestnika Programu, dlatego taką funkcję mogą pełnić jedynie te osoby, które spełniają przynajmniej 
jeden z trzech poniższych wymogów:

Wieloletnie doświadczenie naukowe

Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu 
działalności badawczo-rozwojowej.

Odpowiedni stopień naukowy

Stopień naukowy doktora lub wyższy.

Wymierne dokonania zawodowe

Znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia 
w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego 
rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, 
technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym 
zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Opiekun 
Pomocniczy

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Podsumowanie I edycji Programu



Kryteria kwalifikacji Uczestników

W pierwszej Edycji Programu Doktoratów Wdrożeniowych przeprowadzonej w KGHM Polska Miedź S.A. 
przyjęto zgłoszenia 72 z 76 propozycji tematów badawczych zgłoszonych przez Kandydatów. 
Eksperci z KGHM oraz KGHM CUPRUM, oceniali:

Korzyści dla KGHM wynikające z realizacji zgłoszonego 
tematu. 

Potencjał oraz innowacyjność proponowanego 
rozwiązania.

Możliwości wdrożenia danego projektu w system oraz 
sposób działania KGHM.

Wartość naukową projektu.

Dotychczasowy dorobek naukowy danego Kandydata.

Eksperci 
z KGHM i KGHM 

CUPRUM

76 zgłoszeń 
Kandydatów

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Obszary naukowe zakwalifikowanych propozycji projektów 

W zakwalifikowanych propozycjach Kandydaci zgłaszali głównie zagadnienia techniczne i technologiczne, 
co odpowiada wymogom Konkursu. Tematy zgłaszane przez Kandydatów z poszczególnych Oddziałów 
i Centrali w podziale na obszary nauki prezentują się następująco:

72
zakwalifikowane 

zgłoszenia 
Kandydatów

Centrala KGHM

COPI

ZWR

HM Głogów

HM Legnica

ZH

ZG Lubin

ZG Rudna

ZG PS

Nauki ekonomiczneNauki techniczne Nauki prawneNauki społeczne

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Sukces I edycji Programu

43
43 autorów najlepszych 
prac przeszło do II etapu 

Konkursu.

35
35 pracowników Spółki 
zostało Uczestnikami 

Programu.

Nr 1
KGHM osiągnął najlepszy 

wynik w Polsce.

Rekrutację wewnętrzną zakończyli pomyślnie autorzy 43 najlepszych prac. W wyniku rekrutacji 
zewnętrznej przeprowadzonej na Uczelniach do Programu przystąpiło 35 pracowników Spółki.
Jest to najlepszy wynik wśród wszystkich podmiotów biorących udział w Programie ministerialnym 
w skali całego kraju. Jednocześnie jednostki naukowe doceniły wyjątkowo wysoki poziom przygotowania 
Kandydatów KGHM biorących udział w rekrutacjach na Uczelniach.

72/76
72 propozycji projektów 

badawczych 
zakwalifikowało się 

do I etapu Konkursu. 

Doceniono wysoki poziom 
Kandydatów KGHM.

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Wydziały preferowane przez Uczestników

Wydział Budownictwa 
Lądowego i Wodnego

Wydział Geologii, 
Górnictwa i Geoinżynierii

Wydział Matematyki

Wydział Mechaniczno
-Elektryczny

Wydział Mechaniczny

Politechnika Wrocławska

Wydział Metali 
Nieżelaznych

Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Uczestnicy Programu rozpoczęli studia na 11 Wydziałach 5 Uczelni, w tym na Wydziałach Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Politechniki Gdańskiej.



Wydział Nauk o Ziemi 
i Kształtowania Środowiska

Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, 
Informatyki i Finansów

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Dziękujemy za uwagę!

Piotr Spaliński 
Wydział Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Magdalena Król
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Kierunki zwiększenia efektywności drążenia wyrobisk 

korytarzowych w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 

Ruch Zofiówka – doświadczenia i spostrzeżenia 
 

Directions to improve the efficiency of drilling headings 

in KWK “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka – 

observations and movement experiments 
 

 

Mgr inż. Waldemar Stachura* 
Mgr inż. Wojciech Mazurek* 
Dr. Inż. Krystian Salamon* 

*KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 
 

Słowa kluczowe: efektywność, zarządzanie, innowacyjność, 

Key words: efficiency, management, innovation, 

 

Economical changes, force the modernization of the existing mining methods. This 

paper presents the results of experiments from ‘Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” mine Ruch 

Zofiówka obtained during driving headings. The goal is simply: improve effectiveness. To 

achieve this goal, the data available from different sources, reports from authors own 

considerations, experience, interviews with KWK  workers and experiences as well as review 

of literature were used. In the material various methods of mining protection of excavation on 

the drilling stage was presented. On the basis of the obtained results, efforts were made to 

define the most important activities to improve work safety and effectiveness in driving 

headings.  

Przemiany gospodarcze, wymuszają potrzebę aktualizacji dotychczasowych metod 

eksploatacji. W referacie przedstawiono doświadczenia kopalni ”Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 

Ruch Zofiówka, związane z zastosowaniem innowacji, zdobyte podczas drążenia wyrobisk. 

Podstawowym celem podjętych działań jest zwiększenie efektowności robót 

przygotowawczych. Wykorzystano do tego dostępne dane pochodzące z różnych źródeł: 

raportów, artykułów, rozmów z pracownikami kopalni oraz własnych rozważań i doświadczeń. 

W artykule przedstawiono także różne metody ochrony wyrobisk na etapie ich drążenia.   

W oparciu o te wyniki, podjęto próbę zdefiniowania najważniejszych działań zorientowanych 

na poprawę bezpieczeństwa pracy i produktywności w przodkach wyrobisk korytarzowych. 

1. WPROWADZENIE  

Kopalnia głębinowa opiera swój byt na sieci wyrobisk podziemnych. Każdego roku w 

GZW drąży się setki kilometrów wyrobisk w różnych warunkach górniczo-geologicznych na 

różnych głębokościach. Rocznie w samym Ruchu Zofiówka drąży się około 8 km nowych 

wyrobisk.  



Natomiast w 2017 roku wydrążono milionowy metr. Tępo drążenia wyrobiska jest 

indywidualne dla każdego wyrobiska i może ono wynosić od kilku do kilkuset metrów na 

miesiąc.  Postęp prac zależy od wielu czynników między innymi takich jak: warunków 

górniczo-geologicznych, układu transportu, technologii drążenia, organizacji pracy. Wszystkie 

zakłady górnicze konsekwentnie poszukują rozwiązań zapewniających- z jednej strony- 

bezpieczeństwo załogi z drugiej – optymalizacji efektywności ekonomicznej. Doświadczenia 

jakie wypracowała kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie są szczególnie cenne ze względu na 

uwarunkowania geologiczne, które można śmiało zaliczyć do jednych z najtrudniejszych w 

GZW. Położenie kopalni w bezpośrednim sąsiedztwie uskoku Bzie-Czechowice skutkuje 

występowaniem licznych uskoków pochodnych o mniejszych zrzutach. Realia eksploatacji 

pokładów w niecce Jastrzębia, każą zmierzyć się z konglomeratem zagrożeń o najwyższych 

stopniach i kategoriach, do tego dochodzi często duże nachylenie eksploatowanych pokładów. 

W odpowiedzi na tak złożone warunki górniczo-geologiczne zarówno załoga górnicza jak   

i kadra zarządzająca musi się wykazać innowacyjnością i pomysłowością, by móc konkurować 

z innymi zakładami. Artykuł ma na celu scharakteryzowanie działań podjętych w Ruchu 

Zofiówka, mających prowadzić do zabezpieczenia wyniku ekonomicznego zakładu 

górniczego.  

2. EFEKTYWNOŚĆ DRĄŻENIA WYROBISK- CZĘŚCI SKŁADOWE 

Biorąc pod uwagę cykl drążenia wyrobiska górniczego, można wyodrębnić dwa etapy podczas 

których kształtuje się jego efektywność: 

1. Etap projektowania: w tym dobór podstawowych maszyn, urządzeń, sposobu prze-

wietrzania, dostawy materiałów i dojścia załogi. Należy pamiętać, że etap ten jest silnie 

uwarunkowany od czynników o charakterze naturalnym i górniczo-technicznym,  warunków 

finansowych przedsiębiorstwa itp. Etap ten jest kluczowy ze względu na jego przełożenie się 

na cały cykl drążenia wyrobiska: błędne decyzje skutkują zmniejszeniem efektywności całego 

przedsięwzięcia. Ciężar prawidłowego zaprojektowania całokształtu robót spoczywa na kadrze 

inżynieryjno-technicznej kopalni. 

2. Etap drążenia wyrobiska: jest to etap dynamiczny w którym tępo prac w głównej mierze 

zależy od lokalnych zmian,  warunków górniczo-geologicznych oraz postaw załogi 

odpowiedzialnej za realizację robót. Dostosowanie się do występujących zaburzeń oraz 

odpowiednia organizacja i jakość wykonywanej pracy decydują o sukcesie prowadzonych 

robót.  

Aby drążenie wyrobisk przebiegało sprawnie musi zachodzić synergia pomiędzy 

wymienionymi wyżej etapami. Za jej występowanie odpowiedzialny jest dozór górniczy, 

którego zadaniem jest prawidłowe gromadzenie i przekazywanie informacji pomiędzy 

kierownictwem a załogą oraz identyfikację elementów procesu pracy wpływających na 

prowadzone prace.  

Kierownictwo kopalni mając na uwadze powyższe spostrzeżenia przeanalizowało 

poszczególne elementy składowe tych etapów  i postanowiło dokonać modernizacji 

poszczególnych elementów materialnych (urządzenia dużej i małej mechanizacji) jak i 

elementów niematerialnych (projekty, technologie, organizacja pracy, motywacja i szkolenie 

załogi) w celu reorganizacji mającej poprawić efektywność przedsiębiorstwa. Przeprowadzone 

badania, rozważania i wynikające z nich wnioski przedstawiono w następnych rozdziałach.  



3. PROJEKTOWANIE WYROBISK KORYTARZOWYCH 

       Projektowanie wyrobisk przed ich drążeniem, należy prowadzić mając na uwadze między 

innymi takie czynniki jak:  ich przyszłe funkcje, występujące zagrożenia, warunki stropowe  

i spągowe, wytrzymałość węgla na ściskanie, odległość projektowanego wyrobiska od szybów 

oraz długości odstawy. Technologia drążenia powinna być „elastyczna” czyli  przygotowana 

na okoliczność ewentualnej weryfikacji przyjętej strategii w miarę zmieniającej się sytuacji  

z powodu funkcjonowania wyżej wymienionych uwarunkowań. Proces drążenia wyrobisk 

eksploatacyjnych podlega coraz wyższym wymaganiom wymagającym poprawy efektywności. 

Z jednej strony jest to skutkiem działania w sferze gospodarki wolnorynkowej, która wymusza  

zwiększanie wydobycia z drugiej strony wynika to z pogarszania się warunków górniczo-

geologicznych. Poszczególne ogniwa ciągu technologicznego są więc stale modernizowane w 

związku z czym projekty techniczne eksploatacji również ewoluują. Kierownictwo kopalni 

wyszło naprzeciw tym wymaganiom tworząc projekt „optymalizacji doboru obudowy”, który 

polegał na opracowaniu metodyki pozwalającej zreorganizować etap projektowania wyrobisk 

korytarzowych. Pozytywne skutki zaobserwowane w wyniku wdrożenia ustaleń zespołu 

projektowego zostały opisane w pracy [6]. Opracowana metodyka doboru obudowy stała się 

standardem i jest stale stosowana. Od tamtego momentu  zostały zunifikowane wszystkie 

instrukcje oraz technologie stanowiące integralną cześć projektów technicznych. Warto 

zaznaczyć, że zmianie uległ preferowany sposób wykonywania skrzyżowań wyrobisk. 

Dotychczas dominowały skrzyżowania „półpłaskie”, natomiast w chwili obecnej kanonicznym 

staje się wykonywanie skrzyżowań „na wachlarz” Rys.1.A. Rozwiązanie takie pozwala 

sprawniej wykonać ten newralgiczny etap drążenia wyrobisk przyścianowych.  
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Rys.1.A. Obudowa skrzyżowania dowierzchni C-1 

pokł. 505/1 z chodnikiem nadścianowym pok. 505/1   

Fig.1.A. Support of junctions cross-cut 

 C-1 seam 505/1 with top gate C-1 seam 505/1 

Rys.1.B Schemat wzmocnienia dowierzchni 

 C-1 pokł. 505/1 

Fig.1.B. Scheme of the roof rock support in 

cross-cut C-1 seam 505/1 
 



4. MODERNIZACJA PARKU MASZYNOWEGO  

Wyniki produkcyjne są pochodną wykonania odpowiednio zaprojektowanego  

i utrzymanego  parku maszynowego[1]. Utrzymywanie zdolności produkcyjnych kopalni 

determinuje systematyczny wzrost liczby stosowanych nowoczesnych kombajnów 

chodnikowych. W związku z panującymi warunkami geologiczno-górniczymi, jak również 

stosowanymi maszynami, konieczne jest prowadzenie wyrobisk w coraz większych gabarytach 

dlatego też kopalnia wzbogaciła  się o kilka sztuk kombajnów R-150. Zwiększenie wydajności 

urządzenia urabiającego pociąga za sobą konieczność modernizacji układu odstawy tak aby 

zagwarantować odpowiednią płynność odbioru urobku.  Wydajność ta zależeć będzie m.in. od 

wprowadzonych rozwiązań techniczno-organizacyjnych związanych z ilością przenośników 

taśmowych, czasu zazbrajania układu oraz jego awaryjności. Analizując te czynniki 

wprowadzono pewne modyfikacje w dotychczas stosowanym systemie układu transportu 

urobku: 

- wprowadzenie podajników taśmowych z napędem wsypowym: gwarantuje niską awaryjność, 

wysoką wydajność, przejazd przez załamania z wyeliminowaniem prac związanych z 

zabudową dodatkowych przenośników(zagwarantowane przez połączenie przegubowego z 

kombajnem), zmniejszenie częstotliwości przebudów przenośnika taśmowego 

współpracującego  

z podajnikiem (zagwarantowane przez długość podajnika). Wyżej wymienione zalety znalazły 

swoje potwierdzenie podczas drążenia  chodnika podścianowego B-3a pokł. 407/1.  

-minimalizacja ilości zastosowanych urządzeń: zarówno układ wyrobisk jak i dobór 

przenośnika projektuje  się tak by zminimalizować ilość koniecznych do zabudowy urządzeń. 

Przykładem jest tutaj przenośnik PPT 1200 zabudowany w chodniku podścianowym B-3a pokł 

407/1. Przenośnik w chwili obecnej ma długość 1700m a docelowo osiągnie długość 1940m. 

Rozwiązanie takie skutkuje minimalizacją roboczodniówek poświęconych na zabudowę 

napędów tymczasowych (układ 4 lub 5 urządzeń w przypadku zastosowania przenośników 

typu PTG), minimalizacją liczby osób potrzebnych do obsługi tych urządzeń, oraz czasu 

poświęconego na kontrolę i konserwację napędów przez służby energo-maszynowe. Zmniejsza 

się także potencjalna awaryjność całego układu.  

- zastosowania urządzeń przekładkowych stacji zwrotnych przenośników taśmowych: 

pozwalają na wykonywanie wydłużki bez użycia kombajnu (poprawa organizacji pracy w 

przodku oraz przy ww. pracach) oraz poprawą bezpieczeństwa poprzez zautomatyzowanie 

procesu, 

-zastosowanie stołów antyudarowych: które pozwalają na eliminację dodatkowych stanowisk 

pracy, zmniejszają awaryjność układu transportu. 

W miejscu tym  warto zaznaczyć również wprowadzenie takich innowacji jak: 

-zestawów urządzeń do przemieszczania aparatury elektrycznej, które pozwala na: 

kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z przemieszczaniem aparatury elektrycznej, 

(uniwersalna konstrukcja zestawu umożliwia dowolne zestawienie jego elementów według 

indywidualnych potrzeb i wymagań dla poszczególnego przodka), poprawę bezpieczeństwa 

poprzez usunięcie z trasy poruszania się załogi zespołu urządzeń (konstrukcja zestawu  jest 

przemieszczana nad przenośnikiem taśmowym), odciążenie kombajnu podczas manewrowania 

(przebudowa odbywa się przy pomocy niezależnego układu przekładkowego), zmniejszenie 

obciążenia brygad koniecznych do przebudowy w/w aparatury przy jednoczesnym zwiększeniu 

bezpieczeństwa prowadzonych prac (układ przekładkowy jest obsługiwany przez jednego 

pracownika i pozwala wyeliminować czasochłonność oraz pracochłonność  prac). 

 



Poza modernizacją układu transportu urobku wprowadzono szereg modernizacji  

układów transportu materiałów. W 2008 rozpoczęto w całej grupie JSW  działania mające 

unowocześnienie transportu dołowego [2,3]. W zależności od systemu transportu 

funkcjonującego na kopalni rozwiązań mechanizacji prac transportowych jest wiele. 

Uwzględniając istniejący park maszynowy oraz strukturę przestrzenną wyrobisk kopalnianych, 

zdecydowano się na systematyczne eliminowanie mało efektywnych systemów transportowych 

opartych na kolejkach z napędem linowym. W połowie 2018  udało się wyeliminować kolejki 

KSP z układów transportu stosowanych w dziale robót przygotowawczych. Ich miejsce zajęły 

kolejki spalinowe podwieszane które cechuje wiele zalet:  mobilność, wydajność, mniejszą 

pracochłonnością. Na szczególną uwagę zasługuje bezpieczeństwo związane z ich 

eksploatacją, jak i mniejszy nakład pracy przy zabudowie i przebudowie trasy kolejki. Poza 

kolejkami podwieszonymi, kierownictwo podjęło decyzję o wdrożeniu ciągników 

manewrowych. Ciągniki manewrowe współpracują  z urządzeniami wchodzącymi w skład 

kolejek, zapewniają pełną kompatybilność całego układu. Ciągniki manewrowe przeznaczone 

są do transportu  materiałów i urządzeń na nieduże odległości lub do czynności manewrowych 

i załadunkowo-przeładunkowych. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć małe gabaryty, 

brak emisji substancji szkodliwych do atmosfery kopalnianej oraz możliwość obsługi przez 

jedną osobę (w przypadku ciągników manewrowych z napędem akumulatorowym).  Prace 

związane z przeładunkiem materiałów i urządzeń dzięki zastosowaniu ciągników manew-

rowych, wykonywane są w sposób  szybki, bezpieczny, a równocześnie  wydajny w takich 

wyrobiskach jak przecinka F-1 pok. 408/2 oraz w pochylni badawczo-wentylacyjnej D pok. 

409/4. 

  
Rys.2.A. Akumulatorowa kolejka podwieszana 

Fig.2.A. Suspended battery drivetrain 

Rys.2.B Zestaw urządzeń do przemieszczania 

aparatury elektrycznej 

Fig.2.B. Set of devices for moving electrical 

equipment 
 

Kolejnym krokiem dla poprawy efektywności transportu materiałów jest 

konteneryzacja stosowanego taboru kolejowego.  W 2011 roku JSW uzyskała dopuszczenie 

Prezesa WUG na produkcję takich wozów [2]. W latach 2012-2018 zachodziły intensywne  

zmiany dotyczące liczby pracujących kontenerów. Efektem zachodzących zmian jest wzrost 

stosunkowego udziału kontenerów (57%) do wozów starego typu (43%). Sumaryczna ilość 



kontenerów przewyższa już ilość wozów urobkowych stosowanych w taborze kolei 

podziemnej, a planuje się dalszą modernizację taboru.  

Wprowadzenie paletyzacji i konteneryzacji  powoduje, że dostarczany materiał 

szybko i sprawnie jest transportowany do miejsca przeznaczenia. Ponadto możliwe jest 

czasowe magazynowanie materiałów na trasie układu transportu [5].   W miejscach do tego 

przeznaczonych trasa kolejki podwieszonej znajduje się na takiej wysokości, że pozwala 

przejechać kolejce nad zestawem magazynowanych kontenerów z zachowaniem gabarytów,  

a następnie wykorzystując wciągniki belki transportowej dokonać wyładunku/przeładunku.  

Dzięki takiemu postępowaniu łatwiej jest utrzymać ład i porządek na stacjach rozładunkowych, 

w rejonie oddziałów z jednoczesnym zagwarantowaniem płynnej dostawy potrzebnych 

materiałów. 

Ostatnim elementem modernizacji parku maszynowego są urządzenia małej mechanizacji 

stosowane w przodkach wyrobisk. Mimo faktu iż omawiane są one jako ostatnie, nie można 

nie docenić ich znaczenia dla efektywnego prowadzenia robót przygotowawczych. Jedną  

z najnowszych innowacji wprowadzonych dla poprawy komfortu pracy załogi jest 

wprowadzenie „blokad strzemion”, pozwalających podtrzymać oraz zabezpieczyć zamki SD 

podczas montażu odrzwi ŁP. Stosowanie magnesów usprawnia proces stawiania obudowy oraz 

poprawia bezpieczeństwo pracujących załóg.  

5. WZMACNIENIE GÓROTWORU W CZOLE PRZODKA- DOŚWIADCZENIA 

RUCHOWE 

  Trudne warunki górniczo-geologiczne wymusiły na załogach przodkowych 

wypracowania zabiegów profilaktycznych które zapewniły bezpieczeństwo zatrudnionej 

załodze oraz wzmocniły górotwór nie tylko na czas drążenia. W strefach zaburzeń 

geologicznych w polskim górnictwie powszechnie i zadowalającymi efektami stosuje się 

prętowanie i klejenie skał stropowych, szersza charakterystyka tych zabiegów w odniesieniu do 

doświadczeń kopalni zostały opisane w pracy [10]. Od tego momentu w oparciu o nowe 

rozwiązania techniczne oferowanych na rynku, wypracowano szereg rozwiązań mających na 

celu ograniczenia rozwarstwiania górotworu, występowania obwałów, ograniczania strefy 

spękań wokół wyrobiska oraz poprawy współpracy obudowy z górotworem.  

Paleta technik możliwych do zastosowania obejmuje między innymi takie zabiegi jak: 

żerdziowanie, prętowanie, tyczkowanie, klinowanie obudowy, klejenie iniekcyjne, stosowanie 

żerdzi GSI, stosowanie sztucznego stropu, stosowanie wykładki mechanicznej, kotwienie.  

Wyrobiskiem w którym dla zachowania spójności górotworu wokół czoła przodka 

wykonywano zabiegi: tyczkowania, żerdziowania, klejenia za pomocą żerdzi GSI jest 

dowierzchnia C-1 w pokładzie 505/1. Wyrobisko było drążone po wzniosie (nachylenie ˜16̊) na 

głębokości około 800m. Przyczyną występowania lokalnego osłabienia calizny w wyłomie 

wyrobiska był konglomerat następujących czynników: występowanie w stropie pokładu 505/1 

łupka piaszczystego, niska wytrzymałość węgla od 6,6 do 9,9 MPa, duża powierzchnia 

odsłonięcia calizny (obudowa ŁPrPJ-7,0-3,8). Dlatego też w zależności od warunków 

panujących w czole przodka podejmowano konieczne zabiegi prewencyjne. Najczęściej 

wykonywano:  

-tyczkowanie czoła przodka za pomocą tyczek z twardego drewna i ładunków iniekcyjnych  

DW-1. W takim przypadku wiercono w czole przodka od  6 do 15 otworów o długości 3m, do 

których wkładano ładunki DW-1 a następnie wkręcano tyczki drewniane,  

- w przypadku gdy występowały trudności z utrzymaniem ociosu w narożu wyłomu wyrobiska 

stosowano żerdziowanie polegające na: odwierceniu z przed ostatnich odrzwi od 3-5 otworów 



trzy metrowych  na wysokości łuku ociosowego i osadzeniu w nich  trzy metrowych żerdzi 

stalowych (Ø 27-30) na ładunkach DW-1,  

-w przypadku zagrożenia opadem skał stropowych stosowano profilaktykę stropu polegającą 

na żerdziowaniu GSI.  W takim wypadku osadzano w odwierconych otworach żerdzi GSI ( 

żerdzie stalowe o długości od 6 do 9 m) rozmieszczone co 1-2 m na obwodzie łuków 

stropnicowych  -w zależności od zwięzłości skał stropowych osadzono 3-7 prętów pod kątem 

do 20,̊ następnie podłączano aparaturę do klejenia i zatłaczano środki iniekcyjne.   

Ukierunkowanie otworów na zewnątrz obrysu wyrobiska pod kątem powinno skutkować 

stworzeniem strefy skonsolidowanego górotworu nad wyłomem kilku kolejnych odrzwi 

obudowy. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczono rozwarstwienie górotworu i rozprzestrze-

nianie się strefy spękań wokół wyrobiska. 

Dodatkowym zabiegiem mającym na celu poprawienie warunków stropowych   

w dowierzchni było kotwienie między odrzwiowe. Zakładano że w miarę możliwości 

technologicznych, kotwienie będzie prowadzone jak najbliżej czoła przodka. Kotwy strunowe 

lub stalowe z pręta żebrowanego, wkatwiano co drugie pole zgodnie z rysunkiem 1.B. 

Przedmiotowe roboty realizowane  miały być max. 20m od czoła przodka z zachowaniem min. 

Jednego rzędu kotew od strony zabudowanych lutni wirowych (co drugie pole). Pozostałe 

kotwy miały być wykonywane poza 20 metrową strefą przyprzodkową. W końcowej fazie 

drążenia wyrobiska wypracowano taką organizację pracy, że cykl kotwienia realizowany był w 

samym przodku i nie zakłócał harmonogramu robót związanych z drążeniem. Stosowany 

zabieg prowadzony był w samym przodku wyrobiska co pozwoliło na spięcie warstw 

stropowych  

i jednoczesną stabilizację obudowy podporowej. 

6. MOTYWACJA I SZKOLENIE 

Każde przedsiębiorstwo dysponuje czterema rodzajami zasobów. Należą do nich zasoby: 

informacyjne, finansowe, rzeczowe oraz ludzkie [7].  „Dzisiaj nikt już nie kwestionuje tezy, że 

każde przedsiębiorstwo i to bez względu na jego charakter, jest na tyle skuteczne i efektywne, 

na ile skuteczna i efektywna jest jego załoga na czele z przywódcą”[8]. W związku z tym 

niezwykle ważnym jest opracowanie i implementacja  odpowiedniej strategii zarządzania 

personelem, szkolenia i doskonalenia planowania kariery.  

Przy przebudowie ostatniego z wybranych elementów postanowiono oprzeć reorganizację 

sposobu motywowania i partycypacji na wnioskach płynących z obszernej analizy literatury 

przedmiotu: [1,4,7,8,9] Spostrzeżenia zawarte w wyżej wymienionych pozycji można 

przenieść bezpośrednio na realia warunków pracy w kopalni.   

 6.1  Motywacja pracowników 

Motywacja jest najprościej ujmując bodźcem aktywującym do działania. Motywacja 

jest indywidualna,  odmiennie pojmowana, może mieć postać różnych czynników, ponieważ 

wiele jest czynników wpływających na ludzi i ich podejście do realizowanych przez nich 

zadań.  

Bodźce motywacyjne ogólnie dzieli się na materialne i niematerialne. Jako najbardziej 

efektywne postrzega się dobra materialne. System płac na kopalni oraz świadczeń socjalnych 

jest bardzo mocno rozbudowany. Poza stawką zasadniczą pracownik może wypracować 

dodatkowe  premie w zależności od wydajności i efektywności pracy.  Pracownicy są stale 

informowani przez osoby kierownictwa o systemie oceny wyników ich pracy i wiążącym się  

z tym wynagrodzeniu.  



Dział socjalny oferuje szereg inicjatyw aktywujących pracowników do wyjazdów 

integracyjnych, zawodów sportowych, rodzinnych imprez.  Te bodźce motywacyjne miedzy 

innymi wpływają na utożsamianie się pracownika z zakładem pracy, wzbudzenie poczucia 

bezpieczeństwa oraz poprawie relacji w zakładzie pracy.  

Do bodźców niematerialnych jakie pozostają w dyspozycji osób zarządzających 

pracownikami pozostają takie narzędzia jak pochwały, możliwość oddelegowania pracownika 

na szkolenie, możliwość wyznaczenia do awansu. Do tych bodźców wpisuje się także 

partycypacja pracy oraz zarzadzanie informacją które zostały wyszczególnione w pracach [4,7] 

6.2  Partycypacja pracy 

Partycypacja, jest pojęciem które określa współudział pracowników w działaniach 

oraz decyzjach podejmowanych w firmie, w opracowywaniu wewnętrznych standardów , 

zbieranie oraz wykorzystywanie sugestii i wniosków pracowników w sprawie innowacyjnych 

rozwiązań[7].  

Partycypacja może przybierać dwie podstawowe formy-bezpośrednią i pośrednią[8]. W 

obszarze zainteresowania kierownictwa kopalni jest pierwsza z nich, gdyż oznacza osobisty 

udział pracownika w rozwiązywaniu określonych problemów, głównie dotyczących 

wykonywanej przez niego pracy, sposobów jej modyfikacji, usprawnienia procesu pracy, 

organizowania jej przebiebiegu. Do jej  form zaliczyć można zebrania załóg, grup 

partnerskich[8]. 

„Zgodnie z zasadą Pareto, 20% załogi pracują na 80% ich wyników. W tej grupie są 

osoby kreatywne, innowacyjne, przedsiębiorcze.” [4]  

Pierwszym wnioskiem z wyżej wymienionych spostrzeżeń jest odpowiednie 

wyselekcjonowanie, wyszkolenie i wydelegowanie obowiązków oraz kompetencji dla tych 

pracowników którzy cechują się największą efektywnością. Należy również przekazać na ich 

rzecz konieczne środki techniczne, odpowiedni poziom informacji, upoważnić ich w prawo do 

ryzyka itp.[8]. Oczywistym jest fakt, że do tego elitarnego grona należą przodowi 

poszczególnych oddziałów, lecz oddział robót przygotowawczych nie składa się tylko z robót 

przodkowych- umiejętne wyselekcjonowanie, partycypacja  i motywowanie pracowników 

zatrudnionych przy robotach pobocznych jest podstawowym atutem osoby dozoru.  

Obecnie wzmożono działania poświęcone aktywacji grupy pracowników wyróżniających 

się zwiększonym zaangażowaniem; organizuje się cykliczne spotkania na których  pracuje się 

nad komunikacją, koordynacją działań, planowaniem pracy, odpowiedzialnością za realizację 

zadań.  Z uzyskiwanych przez kierownictwo kopalni doświadczeń, wynika i załoga sama 

zgłasza problemy i proponuje sposób ich rozwiązania. Zachowanie takie spotyka się z 

akceptacją  

i aprobatą osób kierujących robotami przygotowawczymi. 

7. WNIOSKI 

Planowanie i związana z nim efektywność prowadzenia robót w branży górniczej jest 

niezwykle skomplikowane, musi bowiem uwzględnić specyfikę sektora  związaną z 

warunkami geologiczno-górniczymi, ciągle zmieniającym się stanem wiedzy, parkiem 

maszynowym oraz zasobami ludzkimi. Przedmiotem publikacji jest efektywność drążenia 

wyrobisk, a właściwie wyselekcjonowane aspekty tak obszernego zagadnienia. W KWK 

Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wprowadzono szereg innowacji mających podnieś efektywność 

drążonych wyrobisk korytarzowych.  Wprowadzane innowacje w każdym przypadku 

poddawane są monitoringowi i diagnozie, w celu ustalenia jak działają i ewentualnie jak mogły 



by działać, by najefektywniej spełniać swoje zadania. Uogólnione wnioski końcowe można 

przedstawić w następujący kolejności: 

1. Podstawą prowadzenia działań jest projekt drążenia. Dobrze opracowany, powinien mieć 

sprecyzowany stosunek do zmian warunków górniczo-geologicznych, a także mieć 

sprecyzowane  procedury co do redukcji wszystkich czynników ryzyka, jakie mogą wystąpić 

podczas drążenia wyrobiska.   

2. Kolejną częścią składową wchodzącą w skład terminu efektywność jest mechanizacja robót 

przyjęta dla danego wyrobiska. Analiza innowacyjnych rozwiązań stosowanych w przodkach 

drążonych w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz analiza wpływu tych zmian na stan 

bezpieczeństwa robót wskazuje na możliwość ich szerszego zastosowania w warunkach kopalń 

JSW. SA.  Wprowadzenie reorganizacji układów transportu, małej mechanizacji sprawdziły się 

i zostały zaakceptowane oraz docenione przez załogę. Ewidentne korzyści organizacyjne  

i ekonomiczne, wynikające z dotychczasowych doświadczeń wprowadzania tych zmian, 

skłaniają do podejmowania dalszych kroków w tym kierunku.  

3. W artykule opisano także techniki pozwalające skonsolidować górotwór w otoczeniu 

przodka  co pozwala na utrzymanie stateczności i funkcjonalności drążonych wyrobisk. 

Opisane  zabiegi w przypadku Dowierzchni C-1 pokł. 505/1 pozwoliły prowadzić wyrobisko 

płynnie eliminując zagrożenie wystąpienia obwału.  

4. Ostatnim omawianym elementem jest rola załogi i sposoby jej motywacji mające na celu 

zwiększyć efektywność prowadzonych prac. Zaznaczono rolę kierownictwa  w aspekcie 

prawidłowej oceny i wykorzystania zbioru kwalifikacji pracowników dla realizacji celów 

organizacji. W zarządzaniu zasobami ludzkimi kierownictwo powinno dążyć do 

zaangażowania pracowników w proces rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji.  

Przedstawione w artykule zagadnienia rozwoju technicznego i technologicznego KWK 

Borynia-Zofiówka-Jastrzebie obrazuje jedynie wybrany fragment działań kierownictwa  

i pracowników w zakresie restrukturyzacji technicznej i organizacyjnej mających  na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa załóg, a z drugiej ekonomiczną efektywność procesów techno-

logicznych. Każdy nowo uruchamiany przodek bazuje na doświadczeniach z prowadzenia 

wcześniejszych przodków, wzbogacając je o nowe elementy. Proces ten obejmuje zarówno 

optymalizację w zakresie doboru parametrów wyposażenia dostępnego na rynku, jak również 

podejmowanie decyzji, co do nowych konstrukcji, korzystając z zaplecza zewnętrznego, bądź 

też wprowadzenie zmodernizowanych i nowych rozwiązań.  Jak wykazano statecznie 

udoskonalenie organizacji pracy wewnątrz oddziału nie musi generować dużych kosztów,  

a może wpłynąć na poprawę osiąganego przez zakład efektu końcowego.  
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3

Każdego roku w GZW drąży się setki kilometrów wyrobisk w różnych
warunkach górniczo-geologicznych na różnych głębokościach. W 2017 roku
w samym ruchu Zofiówka wydrążono milionowy metr. Rocznie drąży się
około 8 km nowych wyrobisk. Tępo drążenia wyrobiska jest indywidualne
dla każdego wyrobiska i może ono wynosić od kilku do kilkuset metrów na
miesiąc. Postęp prac zależy od wielu czynników między innymi takich jak:
warunków górniczo-geologicznych, układu transportu, przeznaczenia
wyrobiska, technologii drążenia, organizacji pracy. Wszystkie zakłady
górnicze konsekwentnie poszukują rozwiązań zapewniających- z jednej
strony- bezpieczeństwo załogi z drugiej- optymalizacji efektywności
ekonomicznej.



Celem podejmowanych działań jest zwiększenie efektywności
prowadzonych prac związanych z drążeniem wyrobisk korytarzowych.

4

Żródło: https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,34154,morawiecki-w-ii-lub-iii-
kwartale-2017-r-wzrost-gospodarczy-przyspieszy.html?vote=1
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Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie

Rys.1. Przyjęta 
metodyka 
[opracowanie własne]
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maszynowy
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6Rys.2. Przykłady skrzyżowania prostego i na wachlarz [opracowanie własne]
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Rys.3. Elementy składowe parku maszynowego[opracowanie własne]
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Rys.4. Modernizacja układu transportu urobku

1. Minimalizacja ilości 
przenośników
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Rys.5. Modernizacja układu transportu materiałów
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10Rys.6. Innowacje dotyczące pozostałych elementów parku maszynowego
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kolor Element

KształtoŻerdzie
wniki obudowy

Złącza

Rozpory
międzyodrzwiowe

GSI 

Żerdzie

Legenda

Rys.7. Sposoby wzmacnia górotworu [opracowanie własne]

Tyczki
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kolor Element
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Rozpory
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Kotwienie wysokie

Kotwienie
międzyodrzwiowe

Legenda

Rys. 8 . Sposób wzmacniania górotworu w dowierzchni C-1  pokł. 505/1 , 
[opracowanie własne]



 Żródło: http://e-guide.pl/baza-wiedzy-2/jak-ocena-
okresowa-wplywa-na-motywacje-pracownikow/
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Fakty Kopalnia posiada mocno rozbudowany system
motywacji materialnej i niematerialnej[1,3,4,5]

„Zgodnie z zasadą Pareto, 20% załogi pracują na
80% ich wyników. W tej grupie są osoby
kreatywne, innowacyjne, przedsiębiorcze.” [2]

W zarządzaniu zasobami ludzkimi kierownictwo
powinno dążyć do zaangażowania pracowników
w proces rozwiazywania problemów
i podejmowania decyzji[1,2].
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Obecnie wzmożono działania 
poświęcone aktywacji grupy 
pracowników wyróżniających 
się zwiększonym 
zaangażowaniem; organizuje 
się cykliczne spotkania na 
których  pracuje się nad 
komunikacją, koordynacją 
działań, planowaniem pracy, 
odpowiedzialnością za 
realizację zadań.  Z 
uzyskiwanych przez 
kierownictwo kopalni 
doświadczeń, wynika i załoga 
sama zgłasza problemy i 
proponuje sposób ich 
rozwiązania. Zachowanie 
takie spotyka się z akceptacją 
i aprobatą osób kierujących 
robotami przygotowawczymi.

Źródło: http://nf.pl/manager/kultura-wellness-a-motywacja-pracownikow,,9986,38
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Przedstawione w artykule zagadnienia rozwoju technicznego i technologicznego KWK

Borynia-Zofiówka-Jastrzebie obrazuje jedynie wybrany fragment działań kierownictwa

i pracowników w zakresie restrukturyzacji technicznej i organizacyjnej mających na

celu zapewnienie bezpieczeństwa załóg, a z drugiej ekonomiczną efektywność procesów

technologicznych. Każdy nowo uruchamiany przodek bazuje na doświadczeniach

z prowadzenia wcześniejszych przodków, wzbogacając je o nowe elementy. Proces ten

obejmuje zarówno optymalizację w zakresie doboru parametrów wyposażenia

dostępnego na rynku, jak również podejmowanie decyzji, co do nowych konstrukcji,

korzystając z zaplecza zewnętrznego, bądź też wprowadzenie zmodernizowanych

i nowych rozwiązań. Jak wykazano statecznie udoskonalenie organizacji pracy

wewnątrz oddziału nie musi generować dużych kosztów, a może wpłynąć na poprawę

osiąganego przez zakład efektu końcowego.



1. Bogacz P. Siodłak Ł., Setlak K., 2014: Innowacyjność w 
przedsiębiorstwa górniczego -rola, bariery i sposoby ich 
likwidacji. Przegląd Górniczy, str. 35-44.

2. Przybyła H. 2012: Zmiany w systemie zarządzania- szansą 
rozwoju górnictwa. Wiadomości Górnicze, nr. 2, str. 607-611.

3. Ślósarz M. 2012: Systemy motywacji w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze,  nr. 10, 
str. 596-601.

4. Tobór-Osadnik K., Wyganowska M. 2012: Postawy wobec 
bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia w polskich 
przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Wiadomości 
Górnicze, nr. 578-585.

5. Tobór-Osadnik K., Wyganowska M. 2013: Materialne bodźce w 
systemach motywacyjnych w polskich przedsiębiorstw 
górniczych węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, nr 5, str. 127-
133.
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System Grid Carbo – nowa technologia zabezpieczania stropu 

przy likwidacji maszyn i urządzeń w obcinkach ścianowych 
 

 

Będąc uczestnikiem rynku górniczego w zakresie wdrażania nowych technologii poprawiają-

cych bezpieczeństwo załogi oraz efektywność procesów technologicznych, mamy przyjemność 

przedstawić informację o wdrożonej przez firmę Carbospec, nowej technologii zabezpieczania 

stropu przy likwidacji maszyn i urządzeń w obcinkach ścianowych. Technologia ta znalazła 

uznanie nie tylko Organów Nadzoru Górniczego ale również licznego Kierownictwa Kopalń 

oraz Załóg Górniczych.  

System GRID CARBO oparty na wysoko wytrzymałej siatce (400kN/m) z włókien polie-

strowych był stosowany na dwudziestu ścianach wydobywczych, a pozytywny komentarz pły-

nący bezpośrednio od załogi stał się naszą największą wartością. Niewyobrażalna wręcz po-

prawa bezpieczeństwa idzie w parze z ekonomią która została udowodniona przez naszych 

licznych Klientów. Szeroki zakres stosowania oraz zdobyte doświadczenie w ścianach o długo-

ści do 340m oraz wysokości do 4,5m pozwalają na projektowanie zróżnicowanych obcinek 

ścianowych.  

Siatka GRID CARBO jako alternatywna technologia do zabezpieczania obcinki ścianowej 

podczas wyzbrajania maszyn i urządzeń jest gwarancją szybszego ponownego wykorzystania 

kompleksów ścianowych z jednoczesnym obniżeniem ryzyka wystąpienia niebezpiecznych 

zdarzeń pracującej załogi górniczej. 

Okładzina z włókien poliestrowych o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne 

min. 400kN/m, jest wykonana z materiału o własnościach antyelektrostatycznych (rezystancja 

powierzchniowa < 1x 109Ω) oraz trudnopalnych (klasa palności V-0) wraz z kompletnym sys-

temem montażowym stanowiącym integralną część technologii zabezpieczenia i przygotowa-

nia obcinki ścianowej do wytransportowania maszyn i urządzeń. 

Okładzina (siatka) z włókien poliestrowych jest wykonana jako jeden zintegrowany ele-

ment, umożliwiający zabezpieczenie całej obcinki ścianowej od jej początkowego etapu do 

wykonania przedziału transportowego bez potrzeby łączenia w trakcie jej zabudowy. 

System wciągników jest dostosowany do obudowy zmechanizowanej zabudowanej w ścia-

nie oraz jest wyposażony w niezbędne akcesoria umożliwiające zabudowę okładziny z włókien 

poliestrowych zarówno na początkowym etapie prac zabezpieczających jak również w całym 

zakresie wykonania wygrodzenia umożliwiającego transport maszyn i urządzeń. Wciągniki są 

wyposażone w układ hamulcowy umożliwiający naprężenie lin oraz podtrzymanie zasobnika 

z okładziną (siatką) pod stropnicą obudowy zmechanizowanej. 

System Grid Carbo może być stosowany w Zakładach górniczych w polach niemetano-

wych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeń-

stwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego 

(kopalnie węgla kamiennego),w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywa-

jących kopaliny podstawowe i pospolite (kopalnie cynku i ołowiu, rudy miedzi, soli,) gdzie nie 

występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu i pyłu węglowego, 

 

 



 
Typ siatki (okładziny) GRID CARBO 

Specyfikacja 40 50 60 100 200 400 600 800 1000 1200 

Wydłużenie % ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

[kN/m] 

wzdłużna 40 50 60 100 200 400 600 800 1000 1200 

poprzeczna 40 50 60 100 200 400 600 800 1000 1200 

Rozmiar oczka (mm) 100×100 50×50 60×60 50×50 30×30 53×40 46×33 40×30 40×25 40×25 

Wydłużenie przy zerwaniu 

[%] 
13±3 

Barwa Biała, jednolita 

Trudnopalność / 

/Antystatyczność 

Odpowiada standardom MT 141-2005, NCB 245:1985 

i międzynarodowemu świadectwu FRAS 

Rezystancja 

powierzchniowa [Ω] 
≤ 1x109 

Klasa palności V-0 

Średni czas palenia [s] ≤3 

Średni czas żarzenia [s] ≤10 

Wskaźnik tlenowy [%] ≥21 

Szerokość [m] Szerokość 1÷50m lub innej 

Długość [m] Standardowa długość do 50m; możliwość wykonania do 400 lub innej 

Antykorozja Nie zachodzi zjawisko korozji (rdzewienia) oraz starzenia 

Odporność chemiczna Odporna kwasy, zasady i inne związki chemiczne 

Oddziaływanie 

na środowisko 

Przyjazna dla środowiska naturalnego i bezpieczna 

dla osób mających z nią kontakt 
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Udostępnienie byłych wyrobisk górniczych dla ruchu 

turystycznego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 

na przykładzie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 

w Zabrzu 
 

 

Bartłomiej Szewczyk, Zygfryd Jaksa, Mirosław Maciaszek 

Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze 
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STRESZCZENIE: W referacie poruszono problem związany z udostępnieniem byłych wyro-

bisk górniczych dla ruchu turystycznego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. W MGW 

obowiązuje Zarządzenie, które kompleksowo reguluje zwiedzanie tras podziemnych przez 

osoby niepełnosprawne ruchowo. Wszystkie obiekty Muzeum dostosowane są do potrzeb osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się. Problemy natomiast związane są ze sprawnym po-

ruszaniem się takich osób na trasach turystycznych przy większych ich grupach. Jako przykład 

posłużyć może trasa w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Zdecydowano się tutaj na 

wytyczenie specjalnej trasy dla osób niepełnosprawnych, obejmującą największą możliwą 

liczbę atrakcji. W tym celu wykonano próby z użyciem wózków inwalidzkich, dokonano anali-

zy oraz sformułowano wnioski. Zaproponowano dwa warianty zwiedzania trasy turystycznej. 

W celu zapewnienia w pełni bezpiecznego zwiedzania wszystkich ekspozycji konieczne było 

wykonanie kilku drobnych prac adaptacyjnych na trasie. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Kopalnie zabytkowe, podziemne trasy turystyczne, bezpieczeństwo 

tras turystycznych, osoby niepełnosprawne ruchowo 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Za-

brzu. W roku 2017 uruchomiono tam nową trasę dla zwiedzających. Przed udostępnieniem 

trasy konieczne było wykonanie wielu prac, zarówno naukowo-badawczych, jak również in-

wentaryzacyjnych, górniczych i ratowniczych [1]. Od początku trasa ta planowana była tak, 

aby w przyszłości odbywać się na niej mógł ruch turystyczny z uwzględnieniem osób niepeł-

nosprawnych. W Muzeum obowiązują przepisy, które reguluje sprawę zwiedzania podziem-



nych tras turystycznych przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Wszystkie wejścia do obiek-

tów Muzeum z podziemnymi trasami turystycznymi są dostosowane do potrzeb osób o ograni-

czonej możliwości poruszania się. We wszystkich obiektach znajdują się toalety przystosowa-

ne do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Obiekty posiadają podjazdy te-

renowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym ruchowo przedostanie się z parkingów do 

budynków kas i wejść na trasy. Każdy pracownik Muzeum, niezależnie od ustalonej procedury 

obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się, ma obowiązek okazania wszelkiej po-

mocy takiej osobie, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób nie-

pełnosprawnych. Problemy natomiast związane są z poruszaniem się takich osób na samych 

trasach turystycznych ze względu na ich specyfikę (byłe wyrobiska górnicze). Decyzją Dyrek-

cji Muzeum przystąpiono do analizy wszystkich możliwych utrudnień, które mogą stanowić 

przeszkody w zwiedzaniu podziemnych tras turystycznych przez osoby niepełnosprawne, także 

z uwzględnieniem dużych grup takich osób. Jako przykład posłużyć tutaj może oddana nie-

dawno do użytku trasa w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. 

 

 

2. OBSŁUGA OSÓB O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ  W MGW 
 

W Muzeum obowiązuje Zarządzenie Dyrektora z dnia 25.10.2017r., które kompleksowo regu-

luje sprawę zwiedzania podziemnych tras turystycznych przez osoby niepełnosprawne poru-

szające się na wózkach inwalidzkich. Instrukcja stanowiąca załącznik do Zarządzenia reguluje 

zasady zwiedzania podziemnych tras turystycznych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osoby niepełnosprawne porusza-

jące się na wózkach inwalidzkich. 

Obsługa osób o ograniczonej możliwości poruszania się obejmuje, zgodnie z Zarządze-

niem, następujące kategorie osób: 

 osoby na wózkach inwalidzkich lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (mające 

trudności z chodzeniem, na skutek urazów lub złamania kończyn), 

 osoby podróżujące z małymi dziećmi, 

 osoby starsze, 

 kobiety w ciąży, 

 osoby niewidome i niedowidzące, 

 osoby głuche i niedosłyszące, 

 osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (które mają problemy 

z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego – w tym 

osoby z zagranicy, które nie znają języka miejscowego), 

 osoby niepełnosprawne psychicznie lub intelektualnie, 

 osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci). 

 

Wszystkie wejścia do obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziemnymi 

trasami turystycznymi są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się. Każde z wejść jest oznaczone kopertą z logotypem osoby niepełnosprawnej umożliwiającą 

identyfikację punktu, w którym osoba o ograniczonej możliwości poruszania się uzyska kom-

pleksową informację i obsługę. W obiektach Muzeum znajdują się toalety przystosowane do 

obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Obiekty te posiadają także podjazdy 

terenowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym ruchowo przedostanie się z  parkingów do 

budynków kas i wejść na trasy. 

 



Każdy pracownik Muzeum, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy takiej osobie, między 

innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób o ograniczonej możliwości poru-

szania się wytyczenie przebiegu trasy w wersji dla niepełnosprawnych 

 

 

3. PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA 

 

Udostępnienie całości Sztolni Królowa Luiza to efekt prowadzonych z rozmachem robót górni-

czych i budowalnych, rozpoczętych w 2009 roku. Przedsięwzięcie Sztolni Królowa Luiza to in-

westycja finansowana kwotą ponad 182 milionów złotych, dofinansowana ze środków unijnych, 

a także miejskich, wojewódzkich i rządowych. Największy z projektów realizowanych w celu 

turystycznej aranżacji Sztolni nosi nazwę „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki 

Przemysłowej” i jego beneficjentem jest Miasto Zabrze, realizatorem Muzeum Górnictwa Wę-

glowego w Zabrzu, a partnerem realizacji projektu Województwo Śląskie. Jego wartość to prze-

szło 92 miliony złotych. Umowa partnerska inicjująca projekt została parafowana w 2010 roku 

przez władze Miasta Zabrze i dyrekcję ówczesnej Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Gu-

ido”. Sam proces rewitalizacji Sztolni zakładał wykonanie pionierskiego przedsięwzięcia, jakim 

było dotarcie i udostępnienie historycznych, ponad 200-letnich wyrobisk Sztolni i podziemnych 

chodników kopalni „Królowa Luiza”. Za wykonanie inwestycji odpowiadało łącznie ponad 20 

firm i przedsiębiorstw górniczych. Warto podkreślić, że nazwa „Sztolnia Królowa Luiza” to na-

zwa współczesna, stworzona z myślą o prowadzeniu ruchu turystycznego w dwóch, połączonych 

ze sobą zabytkowych obiektach: kopalni „Królowa Luiza” oraz Głównej Kluczowej Sztolni 

Dziedzicznej [2].  

Położona 40 metrów pod centrum Zabrza Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna nie była 

eksplorowana od 1953 roku, kiedy to zdecydowano o jej zamknięciu i zasypaniu wylotu przy ul. 

Miarki. Niezmiernie trudno było oszacować realny stan Sztolni, a także zakres prac rewitaliza-

cyjnych, co w późniejszym okresie wpłynęło na wydłużenie ostatecznego otwarcia obiektu. 

Pierwsze, nieformalne eksploracje prowadzono już od 1999 roku. Ogromne ilości zalegającego 

mułu i słaba wentylacja stanowiły największe przeszkody przy odkrywaniu 200-letnich wyrobisk 

Sztolni. Pomimo tego udało się potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia – Sztolnia zachowała 

się w bardzo dobrym stanie, a co więcej, podczas eksploracji natrafiono także na unikatowy, 

XIX-wieczny chodnik, wydrążony w pokładzie węgla nr 510, który również stanie się ele-

mentem trasy turystycznej [2]. 

 

  
 
Rys. 1. Sztolnia Królowa Luiza – mapa [2] 
Figure 1. Queen Louise Adit – the map [2] 
4. PRÓBY Z UŻYCIEM WÓZKÓW INWALIDZKICH 



 

Próby odbyły się w październiku 2018 r. Do prób używano kilku (najczęściej dwóch) wózków 

inwalidzkich (standardowych) znajdujących się na wyposażeniu MGW. Nadzór nad próbą peł-

nili pracownicy działu odpowiedzialnego za ruch turystyczny oraz działu pełnomocnika ds. 

bezpieczeństwa ruchu turystycznego. Trasa przejścia obejmowała zjazd Szybem Wilhelmina, 

przejście Chodnikiem Podstawowym w 510, Sztolnią północną wzdłuż planowanej trasy tury-

stycznej (tam i z powrotem), wyjazd Szybem Wilhelmina (Rys. 2.). 

 

 
 
Rys. 2. Trasa, na której odbywały się próby [2] 
Figure 2. The route where the trials took place [2] 
 
 

Z przeprowadzonych prób powstał raport, z załącznikami w postaci rysunków i dokumen-

tacji fotograficznej. Wybrane zdjęcia zamieszczono poniżej (Rys. 3–7). 

 
 

 

 

 
Rys. 3. Podszybie Szybu Wyzwolenie [zdjęcia autorskie] 
Figure 3. Under the shaft „Wyzwolenie” [Author’s photo] 



 

 

 
Rys. 4. Chodnik w pokładzie 510 [zdjęcia autorskie] 
Figure 4. Sidewalk in deck 510 [Author’s photo] 
 

 

 

 
Rys. 5. Sztolnia Północna [zdjęcia autorskie] 
Figure 5. Northern Adit [Author’s photo] 

 

 

 

 
Rys. 6. Utrudnienia na trasie [zdjęcia autorskie] 
Figure 6. Difficulties on the route [Author’s photo] 



 

 

 
Rys. 7. Miejsce możliwej „mijanki” [zdjęcia autorskie] 
Figure 6. Place of possible passing [Author’s photo] 
 

 

WNIOSKI 

 

Po przeprowadzeniu prób dokonano analizy ich przebiegu oraz sformułowano następujące 

wnioski: 

 ze względów bezpieczeństwa trasa w GKSD w wariancie dla osób niepełnosprawnych 

powinna przebiegać według wariantu: zjazd Szybem Wilhelmina, przejście Chodnikiem 

Podstawowym w pokładzie 510, Sztolnią Południową do Przecinki nr 6, Przecinką nr 6, 

Sztolnią Północną do Przecinki nr 8, Przecinką nr 8, Sztolnią Południową do Chodnika 

Podstawowego w pokładzie 510 i wyjazd Szybem Wilhelmina, w tym przypadku nie 

powinno dochodzić do „kolizji” grup na wózkach inwalidzkich, 

 dopuszczalny wariant to: zjazd Szybem Wilhelmina, przejście Chodnikiem Podstawo-

wym w pokładzie 510, Sztolnią Południową do Przecinki nr 6, Przecinką nr 6, Sztolnią 

Północną do Rozwidlenia Zachodniego, powrót Sztolnią Północną do Przecinki nr 8, 

Przecinką nr 8, Sztolnią Południową do Chodnika Podstawowego w pokładzie 510 i 

wyjazd Szybem Wilhelmina, w tym przypadku możliwe jest mijanie się grup na wóz-

kach na odcinku Sztolni Północnej od Przecinki nr 10 do Rozwidlenia Zachodniego, na-

leży zwrócić uwagę, aby grupy na wózkach inwalidzkich były rozmieszczone na trasie 

w ten sposób, aby nie dochodziło do ich spotkania pomiędzy Przecinką nr 8 a Przecinką 

nr 10, 

 transport w Szybie Wilhelmina ograniczony jest do 3 wózków inwalidzkich jednorazo-

wo, jeśli za każdym razem zjeżdża również obsługa windy i opiekunowie niepełno-

sprawnych, 

 przedział windy mieści maksymalnie 4 standardowe wózki inwalidzkie, jednak w tym 

przypadku istnieje problem zmieszczenia opiekunów wraz z obsługą windy, 

 założono, że zwiedzanie przez niepełnosprawnych będzie się odbywało za pomocą 

standardowych wózków inwalidzkich i dla takiego założenia przeprowadzano próby mi-

jania się grup wózków na trasie, 

 każdej osobie niepełnosprawnej powinien towarzyszyć opiekun, ponieważ samodzielne 

poruszanie się na trasie może być niemożliwe, 



 zaleca się, aby grupa na wózkach inwalidzkich obejmowała maksymalnie 4 wózki, 

z przeprowadzonych prób wynika, iż taka liczba umożliwia komfortowe zwiedzanie 

ekspozycji, 

 w celu zapewnienia bezpiecznego zwiedzania wszystkich ekspozycji wskazane jest wy-

konanie kilku drobnych prac adaptacyjnych na trasie. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

W tej chwili (stan na listopad 2018 roku), wykonano wszelkie niezbędne prace adaptacyjne 

(m.in. podjazd przy Przodku z XIX wieku), w związku z czym trasa turystyczna w Głównej 

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jest w pełni możliwa do zwiedzania we wcześniej zapropono-

wanych wariantach, nawet dla całych grup osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Dodatkowo, w przypadku zakończenia robót górniczych w Sztolni Południowej, możliwe 

będzie prowadzenie trasy powrotnej tym wyrobiskiem dla wózków inwalidzkich, przepro-

wadzone próby wskazują na możliwość bezpiecznego (bezkolizyjnego) poprowadzenia tam-

tędy trasy powrotnej. 
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Access to Former Mining Excavations for Tourist Traffic Including 

Disabled Persons on the Example of the Main Hereditary Key Adit 

in Zabrze 
 

The paper discusses the problem of access to former mining excavations for tourist traffic, in-

cluding disabled people. In the Museum, a regulation is in force, which comprehensively regu-

lates the tour of underground routes by people with disabilities. All Museum objects are 

adapted to the needs of people with reduced mobility. Problems, however, are associated with 

the efficient movement of such people on tourist routes with larger groups. An example of this 

is the route at the Main Key Heritage Drift. It was decided here to set a special route for people 

with disabilities, including the largest possible number of attractions. To this end, wheelchair 

trials were carried out, analysis and conclusions were made. Two variants of visiting the tourist 

route have been proposed. In order to ensure a completely safe tour of all exhibitions, it was 

necessary to perform several small adaptation works along the route. 
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STRESZCZENIE: Pogarszanie się warunków klimatycznych w kopalniach wymaga stosowa-

nia wysoko efektywnych systemów klimatyzacji. Stosowane obecnie w polskich warunkach 

systemy klimatyzacji oparte na rozprowadzeniu wody lodowej posiadają pewne ograniczenia 

związane z ich rozbudową. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu może być zastosowa-

nie lodu jako chłodziwa w układach klimatyzacji. W referacie przedstawiono sposoby transpor-

tu lodu w układach klimatyzacji. Na podstawie wyników badań przedstawiono wady i zalety 

transportu hydraulicznego lodu. Wykazano efektywność chłodniczą zawiesiny lodowej przy jej 

transporcie na duże odległości. Wyodrębniono newralgiczne czynniki technologiczne wpływa-

jące na bezpieczeństwo transportu hydraulicznego lodu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie klimatyczne, klimatyzacja kopalń, klimatyzacja centralna, 

lód w klimatyzacji 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Zwiększająca się głębokość eksploatacji oraz wysoka mechanizacja robót górniczych 

wpływa na pogarszanie się warunków klimatycznych w wyrobiskach kopalń podziemnych.  

W celu zwalczania zagrożenia klimatycznego w kopalniach stosuje się układy klimatyzacji. 

Układy te w znaczącej większości przeznaczone są dla przeniesienia pewnej projektowanej 

mocy chłodniczej. Zwiększenie mocy chłodniczej układów klimatyzacji musiało by się wiązać 

z koniecznością przebudowy znacznej części instalacji, w tym, rurociągów szybowych, ruro-

ciągów magistralnych, reduktorów ciśnienia czy też zestawów pompowych oraz innych ele-

mentów instalacji. Rozwiązaniem problemu zwiększenia mocy chłodniczej układu klimatyzacji 

może być zastosowanie w nich lodu. 

Lód w kopalniach podziemnych wykorzystywany jest od połowy XIX wieku, ale rozwój 

technologii klimatyzacji jego wykorzystywania przypada na drugą połowę XX wieku. Nowe 

rozwiązania technologiczne przypadają na lata 90. ubiegłego wieku, kiedy nastąpiło masowe 

wykorzystanie lodu dla potrzeb klimatyzacji w kopalniach złota i platyny w związku  

z taryfowaniem energii elektrycznej w RPA.  

Osiągnięto obniżenie kosztów zużycia energii w procesie klimatyzacyjnym, głownie po-

przez zmniejszenie ilości wody w dołowym obiegu chłodniczym poprzez produkcję lodu. Cie-
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pło topnienia lodu pozwala na uzyskanie takiego samego efektu chłodzenia przy zaledwie 30% 

przepływie masowym w stosunku do wody. 

Oprócz zalety związanej z niższymi kosztami pompowania mniejszej ilości wody w obiegu 

klimatyzacyjnym kopalni podziemnej, również znaczące jest zmniejszenie kosztów obniżenia 

temperatury wody dla celów klimatyzacyjnych.  

W referacie omówiono możliwe sposoby transportu lodu w kopalni. Przedstawiono wyniki 

badań nad sposobem transportu lodu.  

Na podstawie wyników badań przedstawiono wady i zalety transportu hydraulicznego lodu. 

Wykazano efektywność chłodniczą zawiesiny lodowej przy jej transporcie na duże odległości. 

Wyodrębniono newralgiczne czynniki technologiczne wpływające na bezpieczeństwo transpor-

tu hydraulicznego lodu. 

 

2. METODY PRODUKCJI I TRANSPORTU LODU 
 

Urządzenia do produkcji lodu technologicznego można podzielić na [1]: 

 Przemysłowe wytwornice lodu blokowego i rurkowego; 

 Bębnowe wytwornice lodu typu łuskowego (wydajność do 50 Mg/dobę); 

 Wytwornice lodu zawiesinowego (ice-slurry); 

 Generatory śniegu i lodu granulowanego. 

 W klimatyzacji kopalń najczęściej wykorzystuje się wytwornice lodu blokowego i rurko-

wego oraz wytwornice lodu zawiesinowego zwanego również lodem binarnym [2, 3, 4, 5, 9]. 

Aktualny stan techniki klimatyzacyjnej kopalń podziemnych z lodem wskazuje, ze wypra-

cowano trzy zasadnicze sposoby przekazywania lodu z powierzchni na dół kopalni: 

 grawitacyjny lub grawitacyjno-pneumatyczny, jako lód stały o zawartości wody w miesza-

ninie do ok. 5%; 

 grawitacyjno-pneumatyczny, jako zawiesina lodowa o zawartości wody do 30% w miesza-

ninie;  

 hydrauliczny, jako zawiesina lodowa o zawartości wody powyżej 85% w mieszaninie. 

 

3. TRANSPORT HYDRAULICZNY ZAWIESINY LODOWEJ 
 

W układach klimatyzacji kopalń, w których dystrybucja chłodu odbywa się za pośrednic-

twem schłodzonej wody (tzw. wody lodowej), istnieje możliwość dodania do niej drobinek 

lodu. Ciepło topnienia lodu wynosi 333,7 kJ/kg i jest znacząco większe od ciepła właściwego 

wody wynoszącego około 4,2 kJ/kg∙K. Wykorzystanie drobinek lodu w instalacji wodnej po-

zwala więc na zwiększenie mocy chłodniczej układu klimatyzacji, przy zachowaniu takiego 

samego wydatku masowego wody. Na rysunku 1 przedstawiono porównanie mocy chłodniczej 

układu klimatyzacji przy zastosowaniu wody lodowej oraz lodu z różnym stężeniem masowym 

w zawiesinie lodowej. We wszystkich przypadkach założono wydatek masowy medium w 

układzie klimatyzacji na poziomie 79 kg/s. 
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Rysunek 1. Porównanie mocy chłodniczej układu klimatyzacji przy zastosowaniu  

wody lodowej oraz lodu z różnym stężeniem masowym w zawiesinie lodowej 

Figure 1. Comparison of total cooling power for water cooling system  

and ice slurry cooling system with different concentration of ice 

 

Gęstość lodu wynosi 916,8 kg/m3, następnie w temperaturze topnienia zwiększa się do 

999,868 kg/m3 i rośnie aż do temperatury około 4°C, gdzie osiąga maksymalną wartość 

999,972 kg/m3 (przy ciśnieniu normalnym). Woda osiąga maksymalną gęstość w temperaturze 

4oC, a względny przyrost objętości przy zamarzaniu wynosi około 8,5% [6, 7]. Z uwagi na to, 

dodanie drobinek lodu o rozmiarach około 0,1 mm do instalacji wody lodowej, przy 

zachowaniu takiego samego wydatku masowego nie wpłynie znacząco na wzrost oporów 

przepływu w instalacji. W układach klimatyzacji z zawiesiną lodową można uzyskać medium 

o temperaturze ujemnej (np. -3C), ale wymaga to zastosowania dodatków obniżających tem-

peraturę krzepnięcia [6, 7]. Z uwagi na brak możliwości zastosowania cieczy nisko krzepną-

cych w warunkach górnictwa podziemnego w dalszych rozważaniach zakładano wodę z zawie-

siną lodową o temperaturze 0C. Zastosowanie lodu może jednak wymagać dostosowania 

parametrów pracy układów pompowych obiegu pierwotnego i wtórnego, jak również 

dostosowania parametrów pracy trójkomorowego rurowego podajnika cieczy do zasilania 

zawiesiną lodową. 

W czasie transportu zawiesiny lodowej siecią rurociągów układu klimatyzacji może napo-

tkać na trudności, które związane mogą być przede wszystkim z: 

 Koagulacją i aglomeracją cząstek lodu - niebezpieczeństwo „zatorów lodowych” wrasta  

w raz z pojawieniem się powietrza w instalacji, co w warunkach kopalnianych często wy-

stępuje; 

 Niebezpieczeństwem oblodzenia wokół kołnierzy (uszczelek) lub kompensatorów w trakcie 

zmian prędkości przepływu zawiesiny - efekt wyporowy lodu w rurociągach pionowych – 

powstanie „korka lodowego” w tracie awaryjnego zatrzymania przepływu zawiesiny  

w rurociągu; 
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 Trudnościami w parametryzacji medium dwufazowego – różne gęstości mediów  

w rurociągu zasilającym i powrotnym - zaburzony „efekt U-rurki” – konieczność regulacji 

pracy trójkomorowego podajnika cieczy. 

 

4. DOPŁYW CIEPŁA PODCZAS TRANSPORTU HYDRAULICZNEGO ZAWIESINY 

LODOWEJ 
 

Zapewnienie wysokiej efektywności układu klimatyzacji zależy w znacznym stopniu od 

stanu sieci rurociągów wody lodowej transportujących schłodzone medium od miejsca jego 

wytwarzania do odbiorników ciepła, jakimi są przeponowe chłodnice powietrza zabudowane w 

rejonach prowadzenia robót górniczych.  

 Z doświadczenia autorów w projektowaniu układów klimatyzacji wynika, że projekto-

wa strata ciepła w sieci rurociągów obiegu pierwotnego i wtórnego, wynosi 20-25% wytwa-

rzanej mocy chłodniczej i związana jest głównie z ogrzewaniem wody lodowej  

w preizolowanych rurociągach zasilających. Prowadzone przez autorów audyty energetyczne 

układów klimatyzacji wykazały, że rzeczywiste straty ciepła w instalacjach klimatyzacji są 

znacznie wyższe i większości przypadków osiągają 40-55%. Wynika z tego, że z każdego wy-

tworzonego jednego Megawata mocy chłodniczej tylko 450-600 kW jest dostępne w miejscu 

lokalizacji chłodnic powietrza i jest wykorzystywane do odbioru ciepła od powietrza  

w wyrobiskach [8]. 

 Podczas transportu wody lodowej z zawiesiną lodową wystąpi intensyfikacja „strat 

chłodu” na drodze przepływu wody lodowej od miejsca wytworzenia chłodu do miejsca zabu-

dowy chłodnic powietrza. Prowadzone obliczenia prognostyczne dla projektowanych przez 

autorów instalacji klimatyzacji wykazały, że obniżenie temperatury wody lodowej w układzie 

obiegu wtórnego układu klimatyzacji z 3C do 0C spowoduje zwiększenie „strat chłodu” w 

rurociągach o około 12%. Co prawda woda lodowa dopływająca do chłodnic uzyska niższą 

temperaturę, ale należy pamiętać o tym, że odbędzie się to kosztem większych „strat chłodu”. 

Zwiększeniu ulegną także straty w rurociągach obiegu pierwotnego. Na rysunku 2 przedsta-

wiono szacunkowy zasięg drobinek lodu w rzeczywistej instalacji klimatyzacji centralnej. W 

obliczeniach uwzględniono rzeczywiste „straty chłodu” w instalacji oraz fakt zastosowania 

zawiesiny lodowej o zawartości 8% lodu. Wykonane obliczenia uwzględniają tylko ciepło top-

nienia lodu związane z przewodzeniem ciepła przez ścianki rurociągów. Nie uwzględniają jed-

nak topnienia się w lodu w wyniku tarcia drobin pomiędzy sobą, o ścianki rurociągów oraz 

kształtki i armaturę instalacji.  

 
Rysunek 2. Prognozowany zasięg lodu w instalacji klimatyzacji centralnej 
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Figure 2. Predicted range of ice slurry in cooling system 

 

W analizowanym przypadku lód dopłynął by tylko do 3 z 18 chłodnic zabudowanych  

w sieci. Do pozostałych chłodnic dopływała by już sama woda o temperaturze od 0,1C do 

3,6C, w zależności od miejsca lokalizacji chłodnicy w sieci. Stosowane obecnie w kopalniach 

chłodnice powietrza nie są projektowane na zasilanie zawiesiną lodową i może w nich docho-

dzić do blokady przepływu w rurach wężownicy. W przypadku chęci zastosowania lodu za-

sadnym byłoby przeprowadzenie odpowiednich badań potwierdzających możliwość ich zasila-

nia zawiesiną lodową. 

Istotnym zagadnieniem w kontekście stosowania zawiesiny lodowej jest również fakt sa-

mego odbioru ciepła od powietrza w chłodnicach. W prowadzonych pracach audytowych [8] 

stwierdzono, że stosowane obecnie w górnictwie chłodnice powietrza nie pozwalają na inten-

sywny odbiór ciepła od powietrza, co w wielu przypadkach powodowało, że woda powrotna z 

chłodnic powietrza miała stosunkowo niską, mniejszą od zakładanej, temperaturę wody (naj-

częściej zakłada się że woda powrotna z chłodnicy osiągnie 18C). Powoduje to, że pomimo 

doprowadzenia wody do chłodnic moc chłodnicza nie jest odbierania od powietrza w miej-

scach gdzie panują trudne warunki klimatyczne. W tym kontekście samo obniżenie temperatu-

ry medium doprowadzanego do chłodnic (poprzez zastosowanie zawiesiny lodowej) nie wpły-

nie na uzyskiwanie wyższych mocy chłodniczych w miejscu lokalizacji chłodnic powietrza. 

W przypadku jeżeli woda nie odbierze ciepła w chłodnicach powietrza, to intensyfikacji 

ulegną straty ciepła na rurociągach powrotnych, które zazwyczaj są nieizolowane. Brak odbio-

ru ciepła w chłodnicach i niższe temperatury w chłodnicach wpłyną także niekorzystanie na 

uzyskiwaną temperaturę wody powrotnej do stacji klimatyzacji. Może ona osiągać w przypad-

ku zastosowania zawiesiny lodowej około 14-15C. Urządzenia chłodnicze w stacji klimatyza-

cji powierzchniowej projektowane są dla temperatury wody powrotnej wynoszącej 18-20C. 

 

5. PODSUMOWANIE 
 

Zastosowanie zawiesiny lodowej w układach klimatyzacji kopalń może pozwolić na prze-

noszenie większych mocy chłodniczych przy tych samych wydatkach objętościowych wody 

lodowej w instalacjach. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że zastosowanie lodu spowoduje 

zmniejszenie temperatury wody doprowadzanej do przeponowych chłodnic powietrza zabudo-

wanych w rejonach prowadzenia robót górniczych, gdyż pokryje on zwiększone „straty chło-

du” w instalacji. Obniżenie temperatury wody lodowej doprowadzanej do chłodnic może nie 

przynieść zwiększenia efektu odbioru ciepła od powietrza w rejonach. Potwierdzeniem tego 

może być fakt, że w chłodnicach stosowanych w kopalniach bardzo często woda powrotna z 

chłodnic nie uzyskuje odpowiednio wysokiej temperatury, nawet jeżeli temperatura wody do-

prowadzanej jest odpowiednia. 

 Zastosowanie zawiesiny lodowej w istniejących sieciach układów klimatyzacji wpłynie na 

zwiększenie „strat chłodu” na drodze doprowadzenia wody lodowej do chłodnic powietrza. Na 

podstawie prowadzonych badań w układach klimatyzacji można stwierdzić, że w znaczącej 

mierze wzrost mocy chłodniczej układu klimatyzacji spowodowany zastosowaniem zawiesiny 

lodowej zostanie stracony na drodze przepływu zawiesiny lodowej i moc chłodnicza służąca do 

odbioru ciepła od powietrza ulegnie niewielkiemu wzrostowi. Sens zastosowania zawiesiny 

lodowej byłby większy w układach o dobrze zaizolowanych rurociągach, w których występują 

niewielkie „straty chłodu”. Badania układów klimatyzacji w kopalniach wskazują jednak, że 

często straty te przekraczają 50% wytworzonej mocy chłodniczej. 
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ICE TRANSPORT IN MINE COOLING SYSTEMS 

 

Harsh climate condition in underground mines cause that cooling systems have to be used. 

Currently each cooling systems in Polish mines use water to distribute cooling power. The de-

velopment of working cooling systems is difficult because many components have to be re-

built. For increasing cooling power ice slurry could be used. In the paper methods of transport 

ice in cooling systems were presented. Also were presented advantages and disadvantages of 

using ice. According to heat loses measurements in Polish underground mines the effectiveness 

of transport ice slurry were calculated. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono charakterystykę zagrożeń naturalnych występu-

jących wraz ze wzrostem głębokości prowadzonej eksploatacji i ich wpływ na bezpieczeństwo 

prowadzonych robót górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia aerologiczne i ich 

wzajemne powiązania. Współwystępowanie zagrożeń naturalnych przyczynia się do obniżenia 

bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych. Wzrost występujących zagrożeń naturalnych 

wiąże się ze wzrostem kosztów prowadzonej eksploatacji wynikających głównie z koniecznoś-

ci ich zwalczania. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie klimatyczne, zagrożenie metanowe, zagrożenie pożarowe, 

bezpieczeństwo eksploatacji 

 

 

1. WSTĘP 

Prowadzenie eksploatacji w polskich kopalniach wiąże się z występowaniem wielu za-

grożeń naturalnych i technicznych. Przed przystąpieniem do projektowania eksploatacji w no-

wej partii należy rozpoznać stan zagrożeń naturalnych, które stanowią podstawę do opraco-

wania projektu koncepcyjnego eksploatacji złoża. Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń na-

turalnych wymaga stosowania zarówno nowoczesnych technik, technologii, urządzeń oraz ma-

szyn, a także dobrej znajomości i umiejętności posługiwania się odpowiednia wiedzą. 

Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje się trudnymi warunkami geologiczno-gór-

niczymi oraz występowaniem zagrożeń: 

 metanowego, 

 wybuchem pyłu węglowego, 

 tąpaniami, zawałami, 

 pożarowego, 

 wodnego, 

 wyrzutami gazów i skał, 

 oraz klimatycznego. 



Zwiększająca się głębokość prowadzenia eksploatacji przyczynia się do wzrostu skali 

występujących zagrożeń naturalnych. Wraz ze wzrostem głębokości mamy do czynienia ze 

wzrostem ilości wydzielającego się metanu, wzrostem temperatury pierwotnej skał co pociąga 

za sobą pogorszenie się warunków klimatycznych i wzrost zagrożenia pożarami endogenicz-

nymi.  

  Eksploatacja w polskich kopalniach węgla kamiennego prowadzona jest na coraz 

większych głębokościach, co wiąże się z kolei w pogorszeniem warunków klimatycznych 

w wyrobiskach dołowych. Aktualnie eksploatacja prowadzona jest na średniej głębokości 

wynoszącej 800 m n.p.m. W wielu kopalniach prowadzi się jednak eksploatację na głębokości 

poniżej 1000 m n.p.m. Z roku na rok głębokość eksploatacji rośnie. Współwystępowanie 

zagrożeń naturalnych może przyczyniać się do obniżenia bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

Dlatego też opracowywanie i wdrażanie profilaktyki ich zwalczania jest bardzo istotne. Z tego 

tez powodu niezbędne jest prowadzenie badań naukowych nad opanowywaniem wystę-

pujących zagrożeń naturalnych. 

 

2. ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE 

Wzrost głębokości eksploatacji wiąże się ze wzrostem temperatury pierwotnej góro-

tworu. Na rysunku 1. przedstawiono zmiany temperatury pierwotnej górotworu w kopalniach 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Z przedstawionego na rysunku 1 wykresu wynika, że 

w niektórych kopalniach temperatura pierwotna górotworu przekracza 50C. W przyszłych la-

tach należy spodziewać się dalszego pogarszania warunków klimatycznych w kopalniach. 

 

 
 

Rys. 1. Zmiana temperatury górotworu z głębokością w polskich kopalniach 

Fig. 1. Change in the temperature of the rock mass with the depth in Polish coal mines 

 
Dopływ strumienia ciepła do powietrza z odsłoniętych skał odbywa się poprzez kon-

wekcję, parowanie wilgoci oraz promieniowanie. 



  Oprócz temperatury pierwotnej górotworu na warunki klimatyczne w wyrobiskach 

wpływają inne czynniki, takie jak: 

 zabudowane w wyrobiskach maszyny i urządzenia energomaszynowe, 

 temperatura powietrza dopływającego do wyrobisk, 

 czas przewietrzania wyrobiska, 

 transportowany urobek, 

 utleniające się skały (ich parametry termofizyczne), 

 rurociągi transportujące różne media, 

 parująca w wyrobisku woda, 

 zmiany ciśnienia powietrza podczas przepływu wyrobiskami. 

Na stan zagrożenia klimatycznego wpływa także właściwe planowanie wykonywania 

wyrobisk podziemnych, racjonalna wentylacja wyrobisk oraz organizacja procesu techno-

logicznego, a przede wszystkim transportu urobku i lokalizacji urządzeń elektrycznych.  

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2017 przepisami [11], jeżeli temperatura pier-

wotna skał jest większa niż 30°C, w zakładzie górniczym opracowuje się prognozę warunków 

klimatycznych oraz ustala się profilaktykę zapewniającą utrzymanie właściwej temperatury 

zastępczej klimatu. Profilaktyka zapewniająca utrzymanie właściwej temperatury zastępczej 

klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest 

większa niż 40°C, jest opiniowana przez rzeczoznawcę. Kryteria oceny zagrożenia klimatycz-

nego oraz zaliczania tego zagrożenia do poszczególnych stopni tego zagrożenia określają 

przepisy wydane na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy.  

W obowiązującym od 1 lipca 2017 roku Rozporządzeniu Ministra Środowiska w spra-

wie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych [12] wskazano, że podstawowym kryterium 

oceny zagrożenia klimatycznego jest występowanie na stanowisku pracy w podziemnym 

wyrobisku górniczym, zwanym „stanowiskiem pracy”, temperatury zastępczej klimatu wyższej 

niż 26°C. W podziemnych zakładach górniczych ustala się trzy stopnie zagrożenia klima-

tycznego. Stanowisko pracy jest przestrzenią, która w podziemnych zakładach górniczych 

podlega zaliczeniu do jednego z trzech stopni zagrożenia klimatycznego. Do I stopnia zagro-

żenia klimatycznego zalicza się stanowisko pracy, jeżeli temperatura zastępcza klimatu nie jest 

wyższa niż 30°C. Do II stopnia zagrożenia klimatycznego zalicza się stanowisko pracy na 

którym temperatura zastępcza klimatu jest wyższa niż 30C, ale nie jest wyższa niż 32°C. Do 

III stopnia zagrożenia klimatycznego zalicza się stanowisko pracy, jeżeli temperatura zastępcza 

klimatu jest wyższa niż 32°C lub temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem 

wilgotnym lub wyznaczona na podstawie pomiarów temperatury suchej, wilgotności względnej 

oraz ciśnienia atmosferycznego w miejscu wykonywania pomiaru jest wyższa niż 34°C, lub 

temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem suchym lub czujnikiem pomia-

rowym jest wyższa niż 35°C.  

Temperaturę zastępczą klimatu wyznacza się na podstawie wzoru: 

 

 ,, aswzk vttt  4060          (1) 

 

gdzie: 

𝑡𝑧𝑘 - temperatura zastępcza klimatu, °C; 

𝑡𝑠 - temperatura mierzona termometrem suchym, °C; 

𝑣𝑎 - średnia prędkość ruchu powietrza w wyrobisku, w metrach na sekundę pomnożona przez 

współczynnik przeliczeniowy równy 1 
s∙°C

m
. 



Temperaturę zastępczą klimatu można stosować, gdy wartości parametrów mikrokli-

matu zawierają się w przedziałach: 𝑡𝑠 = 25 ÷ 35, °C , 𝑡𝑤 = 20 ÷ 34, °C , 𝑣𝑎 = 0,15 ÷ 4,0 
m

s
 

Na stanowiskach pracy zaliczonych do pierwszego i drugiego stopnia zagrożenia kli-

matycznego stosuje się rozwiązania techniczne w celu obniżenia temperatury lub ogranicza się 

wymiar czasu pracy. W przypadku, gdy wymiar czasu pracy na stanowiskach pracy zagro-

żonych klimatycznie jest dłuższy niż 2 godziny, pracownicy mogą być zatrudnieni tylko 

w skróconym czasie pracy, w wymiarze 4 godzin w ciągu sześciogodzinnej zmiany roboczej 

liczonej łącznie z czasem zjazdu i wyjazdu pracownika. Pracownicy ci podlegają obowiązkowi 

przeszkolenia w zakresie zagrożeń wynikających z pracy w podwyższonej temperaturze. Na 

stanowiskach pracy zaliczonych do drugiego stopnia zagrożenia klimatycznego mogą być 

zatrudnieni tylko pracownicy, którzy dotychczas byli zatrudnieni w warunkach zagrożenia 

klimatycznego oraz pracownicy, którzy powracają do pracy po przerwie dłuższej niż 14 dni 

spowodowanej chorobą po odbyciu dodatkowych badań lekarskich. Natomiast na stanowiskach 

pracy zaliczonych do trzeciego stopnia zagrożenia klimatycznego, pracownicy mogą być 

zatrudnieni tylko w czasie prowadzenia akcji ratowniczych [12]. 

Według przepisów powinno się prowadzić dokumentację, na podstawie której dokonuje 

się zaliczenia danej przestrzeni pracy do odpowiedniego stopnia zagrożenia klimatycznego. 

W związku z wprowadzonym w prawie pojęciem zagrożenia klimatycznego niezmiernie 

istotne jest opracowanie zasad kontroli i oceny tego zagrożenia w wyrobiskach górniczych. 

W związku z koniecznością utrzymywania w wyrobiskach górniczych odpowiednich 

parametrów powietrza, w tym utrzymywania temperatury poniżej dopuszczalnych wartości 

w większości kopalń podziemnych niezbędne jest i będzie stosowanie układów klimatyzacji 

wyrobisk. Z punktu widzenia późniejszej eksploatacji systemu klimatyzacji ważne jest, aby 

w przemyślany sposób przystąpić do jego projektowania. System klimatyzacji eksploatowany 

jest w kopalni zazwyczaj przez długi okres czasu. Ważne jest więc aby w miarę możliwości 

przewidzieć wszystkie zmiany jakie będą zachodziły w kopalni.  

Dla zobrazowania wpływu zwiększania głębokości eksploatacji poniżej przedstawiono 

przykład obliczeniowy. Za przedmiot analizy przyjęto Ścianę A-1 o wybiegu 1500 m i długości 

250 m (rys. 2). Ściana jest przewietrzana w systemie Y. Chodnikiem A-1 jest doprowadzane 

1200 m3/min powietrza, natomiast Chodnikiem A-2 1100 m3/min. Odstawa urobku ze ściany 

odbywa się Chodnikiem A-1. Przeprowadzono obliczenia dla różnych wartości wydobycia 

(3000 Mg/d, 4000 Mg/d, 5000 Mg/d) rozważono również wariant z brakiem wydobycia. 

 

 



 
 

Rys. 2. Schemat przewietrzania rejonu Ściany A-1 w pokładzie 401 

Fig. 2 Scheme of the ventilation system of the longwall A-1 area in the seam 401  
 

 

Prognozy temperatury powietrza wykonano przy założeniu dziewięciu różnych głębo-

kości zalegania rozpatrywanej ściany i związanej z tym temperatury pierwotnej górotworu. Ob-

liczenia rozpoczęto od głębokości 870 m poniżej powierzchni terenu. Na tej głębokości przyję-

to średnią temperaturę pierwotną górotworu (oznaczoną jako Tg na rys. 2) równą 34oC. Ostat-

nim przypadkiem było zaleganie ściany na głębokości 1250 m poniżej powierzchni terenu, na 

której przyjęto temperaturę pierwotną górotworu równą 50oC. 

W metodzie uwzględniono występujące w wyrobiskach kopalnianych lokalne (miej-

scowe) źródła ciepła takie jak: 

 urządzenia urabiające, transportujące a także wentylatory, pompy, 

 transportowany węgiel, 

 utleniające się odsłonięte powierzchnie skał węglowych, 

 wodę dopływającą z górotworu do wyrobisk, 

 rurociągi transportujące czynniki o temperaturze różnej od temperatury powietrza. 

W oparciu o wykonane obliczenia, których wyniki przedstawiono na rysunku 3 można 

zauważyć liniowe przyrosty wymaganych strumieni ciepła do odebrania od powietrza wenty-

lacyjnego wraz ze wzrostem temperatury pierwotnej górotworu dla analizowanej ściany A-1. 

 

 

 

 



 
Rys. 3. Wymagany strumienia ciepła do odebrania od powietrza wentylacyjnego  

w funkcji temperatury pierwotnej górotworu dla Ściany A-1 – wykres punktowy 

Fig. 3. Required heat flux to be collected from the ventilation air 

as a function of the primary temperature of the rock mass for longwall A-1 - a scatter plot 

 

 

Na rysunku 4 przedstawiono wymagany strumień ciepła do odebrania od powietrza 

wentylacyjnego w zależności od głębokości eksploatacji dla ściany A-1. 

 
 

 
Rys. 4. Wymagany strumień ciepła do odebrania od powietrza wentylacyjnego  

w zależności od głębokości eksploatacji dla ściany A-1 

Fig. 4. Required heat flow to be collected from the ventilation air 

depending on the exploitation depth for the longwall A-1 
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W przypadku analizowanej Ściany A-1 wzrost temperatury pierwotnej górotworu o 1oC 

powoduje wzrost zapotrzebowania na wymaganą moc chłodniczą do odebrania od powietrza 

(rys. 3), który wynosi około: 

 dla wariantu bez wydobycia –70 kW, 

 dla wariantu przy wydobyciu 3000 Mg/d – 110 kW, 

 dla wariantu przy wydobyciu 4000 Mg/d – 130 kW, 

 dla wariantu przy wydobyciu 5000 Mg/d – 150 kW. 

Na podstawie wyników przedstawionych na rysunku 4 można dla analizowanej Ścia-

ny A-1 określić wzrost zapotrzebowania na wymaganą moc chłodniczą do odebrania od powie-

trza w przypadku wzrostu głębokości eksploatacji o 100 m, który wynosi około: 

 dla wariantu bez wydobycia –240 kW, 

 dla wariantu przy wydobyciu 3000 Mg/d –360 kW, 

 dla wariantu przy wydobyciu 4000 Mg/d – 430 kW, 

 dla wariantu przy wydobyciu 5000 Mg/d – 500 kW. 

Z przedstawionych rozważań wynika, że wzrost głębokości eksploatacji przyczynia się 

do wzrostu mocy urządzeń klimatyzacyjnych jakie należy zabudować w kopalni i poszuki-

wania innych rozwiązań przyczyniających się do obniżenia temperatury powietrza kopalnia-

nego. W związku z tym w zakresie zagrożenia klimatycznego niezbędne jest: 

 prowadzenie badań nad obniżeniem kosztów klimatyzacji i wydłużenia czasu pracy 

górników w wyrobiskach poprzez zapewnienie w nich właściwych warunków klima-

tycznych, 

 prowadzenie badań nad poprawą efektywności schładzania powietrza w rejonie ścian 

eksploatacyjnych i robotach udostępniająco-przygotowawczych prowadzonych na du-

żych głębokościach przy wysokiej temperaturze pierwotnej skał, 

 prowadzenie badań nad poprawą efektywności i wykorzystaniem urządzeń klimatyza-

cyjnych stosowanych w kopalniach z uwzględnieniem okresowego audytu ich pracy 

w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej. 

Badania te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy zatrudnionej załogi w 

trakcie prowadzenia eksploatacji oraz ograniczenie kosztów związanych ze skracaniem czasu 

pracy załogi i zużyciem energii na procesy klimatyzacji. 

 

3. ZAGROŻENIE METANOWE 

W karbonie produktywnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, biorąc pod uwagę 

obszar i obecnie rozpoznane poziomy, metan występuje w różnych ilościach, również jego 

rozmieszczenie jest bardzo nierównomierne. W północnej i środkowej części Zagłębia na 

niektórych obszarach metan w ogóle nie występuje lub występuje w nieznacznych ilościach. 

Natomiast w południowej części zagłębia występują obszary o bardzo silnej metanonośności. 

W części południowo-wschodniej do złóż silnie metanonośnych należą złoża kopalń: „Brze-

szcze”, „Silesia”, natomiast w części południowo-zachodniej silnie metanonośnymi są złoża 

kopalń ROW. 

Metan nie jest związany z określonymi poziomami stratygraficznymi. Występuje on we 

wszystkich poziomach za wyjątkiem warstw libiąskich. Jedne i te same warstwy w jednych 

obszarach są metanonośne a w innych pozbawione metanu. Nie stwierdza się ścisłej zależności 

pomiędzy stopniem uwęglenia a metanonośnością karbonu. Zdarza się, że kopalnie o węglu 

silnie zmetamorfizowanym zawierają metan w minimalnych ilościach, natomiast kopalnie 

o słabo zmetamorfizowanym węglu np. kopalnia „Silesia” wykazują często silną metanonoś-



ność. Duże znaczenie w metanonośności węgla ma grubość i rodzaj nadkładu jednak nie jest 

on jedynym warunkiem występowania większych ilości metanu. Dotychczas przeprowadzone 

badania pozwalają stwierdzić, że metan związany ze złożami węgla występuje w dwóch 

zasadniczych formach: 

 jako metan sorbowany związany fizyko-chemicznie z substancją węglową, 

 jako metan wolny, występujący w porach i szczelinach skał płonnych i pokładów węgla. 

Stwierdza się jednak wyraźną zależność pomiędzy metanonośnością a tektoniką w tym 

znaczeniu, że dyslokacje w wyraźny sposób rozgraniczają bloki o różnym stopniu nasycenia 

metanem.  

Badania metanonośności górotworu prowadzone w południowo-zachodniej części 

Zagłębia w otworach badawczych stwierdzają w stropie karbonu pod nadkładem strefę silnej 

metanonośności [13]. Na rysunku 5 przedstawiono zmianę metanonośności z głębokością 

zalegania poniżej stropu karbonu pochodzącą z badań Tarnowskiego [13]. Miąższość strefy 

silnej metanonośności wynosi około 200 m, a metanonośność jej przekracza niejednokrotnie 10 

[m3
CH4/Mgcsw]. Następnie metanonośność maleje od 2 do 5 [m3

CH4/Mgcsw], by na głębokości 

700 - 900 m wzrosnąć do ponad 13 [m3
CH4/Mgcsw]. Poniżej głębokości 1000 m stwierdza się 

nawet występowanie wolnego azotu oraz helu. Pierwsze maksimum metanonośności związane 

jest z obecnością nieprzepuszczalnego nadkładu i występuje 150-200 m poniżej stropu 

karbonu. Drugie maksimum metanonośności występuje 650-700 m poniżej stropu karbonu i 

wiąże się z silnym metamorfizmem skał karbońskich na dużej głębokości zalegania, który 

spowodował wzrost stopnia uwęglenia i znaczące obniżenie zawartości części lotnych, wzrost 

zawartości termogenicznego metanu w węglu, obniżenie zwięzłości węgla, zmniejszenie 

pojemności sorpcyjnej węgla, która przy dużej zawartości metanu i niskiej zwięzłości węgla 

przyczynia się do wystąpienia wysokiego gradientu ciśnienia w obrębie tzw. pułapki gazowej, 

co przyczynia się do wzrostu wydzielania metanu do wyrobisk górniczych oraz występowania 

zjawiska wyrzutów metanu i węgla.  

Na rysunku 6 przedstawiono głębokościowy rozkład metanonośności w obrębie złoża 

Dębieńsko [10]. Z tego rozkładu wynika, że prowadzenie eksploatacji w tak nasyconych 

pokładach metanem wymaga stosowania odpowiednich metod służących do obniżenia 

wydzielającego się metanu do wyrobisk górniczych. 

Od właściwej oceny zagrożenia metanowego, opracowanych prognoz, prowadzonych 

obserwacji i kontroli zagrożenia oraz podjętych środków profilaktycznych, zależy więc 

bezpieczeństwo kopalń prowadzących eksploatację w pokładach węgla nasyconych metanem.  

Profilaktyka metanowa obejmuje zarówno metody rozpoznawania i kontroli zagrożenia 

metanowego jak i środki i sposoby zwalczania wybuchowych nagromadzeń metanu w wyro-

biskach górniczych. W profilaktyce metanowej kopalń węgla kamiennego dominującą rolę 

odgrywają następujące sposoby: 

 skuteczna wentylacja zapobiegająca tworzeniu się lontów metanowych lub lokalnych 

nagromadzeń metanu w wyrobiskach przewietrzanych przepływającymi prądami po-

wietrza wytworzonymi przez wentylatory główne oraz w wyrobiskach przewietrzanych 

odrębnie przy pomocy wentylacji lutniowej, 

 odmetanowanie złóż węgla otworami drenażowymi odwierconymi z wyrobisk podziem-

nych lub z powierzchni, 

 kontrola metanometryczna zawartości metanu w powietrzu wg określonych przepisami 

zasad lokalizowania czujników w poszczególnych rodzajach wyrobisk,  

 pomocnicze urządzenia wentylacyjne stosowane w miejscach o zmniejszonej intensyw-

ności przewietrzania i tworzenia się lokalnych nagromadzeń metanu. 



 
Rys.5 Usrednione zmiany metanonośności g oraz zawartosciwilgoci Wc  

i części lotnych Vdaf w pokładach wegla ROW [13] 

Fig.5. Averages of changes in methane content g and moisture content Wc 

and volatile parts of Vdaf in ROW coal seams [13] 

 

Odmetanowanie górotworu jest najskuteczniejszym środkiem zwalczania zagrożenia 

metanowego, zapewniającym zmniejszenie wypływów metanu do przestrzeni roboczych oraz 

zapobieganie lub zmniejszenie objawów, takich jak np. wydmuchy, nagłe wyrzuty metanu 

i węgla, itp. Najskuteczniejszą metodą okazało się drenowanie metanu z górotworu i otamo-

wanych zrobów, odprowadzanie go osobnymi rurociągami na powierzchnię, wykorzystując 

depresję pomp stacji odmetanowania. Metoda ta pomaga w utrzymaniu żądanych parametrów 

wentylacyjnych, stawia jednak określone wymagania odnośnie do sposobów rozcinania meta-

nonośnych pokładów węgla. Odmetanowanie wyprzedzające w kopalniach polskich stosowane 

jest sporadycznie lub wcale się go nie stosuje ze względu na niską przepuszczalność węgli 

powodującą, że skuteczność metody odmetanowania jest zbyt niska. 

Eksploatacja pokładów węgla zagrożonych wstrząsami i tąpaniami, a zarazem nasy-

conych metanem stwarza bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zatrudnionej załogi. 

W przypadku wystąpienia tąpnięcia z pokładów nasyconych metanem może wydzielić się duża 

ilość metanu do wyrobisk doprowadzając do powstania atmosfery beztlenowej. W takich przy-

padkach życie znajdujących się w tych wyrobiskach górników może być zagrożone nie tylko 



od rozładowania energii i deformacji wyrobisk czy ich zniszczenia ale również od wydzie-

lającego się metanu, który wypiera tlen z wyrobisk. Poniżej przedstawiono dwa przykłady 

wzrostu wydzielania metanu po wystąpieniu tąpnięcia. 
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Rys. 6. Głębokościowy rozkład metanonośności w wybranym obszarze [10] 

Fig. 6. Depth distribution of methane content in a selected area [10] 

 

 

W dniu 05.05.2018 r. nastąpiło tąpnięcie w partii H w Ruchu Zofiówka, w wyniku 

którego do wyrobisk wydzieliła się duża ilość metanu [9]. Na rysunku 7 przedstawiono rozkład 

metanonośności w pokładzie 409/4 w partii H. Na rysunku tym wyraźnie widać, że meta-

nonośność w polu ściany H-4 była wyraźnie niższa niż na linii Chodnika H-10 i Pochylni 

wentylacyjnej H-2 pokł. 409/4-409/4. Niższa metanonośność stwierdzona w pokł. 409/4 

w czasie drążenia wyrobisk przygotowawczych dla ściany H-4 sjest wynikiem odgazowania 

pokładu 409/4 wcześniejszą eksploatacją prowadzoną w pokł. 409/3. Epicentrum tąpnięcia 

zostało zlokalizowana w rejonie chodnika H-10 w pokładzie 409/3  i 409/4. W rejonie tego 

chodnika metanonośność zbliżona jest do 8 m3 CH4/Mgcsw. 
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Rys. 7. Mapa izolinii metanonośności w rejonie ściany H-4 w pokł. 409/4 [9] 

Fig. 7. Map of the methane content isolines in the area of the longwall H-4 in the seam 409/4 [9] 

 

 

Po wystąpieniu wstrząsu w dniu 05.05.2018 o godzinie 10:58:00 rejestrowane były 

wysokie stężenia metanu na czujnikach, które nie uległy zniszczeniu w czasie zdarzenia. 

Spośród analizowanych czujników metanometrii zabudowanych w rejonie partii H zniszczeniu 

nie uległ czujnik MM-123 i czujnik MM-187. Oba te czujniki zabudowane były w Przekopie 

H-2 do pokł. 409/3 10-15 m przed skrzyżowaniem z Przecinką H-2 transportową pokł. 409/1 i 

409/2. Zapis stężeń z czujników metanometrii po zdarzeniu zamieszczono na rysunku 8 [9]. 

W związku z tym, że po wystąpieniu zdarzenia w dniu 05.05.2018 r. doszło do tak 

znacznego wypływu metanu do wyrobisk spowodowało to wydłużenie czasu prowadzenia 

akcji ratowniczej.  

Z analizy zapisów czujników metanometrii można oszacować wydzielanie metanu 

z partii H, w której zlokalizowany był wstrząs i w efekcie wystąpiło tąpnięcie w dniu 05.05. 

2018 r. o godzinie 1058. Z analizy wynika, że do wyrobisk wydzieliło się około 545 000 m3 me-

tanu. Tak więc średnie wydzielanie metanu do wyrobisk w partii H zwiększyło się trzykrotnie 

w stosunku do stanu sprzed wystąpienia wstrząsu [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 8. Przebieg stężeń CH4 na czujnikach MM-123 i MM-187 (05.05.2018-15.05.2018) 

Fig. 8. Changes of CH4 concentrations on the MM-123 and MM-187 

sensors (05.05.2018-15.05.2018) 

 

 

W pokładzie 703/1 prowadzona była ściana IV w warunkach IV kategorii zagrożenia 

metanowego i II stopnia zagrożenia tąpaniami. W dniu 22.01.2019 o godzinie 23:35:41 wy-

stąpił wstrząs w wyniku którego doszło do tąpnięcia w rejonie skrzyżowania frontu ściany 

z chodnikiem wentylacyjnym. Tąpniecie spowodowało deformacje końcowego odcinka ściany 

i chodnika wentylacyjnego oraz wydzielenie metanu do wyrobiska. Strumień przepływającego 

powietrza przez wyrobisko ścianowe zmniejszył się do 30% ilości płynącej przed tąpnięciem. 

Na rysunku 9 przedstawiono zapis zmian stężenia metanu na czujniku SEMP.MM274 

zabudowanym w ścianie nad górnym napędem. Maksymalne zarejestrowane stężenie osiągnęło 

wartość 2,58%. Natomiast na rysunku 10 przedstawiono zmianę stężenia metanu w chodniku 

wentylacyjnym na 5 m przed zabudowanym trafo. Maksymalne stężenie metanu osiągnęło 

7,00%. Tąpnięcie spowodowało wypływ dodatkowo około 4500 m3 CH4 w ciągu 12 godzin, 

a więc wydzielanie metanu zwiększyło się o 60% w stosunku do ilości wydzielającej się przed 

tąpnięciem. 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 9. Zmiana stężenia metanu na czujniku zabudowanym  

w chodniku wentylacyjnym na wysokości okna ściany po tąpnięciu 

Fig. 9. Change in the methane concentration on the built-in sensor in a ventilation 

roadway at the height of the longwall window after the rock burst 

 
 

 
 

Rys. 10. Zmiana stężenia metanu na czujniku zabudowanym w chodniku 

wentylacyjnym na 5 m przed zabudowanym trafo po tąpnięciu 

Fig. 10. Change in the methane concentration on the built-in sensor in the ventilation 

roadway at the height of 5 m in front of the built-in trafo after the rock burst 



Zarówno wstrząs jak i tąpnięcie może być powodem wypływu dodatkowej ilości meta-

nu do wyrobisk. Wypływ metanu przy ograniczeniu przepływającego powietrza może dopro-

wadzić do powstania atmosfery beztlenowej. Dlatego też bardzo istotne jest stosowanie metod 

prognozowania i doboru odpowiedniej profilaktyki zwalczania zagrożenia tąpaniami i zagro-

żenia metanowego. 

W analizy zagrożenia metanowego wynika, że niezbędne jest: 

 prowadzenie badań nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych metod odme-

tanowania pokładów węgla zwiększających efektywność ujęcia metanu na etapie pro-

wadzonych robót eksploatacyjnych, 

 rozwijanie metod odmetanowania dla zwiększenia ujęcia metanu poprzez wiercenie 

otworów kierunkowych wzdłuż wybiegu ścian eksploatacyjnych nad pokładem eksplo-

atowanym,  

 wdrożenie metody wiercenia długich otworów metanowych orurowanych w połączeniu 

z dotychczasowym sposobem odmetanowania szczególnie ścian prowadzonych w sys-

temie na U od granic, 

 podjęcie badań nad wierceniem otworów metanowych w pokładzie węgla przed rozpo-

częciem eksploatacji pokładów. 

 szczególnego znaczenia nabiera problematyka prognozowania i zwalczania zagrożenia 

tąpaniami w obecności występującego zagrożenia metanowego. 

Badania te przyczynią się do zwiększenia efektywności odmetanowania i poprawy 

bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia eksploatacji i co zatem idzie zwiększenia kon-

centracji wydobycia. 

 

4. ZAGROŻENIE POŻARAMI ENDOGENICZNYMI 

Podziemna eksploatacja węgla kamiennego opiera się na podstawowych procesach 

technologicznych, takich jak roboty udostępniające, roboty przygotowawcze, roboty eksplo-

atacyjne, ale także wielu procesach technologicznych pomocniczych, spośród których jednym 

z najistotniejszych jest odpowiednia wentylacja wykonywanych wyrobisk. Jednak zawsze ma 

ona ścisły związek z zagrożeniem pożarowym, jego wykrywaniem i zwalczaniem. Skutkiem 

nieopanowanego zagrożenia może być pożar, który stanowi niebezpieczeństwo dla załogi 

i ruchu zakładu górniczego. Ponadto może on być czynnikiem inicjującym wybuch metanu lub 

zapalenie i wybuch gazów pożarowych. 

Mimo, że aktualnie stan wiedzy na temat mechanizmu powstawania pożarów endo-

genicznych jest znaczny, a stopień zaawansowania profilaktycznych metod przeciwpożaro-

wych wysoki, w kopalniach corocznie zdarzają się pożary endogeniczne. Skutki ich wystą-

pienia mają istotne znaczenie dla funkcjonowania podziemnego zakładu górniczego, ale rów-

nież dla bezpieczeństwa pracujących pod ziemią górników. W niektórych okolicznościach 

miejsce wystąpienia pożaru może być trudne do zlokalizowania, a pożar trudny do ugaszenia. 

Wykrycie pożaru w kopalniach podziemnych następuje zazwyczaj stosunkowo szybko. 

Wynika to ze stosowania systemów CO-metrii automatycznej. Ważne jest jednak podjęcie 

działań zmierzających do możliwie szybkiego zabezpieczenia rejonu objętego pożarem w razie 

wykrycia zagrożenia. Bardzo ważne jest bowiem nie dopuszczenie do rozwinięcia pożaru. 

Pożar może zaistnieć w każdym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel ka-

mienny. W zależności od rodzaju i typu pożaru w atmosferze kopalnianej mogą występować 

tylko gazy pożarowe (w przypadku pożarów endogenicznych ukrytych) lub dodatkowo jeszcze 

płomienie lub żarzenie się materiału palnego (w przypadku pożarów egzogenicznych otwar-

tych). 



Kontakt załogi z gazami pożarowymi jest niezwykle groźny, dlatego istnieją kryteria 

określające poziom tolerowalności takich gazów. Gazem, którego występowanie wiąże się 

z koniecznością wycofania załogi z zagrożenia rejonu, jest tlenek węgla. Występuje on już na 

etapie rozwijania się procesu samozagrzewania się węgla, przez co jego obecność w atmo-

sferze kopalnianej najszybciej informuje o zagrożeniu. 

Rozwój techniki, a zwłaszcza elektroniki, doprowadził do powstania nowej generacji 

przyrządów i urządzeń umożliwiających dokładne pomiary (z dokładnością do dziesięcioty-

sięcznych części procenta). Pozwala to na zmianę kryterium pożaru podziemnego, występu-

jącego również w obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Energii z dnia 

23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

podziemnych zakładów górniczych [16].  

Odpowiedni i długotrwały wpływ takich czynników, jak ciśnienie, tarcie, kruszenie, 

a także działanie chemicznych i petrograficznych składników węgla, powoduje stały, chociaż 

nieznaczny, wzrost jego temperatury aż do osiągnięcia temperatury granicznej 𝑇𝑔 mieszczącej 

się najczęściej w przedziale 60–80°C. Długość okresu inkubacji zależna jest od wielu czyn-

ników, a przede wszystkim od lokalnie występujących warunków [14]. 

Gdy temperatura węgla nie osiągnie temperatury krytycznej (60  80C) albo po jej 

osiągnięciu nastąpią zmiany warunków zewnętrznych sprzyjające odprowadzeniu ciepła, wte-

dy samozagrzewanie przechodzi powoli w okres ochłodzenia, a dalszy dopływ powietrza do 

zagrzanego węgla doprowadza go do stanu zwietrzenia. Podobne zjawisko obserwuje się 

w przypadku utleniania się węgli mało skłonnych do samozapalenia, które szybko przechodzą 

w stan zwietrzenia. Węgiel zwietrzały nie ulega samozapaleniu [14]. 

W nadal sprzyjających warunkach akumulacji ciepła rozpoczyna się proces samo-

zagrzewania, czyli systematyczny, czasem gwałtowny przyrost temperatury węgla, o znaczącej 

dynamice. Okres ten kończy się po osiągnięciu temperatury zapłonu 𝑇𝑧, w której dochodzi do 

samozapalenia się węgla, a po nim, jeśli utrzymają się sprzyjające warunki – do pożaru.  

Temperatura zapłonu nie jest jednoznacznie określona. W przypadku antracytów wyno-

si ona około 400°C, a czasem 440°C. Temperatura zapłonu węgla kamiennego wynosi 270–

350°C, przy czym niektóre badania pokazały, że w węglach o zawartości 10% części lotnych 

samozapłon następuje w temperaturze 350–380°C, a przy zawartości 30% w tem-peraturze 

320–360°C. Z kolei badając temperaturę zapłonu w zależności od stopnia rozdrobnienia węgla, 

określono, że wynosi ona zazwyczaj 330–360°C dla uziarnienia w przedziale 1,5–2,0 mm, 

chociaż niektóre węgle miały temperaturę zapłonu znacznie niższą, bo tylko 210°C. Przy 

uziarnieniu o średnicy 1 mm i mniejszej temperatury zapłonu są niższe, wynoszą 190–220°C, a 

powodem tego jest fakt, że w przypadku rozdrobnionego węgla utlenianie zachodzi tym łatwiej 

i szybciej, im większą powierzchnię zajmuje pewna ilość węgla bądź im więcej ziaren znajduje 

się w danej objętości. Zatem im większa powierzchnia danej objętości węgla, tym łatwiejszy 

dostęp tlenu, co wynika z faktu, że drobiny pyłu mają bardzo wielką, w porównaniu z ich obję-

tością, powierzchnię.  

Towarzyszące eksploatacji wstrząsy i odprężenia powodują zniszczenie struktury węgla 

i skał otaczających wyrobiska. Powstałe w skutek zniszczeń wywołanych wstrząsami i tąpnię-

ciami strefy spękań w caliźnie węglowej i skałach otaczających ułatwiają migrację powietrza 

przez caliznę, a szczególnie przez zroby, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju samoza-

grzewania węgla i jego samozapalenia [3, 4]. 

Strzelania wstrząsowe, które są konieczne z punktu widzenia profilaktyki tąpaniowej 

zwiększają zagrożenie pożarami endogenicznymi w ociosach węglowych. Również ogranicze-

nie postępu ściany które jest jednym z elementów profilaktyki tąpaniowej niekorzystnie wpły-



wa na zagrożenie pożarami endogenicznymi w zrobach ścian. Stosowanie profilaktyki tąpa-

niowej powoduje konieczność rozszerzania profilaktyki pożarowej [1,7]. 

Wraz z rozwojem badań nad procesem samozagrzewania i samozapłonu węgla oraz wa-

runków prowadzenia eksploatacji pokładów węgla z zawałem stropu zmieniała się wartość 

temperatury przyjmowanej jako temperatura zapłonu. Początkowo, kiedy technologie eksploat-

acji powodowały powstawanie grubszych frakcji rozdrobnionego węgla, przyjmowano ją rów-

ną 350°C. Po wprowadzeniu mechanizacji procesów urabiania i w wyniku wzrostu udziału 

miału węglowego w strukturze urobionego węgla, a więc także węgla pozostającego w zro-

bach, za temperaturę standardową zapłonu węgla, po którym następuje pożar, przyjęto, pomi-

mo tak różnych wyników badań, 𝑇𝑧 = 300°C. Jest to więc temperatura wielce umowna, ale 

uznawana za punkt graniczny praktycznie przez wszystkich: zarówno badaczy, jak i praktyków 

oraz nadzór górniczy. 

Okres inkubacji pożaru endogenicznego wyznacza się według normy PN-G-04558:1993 

[15] na podstawie wskaźnika samozapalności 𝑆𝑧𝑎i energii aktywacji 𝐴: 

𝜏𝑖𝑛𝑘 =
𝑆𝑧𝑖

𝑎

𝑆𝑧𝑎 ∙
𝐴𝑖

𝐴
∙ 𝜏𝑧 ∙ 𝑘𝑤 ∙ 𝑘𝑡   (2) 

gdzie: 

𝑆𝑧𝑎 – grupowy wskaźnik samozapalności wynoszący dla: 

I grupy samozapalności  45°C/min, 

II grupy samozapalności  70°C/min, 

III grupy samozapalności  90°C/min, 

IV grupy samozapalności  110°C/min, 

V grupy samozapalności  150°C/min, 

𝐴𝑖 – grupowy wskaźnik energii aktywacji utleniania węgla wynoszący dla: 

I grupy samozapalności  67 kJ/mol, 

II grupy samozapalności  56 kJ/mol, 

III grupy samozapalności  44 kJ/mol, 

IV grupy samozapalności  38 kJ/mol, 

V grupy samozapalności  𝐴𝑖 = A, 

𝜏𝑧 – minimalny okres inkubacji pożaru endogenicznego, wyznaczony w warunkach adiaba-

tycznych dla rozdrobnionego węgla o temperaturze początkowej t = 10°C, wynoszący dla: 

I grupy samozapalności  138 dni, 

II grupy samozapalności  86 dni, 

III grupy samozapalności  54 dni, 

IV grupy samozapalności  34 dni, 

V grupy samozapalności  21 dni, 

𝑘𝑤 – współczynnik weryfikujący minimalny okres inkubacji pożaru endogenicznego, wyzna-

czony w warunkach adiabatycznych, dla warunków kopalnianych wynoszący: 

I grupa samozapalności  1,05, 

II grupa samozapalności  1,19, 

III grupa samozapalności,  1,29, 

IV grupa samozapalności  1,81, 

V grupy samozapalności  1,81, 

𝑘𝑡 – współczynnik korekcyjny dla temperatury początkowej utleniania węgla 𝑡, za którą przyj-

muje się: 

 temperaturę powietrza wlotowego w przewietrzanych wyrobiskach t, °C, 

 temperaturę pierwotną skał w projektowanych wyrobiskach τ, °C, według tabeli 1. 

 



Tabela 1. Wartości współczynnika korekcyjnego dla temperatury początkowej utleniania węgla 

Table 1. Values of the correction factor for the initial temperature of carbon oxidation 

τ, °C 

°C 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

𝒌𝒕 1,22 1,11 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,51 0,42 0,33 

 

Z tabeli 1 jednoznacznie wynika wpływ zwiększającej się głębokości eksploatacji na 

okres inkubacyjny pożaru. W zwiazku z tym w zakresie zagrożenia pożarowego niezbędne 

jest:  

 prowadzenia badań nad określenie wpływu wysokiej temperatury pierwotnej skał na 

stopień przygotowania węgla do samozapalenia. 

 opracowanie odpowiedniej profilaktyki inertyzacji zrobów ścian zawałowych dla zwal-

czania ognisk samozapalenia węgla łącznie z doprowadzeniem instalacji inertyzacyjnej 

do rejonu ściany. 

 opracowania metodyki czasowej izolacji ścian zagrożonych wystąpieniem pożaru endo-

genicznego w oparciu o konstrukcje tam skracających czas izolacji. 

 

5. PODSUMOWANIE 

 Występujące zagrożenia naturalne bardzo często oddziaływają na siebie i skala 

zagrożenia dla załogi zatrudnionej w wyrobiskach jest znacznie większa. 

Z przedstawionych rozważań można sformułować następujące wnioski: 

 w zakresie zagrożenia klimatycznego niezbędne jest: 

 prowadzenie badań nad obniżeniem kosztów klimatyzacji i wydłużenia czasu pracy 

górników w wyrobiskach poprzez zapewnienie w nich właściwych warunków kli-

matycznych. 

 prowadzenie badań nad poprawą efektywności schładzania powietrza w rejonie 

ścian eksploatacyjnych i robotach udostępniająco-przygotowawczych prowadzo-

nych na dużych głębokościach przy wysokiej temperaturze pierwotnej skał. 

 prowadzenie badań nad poprawą efektywności i wykorzystaniem urządzeń klimaty-

zacyjnych stosowanych w kopalniach z uwzględnieniem okresowego audytu ich 

pracy w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej. 

 w zakresie zagrożenia metanowego niezbędne jest: 

 prowadzenie badań nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych metod odme-

tanowania pokładów węgla zwiększających efektywność ujęcia metanu na etapie 

prowadzonych robót eksploatacyjnych. 

 rozwijanie metod odmetanowania dla zwiększenia ujęcia metanu poprzez wiercenie 

otworów kierunkowych wzdłuż wybiegu ścian eksploatacyjnych nad pokładem eks-

ploatowanym.  

 wdrożenie metody wiercenia długich otworów metanowych orurowanych w połą-

czeniu z dotychczasowym sposobem odmetanowania szczególnie ścian prowadzo-

nych w systemie na U od granic. 

 podjęcie badań nad wierceniem otworów metanowych w pokładzie węgla przed 

rozpoczęciem eksploatacji pokładów. 

 w zakresie zagrożenia pożarowego niezbędne jest:  

 prowadzenia badań nad określenie wpływu wysokiej temperatury pierwotnej skał na 

stopień przygotowania węgla do samozapalenia. 



 opracowania metodyki czasowej izolacji ścian zagrożonych wystąpieniem pożaru 

endogenicznego w oparciu o konstrukcje tam skracających czas izolacji. 

 opracowanie odpowiedniej profilaktyki inertyzacji zrobów ścian zawałowych dla 

zwalczania ognisk samozapalenia węgla łącznie z doprowadzeniem instalacji inerty-

zacyjnej do rejonu ściany. 
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The Impact of the Growing Scale of Natural Hazards on 

the Safety of Conducted Works in Underground Mines 
 

The paper  presents the characteristics of natural hazards occurring with the increase in the 

depth of exploitation and their impact on the safety of mining operations. Particular attention 

was paid to aerological threats and their interrelationships. Co-occurrence of natural hazards 

contributes to a decrease in the safety of mining operations. The increase in natural hazards is 

associated with an increase in operating costs resulting mainly from the need to combat them. 
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Wyniki przeprowadzonej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
analizy wytworzonej dokumentacji wymagającej archiwizacji oraz
możliwości jej przechowywania pokazały, że:

w budynku archiwum w Dąbrowie Górniczej
brak wolnej powierzchni archiwalnej
do przyjęcia dokumentacji

w budynku archiwum w Zabrzu brak wolnej
powierzchni archiwalnej do przyjęcia dokumentacji



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Chcąc znaleźć tymczasowe rozwiązanie sytuacji braku miejsca w obecnych archiwach,
SRK S.A. przeznaczyła do tymczasowego awaryjnego przechowywania dokumentacji
pomieszczenia w budynkach stacji ratowniczej i przewiązki między biurowcem
a cechownią zlikwidowanej KWK „Piast Ruch II”.

Niestety, pomieszczenia te nie są przystosowane do wymogów wynikających z Ustawy
o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 17.07.1983 dotyczącej
składowania dokumentacji archiwalnej.

archiwum
Dąbrowa 
Górnicza

archiwum
Zabrze



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W chwili obecnej Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. posiada w swoich archiwach 
14184,7 mb. dokumentów oraz 10502,0 mb. dokumentów przejętych od KHW.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
proponuje budowę Centralnego Archiwum Górnictwa, które zgromadziłoby całą 

dokumentację archiwalną wszystkich spółek górniczych, zarówno 
eksploatujących węgiel kamienny, jak i węgiel brunatny, miedź, sól itp.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Umiejscowienie działki pod budynek 
Centralnego Archiwum Górnictwa przy KWK „Makoszowy”

SRK S.A. dysponuje dużą działką o powierzchni 48 111 m2 zlokalizowaną przy KWK 
„Makoszowy” w Zabrzu, która spełnia wszystkie warunki do budowy Centralnego 

Archiwum

Źródło: SRK S.A. 
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stworzenie w jednym miejscu każdemu pracownikowi górnictwa możliwości 
uzyskania pełnych informacji o swoim przebiegu pracy,

zachowanie dla przyszłych pokoleń wiedzy historycznej o górnictwie,

stworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników likwidowanych zakładów 
górniczych,

szybkie i profesjonalne uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji, 
zarówno w sferze pracowniczej jak i technicznej zarówno przez pracowników 
jak i instytucji na bieżąco korzystających z bazy archiwalnej górnictwa,

stworzenie bazy archiwalnej na światowym poziomie.
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Odpady pogórnicze zdeponowane na zwałowiskach 
charakteryzują się wielu przypadkach pewną zawartością węgla

Niektóre zwałowiska stanowią zatem potencjalne 
ŹRÓDŁO WTÓRNE WĘGLA KAMIENNEGO

Zwałowisko KWK „Krupiński”
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Aby proces odzysku węgla mógł zaistnieć i stać się opłacalnym należy
zazwyczaj wdrożyć szereg procesów technologicznych, do których należą:

wytypowanie odpowiedniego zwałowiska,

pobór prób,

badania laboratoryjne,

przygotowanie  zaplecza  technicznego,

odzysk,

rekultywacja i zagospodarowanie terenu.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

WYTYPOWANIE ODPOWIEDNIEGO ZWAŁOWISKA

CEL – sprawdzenie, czy odzysk węgla ze zwałowiska jest ekonomicznie uzasadniony

Aby oszacować opłacalność odzysku należy określić:

 masę oraz wiek zwałowiska,

 możliwości eksploatacyjne,

 umiejscowienie zwałowiska,

 możliwości instalacji niezbędnych mediów,

 określenie technologii eksploatacji,

 ewentualną możliwość wybudowania bocznicy, 

 kolejowej, jeśli takowej nie ma.

Zwałowisko KWK „Rydyłtowy”



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

POPIERANIE PRÓB I BADANIA LABORATORYJNE

Próby materiału ze zwałowiska uzyskuje się poprzez otwory 
w ilości jednego na 10 tys. m2, wiercone przez cały przekrój 
zwałowiska.

Badania laboratoryjne obejmują
przygotowanie prób badawczych
oraz określenie następujących
oznaczeń:

 określenie zawartości popiołu

w stanie suchym,

 określenie wilgotności,

 określenie zawartości siarki,

 określenie wartości opałowej.
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ZAPLECZE TECHNICZNE I ODZYSK WĘGLA NA PRZYKŁADZIE
SKŁADOWISKA ODPADÓW GÓRNICZYCH 

NOWA RUDA SŁUPIEC 
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Składowisko odpadów górniczych                  
Nowa Ruda Słupiec (hałda 7/4)

Źródło: SRK S.A. 
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Surowiec będzie pochodził ze Składowiska Odpadów Górniczych z dawnej 
kopalni Słupiec Nowa Ruda przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie –

powierzchnia 30, 8850 ha

Źródło: Geoportal/SRK S.A. 
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Z uwagi na stan zapożarowania hałdy optymalnym rozwiązaniem
umożliwiającym jej rekultywację jest jej wcześniejsze częściowe rozebranie
i w trakcie prac wykonanie gaszenia.
Z uwagi na powyższe racjonalnie z punktu widzenia ekonomicznego jest
odzysk węgla i mułów.

Źródło: SRK S.A. 
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1. Odpady wydobywcze, skała płonna składowana na składowisku w ilości
8,2 mln ton o średniej zawartości węgla ok. 10 %, frakcje 0 – 300 mm
( w tym 0.6 Mln ton odpady przepalone),

2. Ilość odwiertów: 9 sztuk odwiertów rdzeniowych,
3. Gęstość nasypowa : 1,63-1,97/1,81-2,09,
4. Wartość opałowa: 2000 – 3000 kJ/kg,
5. Nasiąkliwość odpadów: 17,9 – 30,1 %,
6. Wskaźnik nośności CBR%: 2-6,
7. Toksyczność odpadów:

Oznaczane metale : As, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Fe oraz w wyciągu
wodnym pH, Cl-, SO, As, Cr, Ni, Fe nie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych stężeń metali ciężkich w odniesieniu do standardów
jakości wód i gleb, odczyn słabo kwaśny,

8. Odpady przeróbcze, muły węglowe składowane w osadnikach w ilości
ok. 0,4 mln ton o średniej zawartości węgla ok. 30 % frakcje 0 – 2
mm.
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Lp. Produkty Opis technologiczny 

1.
Kruszywo 
mineralne

frakcje 0-2 mm, 2- 30 mm, 30- 300 mm. Materiał
skalsyfikowany jako surowiec skalny po odpowiednim
zagęszczeniu spoiwami hydraulicznymi będzie wykorzystany
do odpowiedniego zagęszczenia powstającego ternu
inwestycyjnego. Po zdekarbonizowaniu materiału jest on
całkowicie obojętny dla środowiska naturalnego

2.
Miał węglowy 

III

frakcja 0 – 10 mm ) o parametrach: kaloryczności 23,5 –
24,5 MJ/kg, Popiół max 20 %,  wilgotność max 10 %,  części 
lotne min 14 %, siarka max 0,9 %

3.
Węgiel eco-

groszek

frakcja 10 – 30 mm o parametrach: kaloryczności 23,5 –
24,5 MJ/kg, Popiół max 15 %, wilgotność max 10 %,  części 
lotne min 14 %, siarka max 0,9 %

4. Muł węglowy
frakcja 0 – 2 mm) o parametrach: kaloryczności min 10,0 
MJ/kg, Popiół max 55 %, wilgotność max 23 %,  części lotne 
max 20 %, siarka max 0,9 %
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1.Realizacja niniejszego zadania pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemu
rekultywacji i zagospodarowania hałdy.

2.Zapotrzebowania na miały węglowe w Polsce są stabilne a wszelkie ograniczenia w handlu
Mułami w Polsce jedynie będą zwiększać zapotrzebowanie na najtańszy materiał jakim
jest Miał III.

3.Jak pokazały wykonane oszacowania, technologia ta charakteryzuje się następującymi
parametrami ekonomicznymi:
 Stała stabilna produkcja nie potrzebuje znacznych ilości pracowników co wiąże się

z automatyzacją większości elementów linii technologicznej.
 Wysoka rentowność ROI, ROE przedsięwzięcia ( powyżej 50 % ) pozwala na

planowanie dalszych inwestycji, oraz utworzenie funduszu zapasowego, który
wykorzystany będzie do pokrycia kosztów związanych z przekwalifikowaniem
gruntów na cele inwestycyjne.

 Szybki zwrot zainwestowanych środków oraz stabilny wzrost przedsiębiorstwa o ok.
10 % w skali roku pozwoli na samofinansowanie się przedsięwzięcia przez cały okres
działalności.

 Zaplanowanie kontraktacji na poziomie 75 % wielkości produkcji miałów pozwoli
uniknąć zagrożenia związanego z sezonowością sprzedaży miałów węglowych oraz
zabezpieczy inwestycję przed wahaniami cen węgla na rynku.

 Technologia użyta przy inwestycji, po jej zakończeniu będzie implementowana na
inną lokalizację (Nowa Ruda ).





Kraków 25-27.02.2019 r. 
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XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

JACEK SZUŚCIK Wiceprezes SRK S.A.
ANTONI CZAPNIK SRK S.A. Oddział CZOK 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 

DOCELOWY MODEL ODWADNIANIA ZLIKWIDOWANYCH KOPALŃ

I ZABEZPIECZENIA CZYNNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

PRZED ZAGROŻENIEM WODNYM, 
W GÓRNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM.
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1. Uwarunkowania hydrogeologiczne decydujące o konieczności
odwadniania zlikwidowanych kopalń.

2. Struktura czynnych i zlikwidowanych KWK w GZW oraz wielkość
ich zawodnienia.

3. Stosowane sposoby odwadniania zlikwidowanych kopalń.

4. DMO-PR – droga do ograniczenia kosztów odwadniania zlikwidowanych
kopalń.

5. Zagospodarowanie wód kopalnianych sposobem do ograniczenia kosztów
odwadniania zlikwidowanych kopalń.

6. Wnioski i zalecenia.

Plan    wystąpienia
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Likwidacja kopalni, ze względu na bezpieczeństwo kopalń czynnych, nie eliminuje
problemu jej odwadniania po likwidacji.

W tym celu w ramach SRK, w 2000 r., został utworzony Centralny Zakład Odwadniania
Kopalń (CZOK) w Czeladzi. Jego zadaniem jest :
 ochronna czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym,
 współudział w likwidacji zakładów górniczych,
 upraszczanie i zmiana stacjonarnego systemu odwadniania (SSO)

na głębinowy (GSO),
 likwidacja zbędnych „Pompowni”.

Po 2015 r., SRK przejęła 17 kopalń (Oddziałów SRK),
przeznaczonych do likwidacji.

Uwarunkowania hydrogeologiczne konieczności odwadniania 
(z)likwidowanych kopalń GZW.
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Uwarunkowania hydrogeologiczne konieczności odwadniania 
(z)likwidowanych kopalń GZW.

Wdrożony w latach 90. model odwadniania, oparty został na istnieniu

połączeń hydraulicznych, pomiędzy czynnymi i zlikwidowanymi kopalniami.

Obecność najniższego bezpośredniego połączenia hydraulicznego

decydowała o dopuszczalnym poziomie zatopienia likwidowanej
kopalni.

Podsadzone wyrobiska chodnikowe i ścianowe

ZLIKWIDOWAN

A KOPALNIAKOPALNIA

CZYNNA

Wąskie filary  skalne-płoty węglowe, do kilku m)

niepodsadzone wyrobiska korytarzowe

zroby  zawałowe eksploatacyjne

niezlikwidowane otwory, szyby i szybiki itp..

POŁĄCZENIA  POŚREDNIE 
- potencjalne drogi filtracji wód

uskoki wodonośne
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Schematyczny przekrój przez zlikwidowane kopalnie w NE cz. GZW 

z uwidocznieniem połączeń hydraulicznych.
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Pompownia

Dopływ 

przed 

likwid. KWK

[m3/min]

Dopływ 
(31.12.18 r.) 

[m3/min]

poz. zatop.

Wyrobisk  po 

przejęciu 

przez CZOK

m npm

Poziom zatopienia
(31.12.18 r.)

/ projekt. poz. zatop.
m npm

interwał 
zatopionych 

zrobów 
ΔH [m]

V
zatop.

zrobów
[mln 
m3]

S
S

O
Siemianowice

(KWK

Siemianowice i 

Barbara-

Chorzów)

28,9 22,6 -327,0
-327

/-245 budowa PG
193 1,42

Jan Kanty 26,8 21,0 +11,5
+11,9
/+30
/PG

142 1,35

Pstrowski 13,8 13,7 -555,0 -555 321 1,85

Szombierki 2,5
8,6

Sz.+BII+ 
Roz.V

-498,0
-498

/-464 skierowanie wód 
i likwidacja

134 1,50

Powst.Śl.-

Bytom I
3,3 2,7 -467,5

-468
/skierowanie wód i 

likwidacja
174 0,48

Dębieńsko 12,6 9,2 -460,0
-350
/-161

/PG/likwidacja
141 0,62

Charakterystyka hydrogeologiczna Pompowni CZOK.
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Pompownia

Dopływ 

przed 

likwid. KWK

[m3/min]

Dopływ 
(31.12.18 r.) 

[m3/min]

poz. zatop.

Wyrobisk  po 

przejęciu 

przez CZOK

m npm

Poziom zatopienia
(31.12.18 r.)

/ projekt. poz. zatop.
m npm

interwał 
zatopionych 

zrobów 
ΔH [m]

V
zatop.
zrobów

[mln 
m3]

G
S
O

Saturn 34,0

24,2 
(w tym ~11,5 

z Paryż
+Sosnowiec)

+40 +90 206 11,5

Paryż

(+Sosnowiec)
25,6

14,0
(z tego ~12,0 
do Saturna)

+30 (P-ż)

-121 (S-c)

+105
/+140

/PG/ likwidacja
345 49,2

Porąbka-

Klimontów
5,4 4,5 -190

~-150
/+180

/zlikwidowana
250 10,5

Katowice 6,7 4,5 -177,5 -177,5 298 6,60

Grodziec 4,8 2,0 +45
+90

/ likwidacja
625 11,4

Niwka-

Modrzejów
13,0 10,9 -145 -145 489 6,90

Kleofas 6,0 4,6 -340
-340
/-294

/likwidacja
162 0,70

Gliwice 5,5 5,2 -261
-261
/-143

/PG/ likwidacja
195 0,56

razem ~189 
~128

m3/min

~ 105
mln m3

Charakterystyka hydrogeologiczna Pompowni CZOK.
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SYSTEMY ODWADNIANIA

GSO SSO

 Kierowanie wód do sąsiedniej kopalni.

SSO pozostawiono w tych zlikwidowanych kopalniach, w których w momencie
ich likwidacji nie było warunków do zastosowania GSO

 Całkowite zatopienie kopalni



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Pompownia 
głębinowa

GŁĘBINOWY SYSTEM ODWADNIANIA (GSO)
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Pompownia Bańgów - przed Pompownia Bańgów – po modernizacji

Infrastruktura podziemnaInfrastruktura powierzchniowa
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SCHEMAT SSO NA PRZYKŁADZIE 

PS SZOMBIERKI I ODBIORU WÓD Z KOPALŃ ZLIKWIDOWANYCH
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Przykład skierowania wód 
z ZG bytom II i Rozbark V 

do PS Szombierki                    
i projektowany do KWK 

Centrum. 
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Przykład likwidacji odwadniania i skierowania wód do sąsiedniej 
kopalni na przykładzie byłej KWK „Jowisz”.
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Oddziały SRK S.A. chronią 17 kopalń węglowych GZW, należących do: PGG S.A.,
JSW S.A., Tauron Wydobycie S.A. i Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oraz prywatne kopalnie:
ZG „Eko-Plus”, ZG „Siltech”.

Przedsiębiorca
Ilość 

kopalń/ruchów
Wielkość dopływu  [m3/min]

Ilość pompowanej 

wody

[mln m3/rok]

Kopalnie  czynne

Polska Grupa Górnicza 

Sp. z o.o. 8 (14 Ruchów) 141 74,1

Tauron Wydobycie S.A. 3 (3 R) 83 43,6
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 1 (2 R) 10 5,3

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 5 (7 R) 12 6,3
ZG Siltech 1 0,5 0,27

ZG EKO-PLUS 1 0,3 0,16
PG Silesia 1 4,0 2,1

RAZEM 20 (29 R) ~251 ~132
Kopalnie w likwidacji i zlikwidowane - Oddziały SRK S.A.

Oddziały SRK S.A. (KWK w likwidacji) 14 ~46
24,2

(retencja 8 mln m3/rok)

Oddział CZOK 13 „Pompowni”
136/128

(dopływ/pompowanie)
67,1

(retencja 4,2 mln m3/rok)

SUMA SRK 27 182 91,3

RAZEM :czynne KWK+SRK 47/56 ~433 ~223

Struktura  oraz usytuowanie czynnych i (z)likwidowanych kopalń w GZW.
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Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
DMO -Pompownie Rejonowe – ograniczenie kosztów odwadniania.

W SSO – koszt od 1,41 do 10,69 zł/m3, średnio 4,53 zł/m3 wody.
SSO → ~40,1 mln m3/rok wody (~76,3 m3/min).

W GSO – koszt wynosi - od 0,62 do 1,79 zł/m3, średnio 1,09 zł/m3 wody.
GSO → ~27,0 mln m3/rok wody (~51,4 m3/min).
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Struktura  oraz usytuowanie czynnych i (z)likwidowanych kopalń w GZW.
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Przyjęty w latach 90. model odwadniania wymaga weryfikacji i zmian,
z niżej podanych przyczyn:

 Bariery wynikające z połączeń hydraulicznych, są przyczyną utrzymywania
odwadniania w wielu byłych kopalniach, na poziomie odwadniania kopalni
czynnej.

 SRK S.A. proponuje docelowy model odwadniania (DMO) kopalń GZW,
oparty na wydzieleniu 9 rejonów odwadniania (RO) z jedną
pompownią rejonową (PR) w każdym z nich.

DOCELOWY MODEL ODWADNIANIA w GZW
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Nr 

RO

Czynne i zlikwidowane kopalnie

(ZO - zlikwidowane odwadnianie )

Pompownia rejonowa

PR (planowany sposób 

odwadniania)

(PS/PG)

sumaryczny dopływ 

wód pochodzenia 

naturalnego

[m3/min]

1 SRK CZOK PS Jan Kanty TW : ZG Sobieski Sobieski (PG) 82

2

SRK CZOK:

PG Saturn,

PG Paryż , PG Sosnowiec (ZO)

PG Porąbka-Klimontów (ZO)

SRK S.A.:

KWK Kazimierz-Juliusz (ZO) Saturn

(PG)
45

3 SRK CZOK: PS Siemianowice (b. KWK Siemianowice +  Barbara-Chorzów + ZG Rozalia) Chorzów (PG) 23

4

SRK CZOK:

PG Grodziec, PS Szombierki,

PS Powstańców Śląskich - Bytom I,

PS Pstrowski

b. KWK Jowisz (ZO)

SRK :

KWK Centrum

KWK Piekary I

b. KWK Rozbark (ZG Bytom II+Rozbark V)

(ZO)

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.: KWK „Bobrek-

Piekary”

b. KWK Miechowice 

(ZO)

Centrum

(PS/PG)
55

5

SRK CZOK:

PG Gliwice, PG Kleofas

SRK S.A.:

KWK Makoszowy, KWK Śląsk

PGG :

KWK Sośnica, KWK Wujek,

KWK Ruda Ruch: Bielszowice, Halemba, Pokój

Halemba

(PS)
43

6

SRK CZOK:

PG Katowice, PG Niwka-Modrzejów

SRK:

KWK Mysłowice

KWK Mysłowice-Wesoła I

KWK Boże-Dary

KWK Wieczorek I i Wieczorek II

PGG :

KWK Mysłowice-Wesoła,

KWK Murcki-Staszic
Wesoła

(PS)
53

7 PGG : KWK Piast - Ziemowit TW : ZG Janina Piast (PS) 78
wg danych za 2017 r.
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Nr RO
Czynne i zlikwidowane kopalnie

(ZO - zlikwidowane odwadnianie) 

Pompownia 

rejonowa

PR

(planowany 

sposób 

odwadniania)

(PS/PG)

sumaryczny dopływ 

wód pochodzenia 

naturalnego

[m3/min]

8
SRK CZOK:

PS Dębieńsko

PGG :

KWK Bolesław Śmiały 

JSW :

KWK Knurów Szczygłowice

KWK Budryk

Budryk

(PS/PG)
35

9

SRK :

KWK Anna, KWK Jas-Mos

JSW :

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

PGG :

KWK ROW Ruch: Jankowice, Chwałowice, 

Marcel,

Rydułtowy

KWK Pniówek

Jankowice

(PS)
12

Razem 427

PG Silesia  (likwidacja odwadniania) 4,0

Razem 433

wg danych za 2017 r.
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RO nr 2 z PR „Saturn” –
uzyskano docelowy model 

odwadniania.
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KWK „Centrum” w momencie włączenia do 
SRK S.A. nie była gotową PR                            

w niecce bytomskiej. Gdyby tak było, 
można by już w 2015 r. zlikwidować: PG 

„Grodziec” i PS „Szombierki” 
oraz KWK „Rozbark V”.

RO nr 3 i 4.
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CZOK (13 Pompowni), w skali roku pompuje ok. 67,0 mln m3/rok wód kopalnianych,
które zgodnie z prawem wodnym traktowane są jako ścieki.
Z tej ilości:

 około ~96% zrzucanych jest do cieków powierzchniowych (tj. ~64 mln/rok w 2018
r.)

 tylko 4 % jest wykorzystywane do celów gospodarczych, socjalnych, przemysłowych
i technologicznych (~2,74 mln m3/rok w 2018 r.).

Charakteryzują się one różnym stopniem mineralizacji i zasolenia:

 Ok. 61 % to wody miernie i silnie zasolone, w których stężenie jonów chlorkowych
i siarczanowych wynosi od 0,6 g/l do 90 g/l. Mogą być wykorzystywane do
celów przemysłowych.

 Ok. 39 % (~26,2 mln m3/rok) to tzw. wody „słodkie”. Zawartość jonów
chlorkowych i siarczanowych wynosi do 0,6 g/l. Mogą być źródłem wody
użytkowej, do celów socjalno-bytowych, a po uzdatnieniu również do celów
spożywczych.

Zagospodarowanie wód kopalnianych:



26 181 tys. m3

wody zbliżone właściwościami 
do wód pitnych

3,5 % (2 379 tys. m3) z tych wód 
zagospodarowano (z Pompowni Jan 
Kanty i Dębieńsko)

wody miernie i silnie zasolone

0,5 % (356 tys. m3) z tych wód 

zagospodarowano                                           

(z Pompowni Powstańców                                                                                                       

Śląskich- Bytom I, Szombierki, 

Pstrowski i Dębieńsko) 40 909 tys. m3

61%

Wykorzystanie  wód pochodzących z odwadniania  kopalń, w roku 2018,
z sumarycznej ilości wody odpompowanej  - 67 090 tys m3

wody mineralne silnie zasolon wody zbliżone właściwościami do wód pitnych

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

39%
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wody o charakterze wód 

pitnych, o stężeniu CL- + 

SO4
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2,7 g/dm3 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I, SIEMIANOWICE (Chorzów)

g/dm3

Średnia zawartość sumy chlorków i siarczanów
(Cl- + SO4

-2) w odprowadzanych do rzek wodach 
kopalnianych, przez Pompownie CZOK w 2018 roku

1,8



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Wody kopalniane mogą być również wykorzystywane:

 jako źródło ciepła dla pomp ciepła i ogrzewania pomieszczeń. Taka 
instalacja funkcjonuje na bazie PG „Saturn” w Czeladzi,

 źródło zasilania elektrowni szczytowo-
pompowych

Zagospodarowanie wód wpływa na:

 obniżenie kosztów pompowania, 

 ochronę zasobów wód podziemnych i środowiska, poprzez zmniejszenie 

niedoborów wody.

 zmniejszenie zrzutu wód do cieków, 

Alternatywne sposoby zagospodarowania 
wód kopalnianych :

SRK pracuje nad wykorzystaniem wód kopalnianych z Pompowni, które rozsiane są
po całej aglomeracji śląskiej. Mogłyby one pełnić rolę ujęć strategiczno-awaryjnych
na wypadek zdarzeń kryzysowych – zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

WNIOSKI  i ZALECENIA

 Realizacja DMO wymaga zaangażowania i współudziału wszystkich
przedsiębiorstw górniczych.

 Model powinien zostać zatwierdzony przez Ministerstwo Energii i być
obowiązujący dla likwidowanych kopalń.

 Kopalnia, przed zakończeniem wydobycia, powinna być przygotowana do
skierowania wód do PR.

 Bezpośrednie połączenia hydrauliczne nie mogą być barierą, która decyduje
o głębokości, sposobie i konieczności utrzymywania odwadniania
zlikwidowanej kopalni.

 W celu bezpiecznego spływu wód do PR jeżeli trzeba należy wykonać
odpowiednie wyrobisko, otwory itp.

 O sposobie odwadniania zlikwidowanej kopalni powinien decydować rachunek
ekonomiczny.

 Odwadnianie z wykorzystaniem GSO jest o około 50,0 % tańsze od SSO.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 W niecce bytomskiej należy powiązać ze sobą odwadnianie kopalń węgla
kamiennego, kopalń rudnych i powierzchniowych niecek bezodpływowych.
Przyczyni się to do ograniczenia kosztów odwadniania.

 Wdrożenie DMO GZW zmniejszy koszty ochrony czynnych kopalń przed
zagrożeniem wodnym oraz koszty odwadniania kopalń zlikwidowanych,
a to leży w żywotnym interesie kopalń czynnych.

WNIOSKI  i ZALECENIA
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STRESZCZENIE: Proces likwidacji kopalń i restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w obszarze GZW – ze względu na obecność i konieczność ochrony czynnych kopalń – nie 

usunął problemu odwadniania kopalń zlikwidowanych. Wdrożony w latach 90. model odwad-

niania oparty został na istnieniu połączeń hydraulicznych pomiędzy czynnymi i zlikwi-

dowanymi kopalniami. Aktualna sytuacja górnicza w obszarze GZW oraz doświadczenia SRK 

Oddziału CZOK w odwadnianiu kopalń dowodzą, że przyjęty model wymaga weryfikacji 

i usprawnienia. Na bazie aktualnej sytuacji górniczo-hydrogeologicznej, SRK S.A. proponuje 

docelowy model odwadniania (DMO GZW) wszystkich kopalń GZW, oparty na wydzieleniu 9 

rejonów odwadniania (RO) z jedną pompownią rejonową dla każdego z nich. Skuteczna jego 

realizacja wymaga zaangażowania i współudziału wszystkich przedsiębiorstw górniczych i ko-

nieczności podjęcia proponowanych przedsięwzięć przed likwidacją kopalni. DMO GZW 

zoptymalizuje i zmniejszy koszty ochrony czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Likwidacja kopalń, systemy odwadniania, zagrożenie wodne, docelo-

wy model odwadniania 

 

 

ABSTRACT. The process of liquidation of mines and the restructuring of coal mining in the 

area of Upper Silesian Coal Basin – due to protecting active mines - not eliminated the problem 

of dewatering abandoned coal mines. Implemented in the years 90. dewatering model, was 

based on the existence of hydraulic connections between active and liquidated coal mines. The 

current situation of mining in the area of Upper Silesian Coal Basin and the experience of SRK 

S.A. – COAL MINES RESTRUCTURING COMPANY & CZOK Department (Central Plant 

of Dewatering Mines) SRK CZOK in the field of mine drainage, prove that this model requires 



verification and improvement. On the basis of the current mining and hydrogeological situa-

tion, SRK S.A. proposes to Target Dewatering Model all mines of Upper Silesian Coal Basin, 

based on separating 9 drainage areas, with one district pumping station for each of them. The 

success of its implementation, requires the involvement and participation of all mining compa-

nies and need to take the proposed measures before the liquidation of the mine. Target De-

watering Model, will optimize and reduce the cost of protecting neighboring active coal mines 

against the threat of flooding. 

 

KEYWORDS: Liquidation of mines, dewatering systems, water hazard, Target Dewatering 

Model. 

 

 

1. PROBLEMY ODWADNIANIA I ZATAPIANIA NIECZYNNYCH 

KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO (KWK) 

 

Zakończenie eksploatacji węgla przez kopalnię, nie umniejsza problemu jej odwadniania. Lik-

widacja odwadniania kopalni musi być wnikliwie przeanalizowana pod względem hydrogeo-

logicznym. 

Proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce rozpoczął się na początku 

90. ubiegłego wieku. Od tej pory w GZW zlikwidowano ponad 30 kopalń. Restrukturyzacja 

rozpoczęła się od Zagłębia Dąbrowskiego. Jedną z pierwszych kopalń postawionych w stan 

likwidacji była KWK „Saturn”. 

Przyjęty w latach 90. model odwadniania opierał się na zinwentaryzowanych bezpośred-

nich i pośrednich połączeniach hydraulicznych pomiędzy kopalniami. Przez wiele lat, wyzna-

czały one dopuszczalne poziomy zatopienia i sposoby odwadniania likwidowanych zakładów. 

Do tej pory najniższe bezpośrednie połączenia wyznaczają dopuszczalny poziom odwad-

niania kilku pompowni głębinowych (PG) CZOK. Często z powodu bezpośrednich połączeń 

pozostawiano stacjonarny system odwadniania (SSO) w zlikwidowanej kopalni, o wiele droż-

szy od głębinowego (GSO). SRK chce odejść od tego modelu, bo jest nieefektywny. 

O wyborze sposobu odwadniania zlikwidowanej kopalni powinny decydować: 

 możliwość skierowania wody do sąsiedniej odwadnianej kopalni, 

 istnienie czynnych wyrobisk łączących likwidowaną kopalnię z sąsiednią odwadnianą, 

 koszt budowy i eksploatacji SSO, GSO, 

 okres niezbędnego odwadniania. 

 

 

2. ODWADNIANIE LIKWIDOWANYCH KOPALŃ GZW 

 

W 2000 roku w ramach SRK utworzony został Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK) 

w Czeladzi. Jego zadaniem jest ochronna czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym, ale 

również upraszczanie i zmiana SSO na GSO w zlikwidowanych kopalniach. I tak w NE części 

GZW, spośród 5 zlikwidowanych kopalń odwadniane są 2: była KWK „Saturn”, obecnie PG 

„Saturn” (jako PR dla tych kopalń) oraz KWK „Paryż” (PG „Paryż”). (Rys. 1 i 2, tabela 4). 

 

 

 

 



 
 

Rys. 1. Schematyczny przekrój przez zlikwidowane kopalnie w NE części GZW. 

Figure 1. Schematic section through the liquidated coal mines in NE parts of GZW. 
 

W 2015 roku. SRK S.A. przejęła 17 kopalń do likwidacji. Aktualną strukturę organizacyjną 

SRK S.A. w Bytomiu, z kopalniami zlikwidowanymi (Oddział CZOK) i będącymi w likwida-

cji, przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Struktura organizacyjna SRK S.A. w Bytomiu. 

Table 1. Organizational structure of SRK S.A. in Bytom. 

Oddział 
Kopalnie Węgla Kamiennego 

przejęte po 2015 roku 

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 

(CZOK) 

K
W

K
 /

 P
o

m
p
o

w
n

ie
 

Likwidowane 

/odwadnianie stacjonarne (14) 

Pompownie 

Głębinowe  

PG (7) 

Pompownie Stacjonarne  

PS (6) 

Centrum 

Mysłowice 

Boże Dary 

Brzeszcze Wschód 

Makoszowy 

Piekary I 

Jas-Mos 

Pokój I 

Rydułtowy I 

Krupiński 

Śląsk  

Wieczorek I i Wieczorek II 

Mysłowice-Wesoła I 

Saturn 

Paryż  

Katowice 

Grodziec  

Niwka Modrzejów 

Kleofas  

Gliwice 

Siemianowice 

Jan Kanty  

Pstrowski  

Szombierki  

Powstańców Śląskich-

Bytom I 

Dębieńsko 

Zlikwidowane odwadnianie (3) 

 

PG Sosnowiec (2014) 

Rejon Nowa Ruda (2017) 

PG Porąbka-Klimontów (2017) 

Zlikwidowane odwadnianie (3) 

Kazimierz-Juliusz (2016) 

Rozbark V (2017) 

KWK Anna (2018) 

 

W GZW działalność górniczą prowadzą: PGG S.A., JSW S.A., Tauron Wydobycie S.A. 

i Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oraz prywatne kopalnie: ZG EKO-PLUS, ZG „Siltech” i KWK 



„Silesia”. Obecnie w GZW czynnych jest 17 kopalń węgla kamiennego, chronionych w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez Oddziały SRK S.A.. Usytuowanie PS i PG CZOK, KWK SRK 

w likwidacji oraz czynnych kopalń węglowych w GZW, przedstawiono na mapce (Rys. 2). 

W obrębie GZW projektuje się 9 rejonów odwadniania (RO). 

 

 
 

Rys. 2. Mapa usytuowania PS i PG CZOK, KWK SRK w likwidacji 

oraz czynnych kopalń węglowych w GZW, proponowanych do 9 RO. 

Figure 2. Map of location of PS and PG CZOK, KWK SRK in liquidation 

and active coal mines in GZW, proposed to 9 dewatering fields. 

 

 

3. SPOSOBY ODWADNIANIA ZLIKWIDOWANYCH KOPALŃ 
 

W zlikwidowanych kopalniach stosowane są 3 główne sposoby odwadniania: 

– Głębinowy system odwadniania (GSO): Jest stosowany w tych kopalniach, w których by-

ły warunki hydrogeologiczne do spiętrzenia wody do określonej głębokości. Pompownia 

głębinowa wykorzystuje do odwadniania jeden szyb, w którym zabudowana jest jedna lub 

kilka pomp głębinowych (Rys. 3). 



 
 

Rys. 3. Głębinowy system odwadniania (GSO) na przykładzie PG „Saturn”. 

Figure 3. The underground drainage system (GSO) for example PG “Saturn”. 

 

 

– Stacjonarny system odwadniania (SSO): Jego funkcjonowanie wymaga utrzymywania 

dołowej i powierzchniowej infrastruktury technicznej, co najmniej jednego lub 2 szybów 

i wyrobisk korytarzowych na jednym lub kilku poziomach o różnej długości (Rys. 4). 



 
Rys. 4. Stacjonarny system odwadniania (SSO) na przykładzie PS „Szombierki” 

Oddziału CZOK wraz z przykładem skierowania i odbioru wód z sąsiednich kopalń. 

Figure 4. Stationary dewatering system (SSO) for example, PS “Szombierki” CZOK, 

with an example of receiving waters from adjacent mines. 
 

 

– Odwadnianie grawitacyjne (OG): Polega na samoczynnym spływie lub skierowaniu 

wody do cieku powierzchniowego lub wyrobisk sąsiedniej kopalni lub pompowni CZOK. 

Przy-kładowo: zlikwidowana KWK Nowa Ruda, KWK „Jowisz → ZG „Piekary” (Rys. 

5), ZG „Bytom II” i KWK „Rozbark V” → PS „Szombierki” (Rys. 6) czy KWK 

„Miechowice → Ruch „Bobrek”. 

 

 

Stacjonarne odwadnianie z oczywistych przyczyn jest o wiele droższe i wynosi – według 

danych za 2018 r. – od 1,41 zł/m3 (PS „Jan Kanty”) do 10,69 zł/m3 (PS „Powstańców Śl. – 

Bytom I”), średnio 4,53 zł/m3 wody.  

Odwadnianie z zastosowaniem PG jest tańsze i bezpieczniejsze. Wg danych CZOK za 2018 

r. wynosi od 0,62 zł/m3 (PG „Saturn”) do 1,78 zł/m3 (PG „Kleofas”), średnio 1,09 zł/m3 wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 5. Przykład likwidacji odwadniania i skierowania wód do sąsiedniej 

kopalni (KWK „Jowisz”→ KWK „Bobrek-Piekary” R. Piekary). 

Figure 5. Example, the flooding of the mine and the gravitational water runoff| 

to the neighbouring mine (KWK „Jowisz”→KWK „Bobrek-Piekary” R. Piekary). 

 

 

4. PROBLEM NIEZLIKWIDOWANYCH BEZPOŚREDNICH 

POŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH 

 

Zmiana systemu odwadniania na głębinowy wymaga wnikliwej analizy zagrożenia wodnego 

dla sąsiednich kopalń/rejonów. Zatopienie wyrobisk bez pewnej likwidacji połączeń bezpo-

średnich jest bezpieczne tylko do najniższego połączenia. W ten sposób były projektowane 

wszystkie PG. 

W żadnej likwidowanej kopalni nie próbowano zlikwidować niekiedy pojedynczego bez-

pośredniego połączenia hydraulicznego, np.: PG „Niwka-Modrzejów” → KWK „Mysłowice” 

na rzędnej -138,0 m npm lub PG „Gliwice” → KWK „Sośnica” na rzędnej -261,0 m npm. 

Skutkiem tego jest utrzymywanie w tych PG, od kilkunastu lat, odwadniania poniżej najniż-

szych połączeń. Dla zilustrowania skali zagrożenia wodnego oraz efektów działalności SRK 

Oddziału CZOK, tabele 2, 3 i wykres 1, przedstawiają główne parametry hydrogeologiczne 

charakteryzujące odwadnianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 . Charakterystyka hydrogeologiczna PS i PG Oddziału CZOK. PDPZ – początkowy dopuszczal-

ny poziom zatopienia w momencie likwidacji kopalni. ODPZ – obecny dopuszczalny poziom zatopienia. 

PrDPZ – projektowane dopuszczalne poziomy zatopienia. 

Table 1. Hydrogeological characteristics of PS and PG CZOK. 

Pompownia 

Dopływ 

przed 

likwid. 

KWK 

[m3/min] 

Dopływ 

(31.12.18 r.) 

[m3/min] 

PDPZ 

m 

npm 

ODPZ 

(31.12.18 r.)/ 

/PrDPZ 

m npm 

interwał 

zatopionych 

zrobów  

ΔH [m] 

Vzr. 

 [mln 

m3] 

SSO 

Siemianowice 28,9 22,6 -327 

-327/ 

/-245 budowa 

PG 

193 1,42 

Jan Kanty 26,8 21,0 +11,9 
+11,9/ 

/+30/PG 
142 1,35 

Pstrowski 13,8 13,7 -555 -555 321 1,85 

Szombierki 2,5 

8,6 

Sz.+BII+ 

Roz.V 

-498 

-498/ 

/-464 

skierowanie 

wód 

i likwidacja 

134 1,50 

Powst.Śl.-

Bytom I 
3,3 2,7 

-

467,5 

-468 

skierowanie 

wód 

i likwidacja 

174 0,48 

Dębieńsko 12,6 9,2 -460 

-350/ 

/-161 

/PG/likwidacja 

141 0,62 

Razem SSO 87,9 77,8 x x 1105 7,22 

GSO 

Saturn 34,0 

24,2  

(w tym ~12 

z Paryż 

+Sosnowiec) 

+40 +90 206 11,5 

Paryż 

(+Sosnowiec) 
25,6 

14,0 

(z tego ~12  

do Saturna) 

+30 

(P-ż) 

-121 

(S-c) 

+105/ 

/+140 

/PG/likwidacja 

345 49,2 

Porąbka-

Klimontów 
5,4 4,5 -190 

~-150/+180 

zlikwidowana 
250 10,5 

Katowice 6,7 4,5 
-

177,5 
-177,5 298 6,60 

Grodziec 4,8 2,0 +45 
+90 

likwidacja 
625 11,4 

Niwka- 

-Modrzejów 
13,0 10,9 -145 -145 489 6,90 

Kleofas 6,0 4,6 -340 
-340/-294 

likwidacja 
162 0,70 

Gliwice 5,5 5,2 -261 

-261/ 

/-143 

/PG/likwidacja 

195 0,56 

Razem GSO 101,0 69,9 x x 2570 97,36 

Razem CZOK ~189  ~136 x x 3675 ~ 105 

Sz. + BII + Roz.V – PS „Szombierki” przejęła odwadnianie 

ze zlikwidowanych kopalń: „Bytom II” i „Rozbark V” 

 



Wykres 1. Ilość pompowanej wody przez CZOK [m3]. 
Chart 1. The amount of water being pumped by CZOK. 

 
 
 

Tabela 3. Przybliżona wielkość dopływu wód pochodzenia naturalnego 

do czynnych i zlikwidowanych kopalń węglowych. 

Table 3. The approximate mine water inflow to active and abandoned coal mines. 

Przedsiębiorca 
Ilość kopalń 

(R-Ruchy) 

Wielkość dopływu 

[m3/min] 

Ilość 

pompowanej 

wody 

[mln m3/rok] 

Kopalnie czynne 

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 8 (14 R) 141 74,1 

Tauron Wydobycie S.A. 3 (3 R) 83 43,6 

Węglokos Kraj Sp. z o.o. 1 (2 R) 10 5,3 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 5 (7 R) 12 6,3 

ZG Siltech 1 0,5 0,27 

ZG EKO-PLUS 1 0,3 0,16 

PG Silesia 1 4,0 2,1 

RAZEM 20 (29 R) ~251 ~132 

Kopalnie w likwidacji i zlikwidowane - Oddziały SRK S.A.  

Oddziały SRK S.A. (KWK w 

likwidacji) 14 ~46 

24,2 

(retencja 8 mln 

m3/rok) 

Oddział CZOK 
13 

„Pompowni” 

136/128 

(dopływ/pompowanie) 

67,1 

(retencja 4,2 mln 

m3/rok) 

SUMA SRK 27 182 91,3 

RAZEM 47/56 ~433 ~223 

 

 

5. SPOSOBY ODWADNIANIA ZLIKWIDOWANEJ KOPALNI 

 

Sposób likwidacji i ostateczny model odwadniania likwidowanej kopalni, przez wiele lat po-

dejmowane były wg utartych schematów. Decydującym czynnikiem było występowanie po-



łączeń hydraulicznych. Bardzo rzadko poszukiwano innych sposobów odwadniania poza SSO 

i GSO. 

Model oparty na połączeniach, nie sprawdził się i doprowadził do utrzymywania zbyt dużej 

ilości pompowni. Połączenia bezpośrednie, jeżeli nie są otwartymi czynnymi wyrobiskami nie 

mogą być przyjmowane jako pewne drogi przepływu wód z jednej kopalni do drugiej. Wiele 

„niepodważalnych” dróg przepływu wody okazało się nieprzepuszczalne. 

 

 

6. DOCELOWY MODEL ODWADNIANIA ZLIKWIDOWANYCH KOPALŃ GZW 

 

SRK zmierza do wypracowania docelowego modelu odwadniania kopalń w GZW (DMO GZW). 

W jego tworzeniu powinny współudziałać kopalnie czynne, w likwidacji i zlikwidowane. 

Punktem wyjścia jego budowy jest już ukształtowana rejonizacja i odwadnianie kopalń węglo-

wych oraz budowa strukturalno-tektoniczna GZW. 

Na tej bazie w obszarze GZW wydzielono 9 rejonów odwadniania (RO). RO należy wi-

dzieć jako odrębne układy górniczo-hydrogeologiczno-odwadniające. W granicach każdego 

z RO wyznaczono kopalnię – pompownię rejonową (PR), do której kierowane będą wody 

z likwidowanych kopalń. Podział GZW na 9 RO jest pierwszą fazą modelu. Poniżej w tabeli 4 

oraz na mapce (Rys. 2) przedstawiono wytypowane RO. 

 
Tabela 4. Projektowana rejonizacja odwadniania kopalń w GZW wg danych za 2017 r. 

Table 4. The proposed dewatering fields (RO) in GZW. 

Nr 

RO 
położenie 

Czynne i zlikwidowane kopalnie 

(ZO – zlikwidowane odwadnianie) 

Pompownia 

rejonowa 

PR 

(planowany 

sposób 

odwadniania) 

(PS/PG) 

sumaryczny 

dopływ 

wód  

[m3/min] 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 
E cz. 

GZW 

SRK CZOK PS Jan 

Kanty 

TW S.A. ZG Sobieski Sobieski 

(PG) 
82 

2 
NE cz. 

GZW 

SRK CZOK: 

PG Saturn 

PG Paryż 

PG Sosnowiec (ZO) 

PG Porąbka-Klimontów 

(ZO) 

SRK S.A.: 

KWK Kazimierz-

Juliusz (ZO) Saturn 

(PG) 
45 

3  

SRK CZOK: 

PS Siemianowice  

(b. KWK Siemianowice + Barbara-Chorzów + ZG 

Rozalia) 

Chorzów 

(PG) 
23 

4 

N cz. 

GZW 

niecka 

bytomska 

SRK CZOK: 

PG Grodziec 

PS Szombierki 

PS Powstańców 

Śląskich - Bytom I 

PS Pstrowski 

b. KWK Jowisz (ZO) 

 

SRK S.A.: 

KWK Centrum 

 b. KWK Rozbark (ZG 

Bytom II + Rozbark V) 

(ZO) 

KWK Piekary I 

Węglokoks Kraj 

Sp. z o.o.: 

Centrum 

(PS/PG) 
55 



KWK „Bobrek-

Piekary” 

b. KWK Miechowice 

(ZO) 

5 

Środk. 

cz. 

GZW, 

niecka 

główna 

SRK CZOK: 

PG Gliwice 

PG Kleofas 

SRK S.A.: 

KWK Makoszowy 

KWK Śląsk 

KWK Pokój I 

PGG S.A.: 

KWK Sośnica 

KWK Wujek 

KWK Ruda: 

 Ruch Bielszowice 

 Ruch Halemba 

 Ruch Pokój 

Halemba 

(PS) 
43 

6 

SE cz. 

GZW, 

niecka 

główna 

SRK CZOK: 

PG Katowice 

PG Niwka-Modrzejów 

SRK S.A.: 

KWK Mysłowice 

KWK Mysłowice-

Wesoła I 

KWK Boże-Dary 

KWK Wieczorek I i II 

PGG S.A.: 

KWK Mysłowice-

Wesoła 

KWK Murcki-Staszic 

 

 

Wesoła 

(PS) 
53 

7 SE GZW 
PGG S.A. KWK Piast - 

Ziemowit 

TW S.A. ZG Janina Piast 

(PS) 
78 

8 
SW 

GZW 

SRK CZOK: 

PS Dębieńsko 

PGG S.A.: 

KWK Bolesław Śmiały  

JSW S.A.: 

KWK Knurów 

Szczygłowice 

KWK Budryk 

Budryk 

(PS/PG) 
35 

9 
SW 

GZW 

SRK S.A.: 

KWK Anna (ZO) 

KWK Jas-Mos 

KWK Rydułtowy I  

JSW S.A.: 

KWK Borynia-

Zofiówka-Jastrzębie 

PGG S.A. 

KWK ROW Ruch: 

Jankowice 

Chwałowice 

Marcel 

Rydułtowy 

KWK Pniówek 

Jankowice 

(PS) 
12 

razem 427 

PG Silesia (likwidacja odwadniania) 4,0 

razem 431 

 

 

RO nr 2 i 4, są już pewnym faktem (Rys. 1 i 2). W przypadku RO nr 4 – jest w trakcie 

(Rys. 6). W niecce głównej w RO nr 5, pompownią rejonową (PR) musi być Ruch „Halemba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 6. Schematyczny przekrój przez 3 i 4 RO – przykład skierowania wód. 

Figure 6. Schematic section through 3 and 4 dewatering fields (RO) - example, a referral of the waters. 
 

 

7. WARUNKI REALIZACJI I ZAŁOŻENIA DMO 

 

 Harmonogram zakończenia eksploatacji i likwidacji kopalń – jest kluczem do budowy 

modelu odwadniania i wytypowania kopalni jako RO-PR. Kopalnia przeznaczona do 

budowy PR powinna mieć najdłuższą perspektywę prowadzenia działalności górniczej, 

jako czynny zakład. Wielkość dopływu i koszt pompowania, powinny decydować 

o SSO lub GSO kopalń w „Rejonie Odwadniania”.  

 Wielkość dopływu – wody z likwidowanych kopalń o małym dopływie (poniżej 3 m3/ 

/min), powinny być kierowane do sąsiedniej czynnej lub zlikwidowanej kopalni. 

 Pewne drogi spływu wód – Kopalnie likwidowane, z wyprzedzeniem, powinny przygo-

tować spływ wód do PR. 

Uwzględnienie tych założeń powinno być elementem obowiązkowym w programie lik-

widacji kopalń.  

 

 

8. WNIOSKI DOTYCZĄCE DOCELOWEGO MODELU 

ODWADNIANIA KOPALŃ W GZW – DMO/SRK 

 

1. Realizacja DMO wymaga zaangażowania i współudziału wszystkich przedsiębiorstw 

górniczych. 

2. Model powinien zostać zatwierdzony przez Ministerstwo Energii i być obowiązujący 

dla likwidowanych kopalń.  

3. Kopalnia – przed zakończeniem wydobycia – powinna przygotować drogi spływu wód 

do PR lub swój system odwadniania do przejęcia wody z sąsiednich likwidowanych ko-

palń. 

 



4. Przedsiębiorca górniczy, którego właścicielem jest Skarb Państwa, powinien być zobo-

wiązany do wdrożenia rozwiązania zawartego w DMO GZW. 

5. Bezpośrednie połączenia hydrauliczne nie mogą być barierą, która decyduje o głęboko-

ści, sposobie i konieczności utrzymywania odwadniania zlikwidowanej kopalni. 

6. Należy dążyć do odwadniania głębinowego. Jest ono o około 50% tańsze od stacjonar-

nego. 

7. Przy niskich dopływach do likwidowanej kopalni, rzędu 2,0–3,0 m3/min, należy odejść 

od utrzymywania odwadniania i wodę kierować do sąsiedniego zakładu górniczego. Je-

żeli w tym celu konieczne jest wykonanie wyrobiska, otworów odwadniających, prze-

budowa SSO itp. to powinno to zostać zrobione. 

8. W niecce bytomskiej należy powiązać ze sobą odwadnianie kopalń węgla kamiennego, 

kopalń rudnych i powierzchniowych niecek bezodpływowych. Przyczyni się to do ogra-

niczenia kosztów odwadniania. 

9. Wdrożenie DMO GZW zmniejszy koszty ochrony czynnych kopalń przed zagrożeniem 

wodnym oraz koszty odwadniania kopalń zlikwidowanych, a to leży w żywotnym inte-

resie czynnych kopalń. 
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1. Uwarunkowania hydrogeologiczne decydujące o konieczności

odwadniania zlikwidowanych kopalń.

2. Struktura czynnych i zlikwidowanych KWK w GZW oraz wielkość ich

zawodnienia.

3. Stosowane sposoby odwadniania zlikwidowanych kopalń.

4. DMO-PR – droga do ograniczenia kosztów odwadniania

zlikwidowanych kopalń.

5. Zagospodarowanie wód kopalnianych sposobem do ograniczenia

kosztów odwadniania zlikwidowanych kopalń.

6. Wnioski i zalecenia.

Plan    wystąpienia



Likwidacja kopalni, ze względu na bezpieczeństwo kopalń czynnych, nie

eliminuje problemu jej odwadniania po likwidacji.

W tym celu w ramach SRK, w 2000 roku, został utworzony Centralny

Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK) w Czeladzi. Jego zadaniem jest :

• ochronna czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym,

• współudział w likwidacji zakładów górniczych,

• upraszczanie i zmiana stacjonarnego systemu odwadniania

(SSO) na głębinowy (GSO),

• likwidacja zbędnych „Pompowni”.

Po 2015 r., SRK przejęła 17 kopalń (Oddziałów SRK),

przeznaczonych do likwidacji.

Uwarunkowania hydrogeologiczne konieczności odwadniania 
(z)likwidowanych kopalń GZW.



Uwarunkowania hydrogeologiczne konieczności odwadniania (z)likwidowanych 
kopalń GZW.

Wdrożony w latach 90. model odwadniania, oparty został na

istnieniu połączeń hydraulicznych, pomiędzy czynnymi

i zlikwidowanymi kopalniami.

Obecność najniższego bezpośredniego połączenia

hydraulicznego decydowała o dopuszczalnym poziomie zatopienia

likwidowanej kopalni.

Podsadzone wyrobiska chodnikowe i ścianowe

ZLIKWIDOWA
NA KOPALNIAKOPALNIA

CZYNNA

Wąskie filary  skalne-płoty węglowe, do kilku m)

niepodsadzone wyrobiska korytarzowe

zroby  zawałowe eksploatacyjne

niezlikwidowane otwory, szyby i szybiki itp..

POŁĄCZENIA  POŚREDNIE 
- potencjalne drogi filtracji wód

uskoki wodonośne



Schematyczny przekrój przez zlikwidowane kopalnie w NE cz. GZW 
z uwidocznieniem połączeń hydraulicznych.

Połączenia hydrauliczne nie mogą być 

uważane za pewne drogi przepływu 

wód pomiędzy kopalniami. 



Pompownia

Dopływ przed 

likwid. KWK

[m3/min]

Dopływ 
(31.12.18 r.) 

[m3/min]

poz. zatop.

Wyrobisk  po 

przejęciu przez 

CZOK

m npm

Poziom zatopienia
(31.12.18 r.)

/ projekt. poz. zatop.
m npm

interwał 
zatopionych 

zrobów 
ΔH [m]

V zatop.

zrobów
[mln m3]

S
S
O

Siemianowice

(KWK Siemianowice 

i Barbara-Chorzów)

28,9 22,6 -327,0
-327

/-245 budowa PG
193 1,42

Jan Kanty 26,8 21,0 +11,5

+11,9
/+30
/PG

142 1,35

Pstrowski 13,8 13,7 -555,0 -555 321 1,85

Szombierki 2,5
8,6

Sz.+BII+ 
Roz.V

-498,0

-498
/-464 skierowanie wód 

i likwidacja
134 1,50

Powst.Śl.-

Bytom I
3,3 2,7 -467,5

-468
/skierowanie wód i 

likwidacja
174 0,48

Dębieńsko 12,6 9,2 -460,0

-350
/-161

/PG/likwidacja
141 0,62

Charakterystyka hydrogeologiczna Pompowni CZOK.



Pompownia

Dopływ przed 

likwid. KWK

[m3/min]

Dopływ 
(31.12.18 r.) 

[m3/min]

poz. zatop.

Wyrobisk  po 

przejęciu przez 

CZOK

m npm

Poziom zatopienia
(31.12.18 r.)

/ projekt. poz. zatop.
m npm

interwał 
zatopionych 

zrobów 
ΔH [m]

V zatop.

zrobów
[mln m3]

G
S
O

Saturn 34,0

24,2 
(w tym ~11,5 

z Paryż
+Sosnowiec)

+40 +90 206 11,5

Paryż

(+Sosnowiec)
25,6

14,0
(z tego ~12,0 
do Saturna)

+30 (P-ż)

-121 (S-c)

+105
/+140

/PG/ likwidacja
345 49,2

Porąbka-

Klimontów
5,4 4,5 -190

~-150
/+180

/zlikwidowana
250 10,5

Katowice 6,7 4,5 -177,5 -177,5 298 6,60

Grodziec 4,8 2,0 +45
+90

/ likwidacja
625 11,4

Niwka-

Modrzejów
13,0 10,9 -145 -145 489 6,90

Kleofas 6,0 4,6 -340

-340
/-294

/likwidacja
162 0,70

Gliwice 5,5 5,2 -261

-261
/-143

/PG/ likwidacja
195 0,56

razem ~189 
~128

m3/min

~ 105
mln m3

Charakterystyka hydrogeologiczna Pompowni CZOK.



SYSTEMY ODWADNIANIA

GSO SSO

 Kierowanie wód do sąsiedniej kopalni.

SSO pozostawiono w tych zlikwidowanych kopalniach, w których w momencie ich

likwidacji nie było warunków do zastosowania GSO

 Całkowite zatopienie kopalni



Pompownia 
głębinowa

Schemat  
PG „Saturn”

GŁĘBINOWY SYSTEM ODWADNIANIA (GSO)

24,2 m3/min

(w tym ~12,0 

z b.kop.Paryż

+Sosnowiec)



Pompownia Bańgów - przed Pompownia Bańgów – po modernizacji

Infrastruktura podziemna.Infrastruktura powierzchniowa.

STACJONARNY SYSTEM ODWADNIANIA (SSO)



Schemat SSO na przykładzie 
PS Szombierki i odbioru wód z kopalń zlikwidowanych



Przykład skierowania wód z ZG bytom II i Rozbark V do PS Szombierki 
i projektowany do KWK Centrum. 



Przykład likwidacji odwadniania i skierowania wód do sąsiedniej kopalni 
na przykładzie byłej KWK „Jowisz”.

SRK Oddział KWK „Piekary I”

KWK „Bobrek-Piekary”

Ruch Piekary

Poz. 230 m

Q ~2,0 m3/min



Oddziały SRK S.A. chronią 17 kopalń węglowych GZW, należących do: PGG S.A.,

JSW S.A., Tauron Wydobycie S.A. i Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oraz prywatne kopalnie:

ZG „Eko-Plus”, ZG „Siltech”.

Przedsiębiorca
Ilość 

kopalń/ruchów

Wielkość dopływu  

[m3/min]

Ilość pompowanej 

wody

[mln m3/rok]

Kopalnie  czynne

Polska Grupa Górnicza 

Sp. z o.o.
8 (14 Ruchów) 141 74,1

Tauron Wydobycie S.A. 3 (3 R) 83 43,6
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 1 (2 R) 10 5,3
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 5 (7 R) 12 6,3
ZG Siltech 1 0,5 0,27
ZG EKO-PLUS 1 0,3 0,16
PG Silesia 1 4,0 2,1
RAZEM 20 (29 R) ~251 ~132

Kopalnie w likwidacji i zlikwidowane - Oddziały SRK S.A.

Oddziały SRK S.A. (KWK w likwidacji) 14 ~46 24,2
(retencja 8 mln m3/rok)

Oddział CZOK
13 

„Pompowni”
136/128

(dopływ/pompowanie)
67,1

(retencja 4,2 mln m3/rok)

SUMA SRK 27 182 91,3

RAZEM :czynne KWK+SRK 47/56 ~433 ~223

Struktura  oraz usytuowanie czynnych i (z)likwidowanych kopalń w GZW.



DMO -Pompownie Rejonowe – ograniczenie kosztów odwadniania.

Odwadnianie zlikwidowanej kopalni, nierzadko trwające kilkanaście i więcej lat,

jest bardzo kosztowne. Wg danych CZOK za 2018, przy SSO koszt jednostkowy pompowania

wynosi -. - od 1,41 zł/m3 (PS „Jan Kanty”) do 10,69 zł/m3 (PS „Powstańców Śl.-Bytom I”), średnio

4,53 zł/m3 wody. SSO → ~40,1 mln m3/rok wody (~76,3 m3/min).

Odwadnianie z wykorzystaniem GSO jest tańsze i bezpieczniejsze. Wg danych za

2018 r. wynosi - od 0,62 zł/m3 (PG „Saturn”) do 1,78 zł/m3 (PG „Kleofas”), średnio 1,09 zł/m3 wody.

GSO → ~27,0 mln m3/rok wody (~51,4 m3/min).



Struktura  oraz usytuowanie czynnych i (z)likwidowanych kopalń w GZW.



 Przyjęty w latach 90. model odwadniania wymaga

weryfikacji i zmian, z niżej podanych przyczyn:

 Bariery wynikające z połączeń hydraulicznych, są przyczyną

utrzymywania odwadniania w wielu byłych kopalniach, na

poziomie odwadniania kopalni czynnej.

 SRK S.A. proponuje docelowy model odwadniania (DMO)

kopalń GZW, oparty na wydzieleniu 9 rejonów odwadniania

(RO) z jedną pompownią rejonową (PR) w każdym z nich.

DOCELOWY MODEL ODWADNIANIA w GZW



Nr RO
Czynne i zlikwidowane kopalnie

(ZO - zlikwidowane odwadnianie )

Pompownia 

rejonowa

PR

(planowany sposób 

odwadniania)

(PS/PG)

obecny sumaryczny 

dopływ wód 

pochodzenia 

naturalnego

[m3/min]

1 SRK CZOK PS Jan Kanty TW : ZG Sobieski Sobieski (PG) 82

2

SRK CZOK:

PG Saturn,

PG Paryż , PG Sosnowiec (ZO)

PG Porąbka-Klimontów (ZO)

SRK S.A.:

KWK Kazimierz-Juliusz (ZO) Saturn

(PG)
45

3 SRK CZOK: PS Siemianowice (b. KWK Siemianowice +  Barbara-Chorzów + ZG Rozalia) Chorzów (PG) 23

4

SRK CZOK:

PG Grodziec, PS Szombierki,

PS Powstańców Śląskich - Bytom I,

PS Pstrowski

b. KWK Jowisz (ZO)

SRK :

KWK Centrum

KWK Piekary I

b. KWK Rozbark (ZG Bytom II+Rozbark V) (ZO)

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.: KWK „Bobrek-Piekary”

b. KWK Miechowice 

(ZO)

Centrum

(PS/PG)
55

5
SRK CZOK:

PG Gliwice, PG Kleofas

SRK S.A.:

KWK Makoszowy, KWK Śląsk

PGG :

KWK Sośnica, KWK Wujek,

KWK Ruda Ruch: Bielszowice, Halemba, Pokój

Halemba

(PS)
43

6

SRK CZOK:

PG Katowice, PG Niwka-Modrzejów

SRK:

KWK Mysłowice

KWK Mysłowice-Wesoła I

KWK Boże-Dary

KWK Wieczorek I i Wieczorek II

PGG :

KWK Mysłowice-Wesoła,

KWK Murcki-Staszic Wesoła

(PS)
53

7 PGG : KWK Piast - Ziemowit TW : ZG Janina Piast (PS) 78

wg danych za 2017 r.



Nr RO
Czynne i zlikwidowane kopalnie

(ZO - zlikwidowane odwadnianie) 

Pompownia 

rejonowa

PR

(planowany sposób 

odwadniania)

(PS/PG)

sumaryczny dopływ 

wód pochodzenia 

naturalnego

[m3/min]

8
SRK CZOK:

PS Dębieńsko

PGG :

KWK Bolesław Śmiały 

JSW :

KWK Knurów Szczygłowice

KWK Budryk

Budryk

(PS/PG)
35

9

SRK :

KWK Anna, KWK Jas-Mos

JSW :

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

PGG :

KWK ROW Ruch: Jankowice, Chwałowice, Marcel,

Rydułtowy

KWK Pniówek

Jankowice

(PS)
12

razem 427
PG Silesia  (likwidacja odwadniania) 4,0

razem 431

wg danych za 2017 r.





RO nr 2 z PR „Saturn” – uzyskano docelowy model odwadniania.



RO nr 3 i 4.

KWK „Centrum” w momencie włączenia 

do SRK S.A. nie była gotową PR                            

w niecce bytomskiej. Gdyby tak było, 

można by już w 2015 r. zlikwidować: 

PG „Grodziec” i PS „Szombierki” 

oraz KWK „Rozbark V”.



CZOK (13 Pompowni), w skali roku pompuje ok.  67,0 mln m3/rok wód 

kopalnianych, które zgodnie z prawem wodnym traktowane są jako ścieki. Z tej 

ilości:

• około ~96% zrzucanych jest do cieków powierzchniowych (tj. ~64 mln/rok w 

2018 r.)

• tylko 4 % jest wykorzystywane do celów gospodarczych,  socjalnych, 

przemysłowych i technologicznych (~2,74 mln m3/rok w 2018 r.). 

Charakteryzują się one różnym stopniem mineralizacji i zasolenia:

 Ok. 39 % z nich to wody miernie i silnie zasolone, w których stężenie jonów 

chlorkowych i siarczanowych wynosi od 0,6 g/l do 90 g/l. Mogą być 

wykorzystywane do celów przemysłowych. 

 Ok. 61 % (~29,5 mln m3/rok) to tzw. wody „słodkie”. Sumaryczna 

zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych wynosi do 0,6 g/l. Mogą być 

źródłem wody użytkowej, do celów socjalno-bytowych, a po uzdatnieniu 

również do celów spożywczych oraz innego zastosowania 

wymagającego zastosowania wody o niskiej mineralizacji. 

Zagospodarowanie wód kopalnianych:



Jakość wód pompowanych w Oddziale CZOK
zawartość sumy Cl- i SO-2

4 w mg/l



39%

26 181 tys. m3

wody zbliżone właściwościami 

do wód pitnych

3,5 %  (2 379 tys. m3)                   

z tych wód zagospodarowano    

(z Pompowni Jan Kanty i 

Dębieńsko)

61%

wody miernie i silnie 

zasolone

0,5 % (356 tys. m3)               

z tych wód 

zagospodarowano                                                   

(z Pompowni Powstańców                                                                                                       

Śląskich- Bytom I,

Szombierki, Pstrowski i 

Dębieńsko)
40 909 tys. m3

Wykorzystanie  wód pochodzących z odwadniania kopalń, w roku 2018,
z sumarycznej ilości wody odpompowanej  - 67 090 tys m3



wody o charakterze 

wód pitnych, o 

stężeniu CL- + SO4
-2

do 600 mg/dm3

wody przemysłowe, o 

stężeniu CL- + SO4
-2

od 600 do 1 800 

mg/dm3

wody miernie 

zasolone, o stężeniu 

CL- + SO4
-2 od 1 800 

do 42 000 mg/dm3

0,6 g/dm3 PARYŻ, GRODZIEC, SATURN i JAN KANTY  
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0

1,7 g/dm3 KATOWICE  

6,5 g/dm3 SZOMBIERKI  

4,4 g/dm3 NIWKA MODRZEJÓW, PSTROWSKI   

7,8g/dm3 GLIWICE  
7,6 g/dm3 DĘBIEŃŚKO  

10

2,7 g/dm3 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I, SIEMIANOWICE (Chorzów)

g/dm3

4,9 g/dm3 KLEOFAS   

0,6

1,8

Średnia zawartość sumy chlorków i siarczanów
(Cl- + SO4

-2) w odprowadzanych do rzek wodach kopalnianych, przez 
Pompownie CZOK  w 2018 roku



Wody kopalniane mogą być również wykorzystywane:

 jako źródło pierwotne ciepła dla pomp ciepła. Ich temperatura zawiera się 
od 12,0 ÷ 28,0o C. Zasoby energii cieplnej zawarte w wodzie, można 
wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń. Taka instalacja funkcjonuje na 
bazie PG „Saturn” w Czeladzi;

 pozyskania pierwiastków i metali z wód podziemnych (Li, B),

 zaopatrzenie ludności w wodę pitną,

 źródło zasilania elektrowni szczytowo-

pompowych
Zagospodarowanie wód wpływa na:

 zmniejszenie zrzutu wód do cieków, 

 obniżenie kosztów pompowania i opłat ekologicznych, 

 ochronę zasobów wód podziemnych i środowiska, poprzez zmniejszenie 

niedoborów wody.

Alternatywne sposoby zagospodarowania 
wód kopalnianych :

SRK pracuje nad wykorzystaniem wód kopalnianych z Pompowni, które rozsiane 
są po całej aglomeracji śląskiej. Mogłyby one pełnić rolę ujęć strategiczno-
awaryjnych na wypadek zdarzeń kryzysowych – zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia.  



WNIOSKI  i ZALECENIA

 Realizacja DMO wymaga zaangażowania i współudziału

wszystkich przedsiębiorstw górniczych.

 Model powinien zostać zatwierdzony przez Ministerstwo Energii

i być obowiązujący dla likwidowanych kopalń.

 Kopalnia, przed zakończeniem wydobycia, powinna przygotować

drogi spływu wód do PR lub swój system odwadniania do przejęcia

wody z sąsiednich likwidowanych kopalń.

 Przedsiębiorca górniczy - którego właścicielem jest Skarb Państwa

- powinien być zobowiązany do wdrożenia rozwiązania

zawartego w DMO GZW.

 Bezpośrednie połączenia hydrauliczne nie mogą być barierą, która

decyduje o głębokości, sposobie i konieczności utrzymywania

odwadniania zlikwidowanej kopalni.

 Należy dążyć do odwadniania głębinowego. Jest ono o około 50,0

% tańsze od stacjonarnego.



 Przy niskich dopływach do likwidowanej kopalni, rzędu 2,0-3,0

m3/min, należy odejść od utrzymywania odwadniania i wodę

kierować do sąsiedniego zakładu górniczego. Jeżeli w tym celu

konieczne jest wykonanie wyrobiska, otworów odwadniających,

przebudowa SSO itp. to powinno to zostać zrobione.

 W niecce bytomskiej należy powiązać ze sobą odwadnianie

kopalń węgla kamiennego, kopalń rudnych i powierzchniowych

niecek bezodpływowych. Przyczyni się to do ograniczenia kosztów

odwadniania.

 Wdrożenie DMO GZW zmniejszy koszty ochrony czynnych

kopalń przed zagrożeniem wodnym oraz koszty odwadniania

kopalń zlikwidowanych, a to leży w żywotnym interesie

czynnych kopalń.

WNIOSKI  i ZALECENIA
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Maciej Szymczak
Dyrektor ds. Zagospodarowania Majątku

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 

Zagospodarowanie majątku
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.



MAJĄTEK

4 kopalnie 
(powstanie 

SRK)

BSRK                     
Sp. z o.o.

Kopalnie 
przejmowane

Kazimierz 
Juliusz               

Sp. z o.o.

Katowicki 
Holding 

Węglowy S.A.

Kompania 
Węglowa S.A.
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PROCES  

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A. 

MAJĄTEK DO FIZYCZNEJ LIKWIDACJI MAJĄTEK DO ZAGOSPODAROWANIA

Dzierżawa

Sprzedaż

Darowizna

Projekty 
innowacyjne

Najem Dzierżawa

ZRÓDŁA POCHODZENIA MAJĄTKU 

MAJĄTEK SRK S.A.
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MAJĄTEK SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2018 r..

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

 13200 działek gruntu o łącznej powierzchni 2900 ha;

 4800 budynków;

 15200 lokali mieszkalnych;

 5000 pozostałymi środków majątku;

 11600 maszyn i urządzeń;

 6200 budowli; 
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MAŁOPOLSKA

293 ha

ŚLĄSK

2613 ha

DOLNY 
ŚLĄSK

104 ha

LOKALIZACJA 
MAJĄTKU 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku                                                                                      Źródło: SRK S.A. 
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 Przejęcie kopalni, zakładu górniczego lub jego zorganizowanej części, względnie 

nabycie majątku w innej formie (np. połączenie spółek),

 Analiza nabytych składników majątku, ze szczególnym uwzględnieniem 

nieruchomości, 

 Sporządzenie Koncepcji Zagospodarowania Majątku nabytej kopalni,

 Likwidacja zbędnej infrastruktury dołowej i powierzchniowej,   

 Podziały geodezyjne oraz regulacja stanu prawnego,

 Zbywanie ruchomych składników mienia, 

 Zbywanie złomu pochodzącego z likwidacji obiektów,

 Zbywanie nieruchomości po podziale i likwidacji zbędnej infrastruktury.

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

FAZY PROCESU ZAGOSPODAROWANIA MAJĄTKU

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku



Podstawą prawną przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. nabywania od przedsiębiorstw

górniczych: kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części prowadzących

wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, w celu przeprowadzenia ich likwidacji

jest art. 8a, ust 1 ustawy z dnia 07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla

kamiennego.

Każdorazowo w skład takiego podmiotu wchodzą składniki materialne (nieruchomości,

maszyny urządzenia, środki transportu, itp.) jak i niematerialne (umowy, decyzje, środki

pieniężne, roszczenia, itp.).

W latach 2015 - 2018 SRK S.A. nabyła w przytoczonym trybie łącznie 17 kopalń, zakładów

górniczych lub ich oznaczonych części, które następnie stały się Oddziałami Spółki.

TRYB PRZEJĘCIE KOPALNI W TRYBIE ART. 8A USTAWY  
O FUNKCJONOWANIU WĘGLA KAMIENNEGO

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
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PRZEJĘCIE KOPALNI W TRYBIE ART. 8A  USTAWY              
O FUNKCJONOWANIU WĘGLA KAMIENNEGO

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Geoportal Ruda Śląska

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KONCEPCJA PODZIAŁU GEODEZYJNEGO

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A. 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A. 
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Nieuregulowany stan prawny nieruchomości, 

Niefunkcjonalna infrastruktura techniczna utrudniająca zabudowę, 

Degradacja powierzchni terenu,

Konieczność dokonywania fizycznej likwidacji obiektów i rekultywacji.

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIĄZANE 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW POGÓRNICZYCH

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



 Aktualnie SRK S.A. posiada ok. 2.800 działek o nieuregulowanym stanie prawnym,

o łącznej powierzchni ok. 590 ha, położonych głównie na terenie województw

Śląskiego i Małopolskiego,

 Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest stosowana przez Śląski Urząd

Wojewódzki w okresie począwszy od 2014 r. wykładnia prawna art. 200

ust. o Gospodarce Nieruchomościami, która praktycznie zablokowała wydawanie

decyzji uwłaszczeniowych w rzeczonym trybie, a przeważająca większość

wydawanych obecnie decyzji jest odmowna,

 Powoduje to stan „zawieszenia”, tj. brak możliwości zbywania nieruchomości przy,

przy obciążaniu kosztami podatków i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

NIEUREGULOWANY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
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NIEFUNKCJONALNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
UTRUDNIAJĄCA ZABUDOWĘ

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A. 
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DEGRADACJA POWIERZCHNI TERENU

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A. 
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KONIECZNOŚĆ DOKONYWANIA FIZYCZNEJ 
LIKWIDACJI OBIEKTÓW I REKULTYWACJI

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A. / Internet

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet / SRK S.A. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KIERUNKI 
ZAGOSPODAROWANIA 

MAJĄTKU 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

KIERUNKI
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nieruchomości

Sprzedaż 
maszyn                    

i urządzeń

Sprzedaż 
złomu

Darowizny 
na rzecz 
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Najem / 
dzierżawa

Projekty 
innowacyjne

Wejścia                
w teren

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



 TRYB SPRZEDAŻY:

 Przetarg publiczny (ustny – licytacja, 

aukcja elektroniczna – złom),

 Sprzedaż bezprzetargowa.

 ZAKRES MAJĄTKU:

 Nieruchomości,

 Lokale mieszkalne,

 Maszyny i urządzenia,

 Środki transportu,

 Złom,

 Odpady wydobywcze,

 Wyroby węglowe.

SPRZEDAŻ MAJĄTKU

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
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Podstawa prawna:

 Art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zgodnie z którym Spółka może

dokonać darowizny na rzecz gminy górniczej na cele związane z realizacją urządzeń infrastruktury

technicznej lub innych celów publicznych, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej

w jej obrębie.

Przedmiot darowizny:

 Nieruchomości zajęte pod drogi, ulice, chodniki, place (infrastruktura komunikacyjna),

 Tereny sportu, rekreacji i zieleni publicznej,

 Sieci uzbrojenia technicznego terenu,

 Obiekty o charakterze zabytkowym lub objęte ochroną konserwatorską,

 Nieruchomości poprzemysłowe z przeznaczeniem na pobudzenie aktywności gospodarczej w gminach

górniczych,

 Nieruchomości przeznaczone na cele kultury, edukacji i oświaty.

DAROWIZNY NA RZECZ GMIN GÓRNICZYCH

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
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DAROWIZNY NA RZECZ GMIN GÓRNICZYCH 
W ODNIESIENIU DO POWIERZCHNI GRUNTU
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 TRYB ZAWIERANIA UMÓW:

 Tryb przetargowy,

 Przetarg ustny – licytacja,

 Przetarg pisemny,

 Tryb bezprzetargowy,

 Uzgodnienia z oferentem.

 PRZEDMIOT NAJMU/DZIERŻAWY:

 Obiekty przemysłowe i zorganizowane 

części zakładów górniczych,

 Grunty komercyjne,

 Lokale mieszkalne,

 Lokale użytkowe,

 Garaże,

 Tereny rekreacyjne.

NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU

Źródło: Internet

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet
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NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU
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 WEJŚCIE W TEREN:

 inwestycje liniowe – budowa różnego typu sieci 

(wodnych, gazowych, elektroenergetycznych, 

teletechnicznych, itd.),

 zajęcie gruntów SRK S.A.: 

 - czasowe zajęcie terenu,

 - trwałe zajęcie terenu.

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

 ZAKRES STOSOWANIA:

 wydawanie zgód na wejście w teren,

 ustanawianie służebności przesyłu dla 

ww. inwestycji,

 ustanawianie służebności gruntowych,

 współpraca przy realizacji inwestycji 

wykonywanych przez SRK S.A. 

WEJŚCIA W TEREN I SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



 W ROKU 2018:

 udzielono zgody na realizację 66 inwestycji 

sieciowych,

 obszar inwestycji to 176 działek gruntu,                            

o łącznej powierzchni 146 ha,

 udzielone zgody obejmują:

 580 m sieci wodociągowej,

 2500 m sieci elektroenergetycznej,

 267 m sieci kanalizacyjnej,

 1100 m sieci teletechnicznej,

 2200 m sieci ciepłowniczej,

 1050 m gazociągów.

WEJŚCIA W TEREN

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet
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PROJEKTY REALIZOWANE
ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI 
W OPARCIU O MAJĄTEK SRK S.A.

 Utworzenie Centralnego Archiwum Górnictwa, 

 Dekarbonizacja hałd,

 Koncepcja Zagospodarowania terenu KWK Makoszowy.

 Zagospodarowanie wód kopalnianych pompowanych przez CZOK,

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
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Zakres projektu obejmuje opracowanie, we współpracy z Gminą Zabrze koncepcji    
zagospodarowania terenu byłej KWK "Makoszowy„ w  sposób uwzględniający:

 uzyskanie warunków do powstania nowych miejsc pracy i pobudzenia aktywności
gospodarczej w rozpatrywanym rejonie miasta,

 zachowanie istniejących, wartościowych historycznie i technicznie budynków i ich
wyposażenia,

PRZYKLAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU KWK 
„MAKOSZOWY”

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU KWK 
„MAKOSZOWY”

Projektowane 

działki gruntu

Powierzchnia

(ha)

Obszar 1 3,40

Obszar 2 5,90

Obszar 3 0,98

Obszar 4 0,40

Obszar 5 0,22

Obszar 6 2,67

Obszar 7 1,96

Obszar 8 1,70

Obszar 9 1,50

Obszar 10 1,00

Obszar 11 2,75

Obszar 12 25,42

SRK S.A.

JSW „KOKS” S.A.

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.
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Ʃ 47,9



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

PRZYKŁADY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW POGÓRNICZYCH

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
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Będzin ul. Zagórska

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
Źródło: Internet

BYŁA KWK SOSNOWIEC TEREN SZYBU „OSTATEK”
OBECNIE STREFA EKONOMICZNA 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet
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BYŁA KWK NOWA RUDA POLE PIAST
OBECNIE AGENCJA ROZWOJU 
REGIONALNEGO „AGROREG”

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet / Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie
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Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

Nowa Ruda 
ul. Kłodzka

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet / Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie ARR „ARGOREG”

BYŁA KWK NOWA RUDA POLE PIAST
OBECNIE AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „AGROREG””
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Nowa Ruda, ul. Kłodzka 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

BYŁA KWK NOWA RUDA POLE SŁUPIEC #NOWY I

OBECNIE ŚCIANKA WSPINACZKOWA # NOWY I

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet
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Sosnowiec, 

ul. Wojska Polskiego 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

TEREN BYŁEJ KWK MODRZEJÓW
OBECNIE SOSNOWIECKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet / UM Sosnowiec
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Sosnowiec, ul. Narutowicza

BYŁA KWK SOSNOWIEC 
W PLANACH HOTEL RENARD

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet / SRK S.A.
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Czeladź, ul. Dehnelów

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

TEREN BYŁEJ KWK SATURN
OBECNIE MUZEUM SATURN W CZELADZI

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet / Muzeum Saturn w Czeladzi

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/


Katowice, ul. Kopalniana

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

TEREN BYŁEJ KWK KATOWICE
OBECNIE MUZEUM ŚLĄSKIE

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Internet / Muzeum śląskie / SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Bytom, ul. Chorzowska 12

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

TEREN BYŁEJ KWK ROZBARK ZAKŁAD GŁÓWNY
OBECNIE TEATR TAŃCA ROZBARK

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KWK KLEOFAS BUDYNEK STOLARNI
(WARSZTAT)

Katowice, ul. Obroki

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE  
SRK S.A.

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KWK BOŻE DARY w KATOWICACH, 
ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO pow. 27 ha

Mikołów

Katowice

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Google maps

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Sporządził: Zarządca dnia 2017.10.04. 

Sporządził: Zarządca dnia 2017.10.04. 

KWK BOŻE DARY w KATOWICACH, 
ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO pow. 27 ha

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Geoportal

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KWK BOŻE DARY w KATOWICACH, 
ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO pow. 27 ha

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KWK MAKOSZOWY w ZABRZU, 
ul. MAKOSZOWSKA, pow. 48,5 ha

Zabrze

Gliwice

Ruda Śląska

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Google maps

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Sporządził: Zarządca dnia 2019.01.25. 

KWK MAKOSZOWY w ZABRZU, 
ul. MAKOSZOWSKA, pow. 48,5 ha

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Geoportal

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KWK MAKOSZOWY w ZABRZU, 
ul. MAKOSZOWSKA, pow. 48,5 ha

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



KWK KAZIMIERZ-JULIUSZ w SOSNOWCU, 
ul. OGRODOWA, pow. 32 ha

Sosnowiec

Dąbrowa Górnicza

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Google maps

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Sporządził: Zarządca dnia 2019.01.25. 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Geoportal

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK KAZIMIERZ-JULIUSZ w SOSNOWCU, 
ul. OGRODOWA, pow. 32 ha



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK KAZIMIERZ-JULIUSZ w SOSNOWCU, 
ul. OGRODOWA, pow. 32 ha



KWK JAS-MOS w JASTRZĘBIU ZDROJU, MSZANA, 
ul. DROGA GŁÓWNA POŁUDNIOWA, pow. 15 ha

Jastrzębie Zdrój

Wodzisław Śląski

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Google maps

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Sporządził: Zarządca dnia 2017.10.04. 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Geoportal

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK JAS-MOS w JASTRZĘBIU ZDROJU, MSZANA, 
ul. DROGA GŁÓWNA POŁUDNIOWA, pow. 15 ha



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK JAS-MOS w JASTRZĘBIU ZDROJU, MSZANA, 
ul. DROGA GŁÓWNA POŁUDNIOWA, pow. 15 ha



KWK BRZESZCZE WSCHÓD w BRZESZCZACH, 
ul. KOŚCIUSZKI, pow. 33,5 ha

Brzeszcze

Jawiszowice

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Google maps

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Sporządził: Zarządca dnia 2017.10.04. Sporządził: Zarządca dnia 2017.10.04. 
Sporządził: Zarządca dnia 2017.10.04. 

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Geoportal

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK BRZESZCZE WSCHÓD w BRZESZCZACH, 
ul. KOŚCIUSZKI, pow. 33,5 ha



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK BRZESZCZE WSCHÓD w BRZESZCZACH, 
ul. KOŚCIUSZKI, pow. 33,5 ha



KWK MYSŁOWICE w MYSŁOWICACH, 
ul. ŚWIERCZYNY, pow. 21,6 ha

Katowice

Mysłowice

Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Google maps

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: Geoportal

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK MYSŁOWICE w MYSŁOWICACH, 
ul. ŚWIERCZYNY, pow. 21,6 ha



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku Źródło: SRK S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

KWK MYSŁOWICE w MYSŁOWICACH, 
ul. ŚWIERCZYNY, pow. 21,6 ha



Biuro ds. Zagospodarowania Majątku
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1. ZAKŁADY GÓRNICZE „RUDNA” / „RUDNA” MINE 

 

“Rudna” rozpoczęła działalność wydobywczą w 1974 roku. Kopalnia Rudna jest 

zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Obecna, średnia zdolność 

produkcyjna wynosi około 12 mln ton rudy rocznie. Średnia zawartość miedzi wynosi 1,88 

proc. Eksploatacja złoża na terenie ZG „Rudna” prowadzona jest w trzech rejonach 

wydobywczych: 

a) Rudna Główna, 

b) Rudna Zachodnia R-IX, 

c) Rudna Północna, 

 

Powierzchnia obszaru górniczego „Rudna I" wynosi 75,6 km2, zaś powierzchnia sąsiadują-

cego z ZG „Rudna" obszaru „Głogów Głęboki Przemysłowy", wynosi 55,9 km2.  

1.1. Środowisko pracy, zagrożenia / Work environment, threats 
 

Sięganie po coraz głębiej zalegające złoże wymaga przekształcania niedostępnego i wro-

giego człowiekowi środowiska w bezpieczne miejsce pracy, w którym człowiek wykorzystując 

swój potencjał intelektualny poradzi sobie z istniejącymi zagrożeniami. Jednym z zagrożeń, 

które w sposób ciągły działa na człowieka w czasie pracy jest zagrożenie klimatyczne. 

 

1.1. Powstanie Systemu Klimatyzacji Centralnej / Establishment of the Central Air Condition-

ing System 

 

Zagrożenia temperaturowe, skutkowały wybudowaniem i uruchomieniem w kopalni w 

2006 r. Systemu Klimatyzacji Centralnej. Kopalnia „Rudna” eksploatuje przede wszystkim 

złoże „Rudna”, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w złożach „Sieroszo-

wice” i „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. W kwietniu 2014 r. uruchomiono pierwszy w 

KGHM oddział w obszarze „Głogów Głęboki Przemysłowy" (GGP), w którym już w najbliż-

szych latach, zagospodarowane zostaną złoża nawet na głębokościach 1385 m. Aktualnie Od-

działy G-25 oraz G-28 są na głębokości 1250m. 



2. BUDOWA UKŁADU KLIMATYZACJI CENTRALNEJ / CONSTRUCTION 

OF A CENTRAL AIR CONDITIONING SYSTEM 

 

System klimatyzacji centralnej Zakładów Górniczych „Rudna” składa się z następujących 

elementów: 

a) powierzchniowych stacji klimatyzacyjnych – PSK, 

b) rurociągów w szybach lub odwiertach – zasilanie i powrót, 

c) trójkomorowych podajników hydrostatycznych cieczy – TPH, 

d) sieci rurociągów dołowych wraz z węzłami regulacyjno – pomiarowymi, 

e) przepompowni wody lodowej, 

f) punktów klimatyzacyjnych PK zbudowanych z rozdzielaczy i zestawów wentylatorowo 

– chłodniczych, 

g) górniczych maszyn chłodniczych – współpracujących opcjonalnie z systemem klimaty-

zacji centralnej. 

 

Działanie systemu klimatyzacji centralnej polega na wytworzeniu wody lodowej na terenie 

powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej o temp. 1,5OC.  Wytworzona woda lodowa tłoczona 

jest rurociągiem zasilającym do trójkomorowego podajnika hydrostatycznego, który umożliwia 

rekuperację energii ciśnienia, kosztem niewielkiej straty podmieszania wody zasilającej z po-

wrotną. W części podziemnej woda transportowana jest rurociągami izolowanymi do punktów 

klimatyzacyjnych, w których następuje przekazanie energii chłodniczej z wody lodowej do 

przepływającego wyrobiskiem powietrza o temp. powyżej 33OC. W celu zwiększenia zasięgu 

działania systemu klimatyzacji centralnej, stosuje się górnicze maszyny chłodnicze. Ze wzglę-

du na wzrost ciśnienia wody w rurociągach zasilających, spowodowany wzrostem głębokości 

wyrobisk górniczych, konieczne jest stosowanie na tych rurociągach zaworów redukcyjnych. 

Wymusiło to także wybudowanie na powrocie wody lodowej przepompowni, w celu pokona-

nia różnicy poziomów pomiędzy najniżej położonymi punktami sieci a podajnikiem wody lo-

dowej. Ogrzana woda lodowa wraca do podajnika, a następnie rurociągami nieizolowanymi do 

PSK.  

 

2.1. Zastosowanie napędów przekształtnikowych w przepompowniach wody lodowej / The use 

of converter drives in ice water pumping stations 

 

Woda lodowa jest dostarczana do pompowni parą rurociągów w odwiertach. Przepustnice 

w rejonie podszybia umożliwiają odcięcie każdego z rurociągów, oraz spięcie pomiędzy nim. 

Urządzenia technologiczne zastosowane w pompowni wody lodowej umożliwiają: 

a) regulację przepływu wody dostarczanej do sieci – w powiązaniu z  wydajnością 

podajnika trójkomorowego, 

b) uzupełnianie wody w instalacji sieci dołowej, 

c) zwrot nadwyżek wody lodowej na powierzchnię, 

d) ciągłe filtrowanie wody lodowej. 

Sterowanie wydajnością pomp obiegowych wody lodowej realizowane jest przy pomocy 

przemienników częstotliwości. Sterownik reguluje wydajnością pomp utrzymując stały 

przepływ w sieci wody lodowej wynikający z ustawionej wydajności podajnika 

trójkomorowego. Pompownia wody lodowej musi zapewnić stały przepływ wody lodowej 

równy wydajności podajnika. Ponieważ opory sieci są zmienne w czasie, praca pomp musi być 

sterowana przy zastosowaniu przemienników częstotliwości. Wybór pomp roboczych oraz 

decyzja o wybraniu do pracy dwóch lub trzech pomp należy do obsługi. Suma wydajności 



pomp w pompowni nr 1 musi być równa wydajności pomp obiegowych w PSK. Pompownia 

wody lodowej nr 1 wyposażona jest w: 

a) filtr samoczyszczący, 

b) instalację uzupełniania wody w sieci wody dołowej, 

c) pompę wody zwrotnej. 

Pompownia wyposażona jest w cztery zestawy pompowe. Każdy z zestawów wyposażony 

jest w silnik sterowany przemiennikiem częstotliwości co pozwala na płynną regulację 

wydajności zestawu pompowego. Pompy mogą być sterowane w trybie ręcznym lub 

automatycznym. Wybór trybu – z panelu operatorskiego lub serwera operatorskiego w LSO. 

Zadaniem układu automatycznej regulacji jest utrzymanie stałego zadanego przepływu 

zgodnego z wartością ustawioną na podajniku trójkomorowym. Wartości tego przepływu 

mieszczą się w przedziale od 500m3/h do 700m3/h. Liczba aktualnie pracujących zestawów 

pompowych zależna jest od ustawionej wydajności. Pozostałe niepracujące zestawy (lub 

zestaw) stanowią rezerwę. Wybór pomp do pracy odbywać się będzie z panelu operatorskiego 

lub serwera operatorskiego w LSO1. 

 

2.2. Zastosowanie napędów przekształtnikowych w węzłach redukcyjnych oraz maszynach kli-

matyzacyjnych / The use of converter drives in reduction nodes and air-conditioning machines 
 

Głównym celem zabudowy węzła redukcyjno-pompowego wody lodowej jest 

zredukowanie na zasilaniu oraz podwyższenie na powrocie ciśnienia w rurociągach. 

Konieczność ta wynika z dużej różnicy poziomów tras rurociągów, spowodowany wzrostem 

głębokości wyrobisk górniczych. Obniżenie ciśnienia realizuje zawór redukcyjny 

bezpośredniego działania. Węzeł jest wyposażony w przepustnice z siłownikami elektrycznymi 

na rurociągach głównych i na rurociągu spinającym, a także w aparaturą pomiarową ciśnień i 

temperatury. Na powrocie wody lodowej węzeł wyposażony jest w zestaw trzech pomp do 

podwyższenia ciśnienia w instalacji. Każda z pomp na zasilaniu oraz tłoczeniu posiada 

przepustnicę z napędem elektrycznym umożliwiając tym samym zdalne włączenie 

poszczególnych pomp do pracy. W przypadku awarii węzła, automatycznie zostaną zamknięte 

przepustnice na rurociągach głównych i równocześnie nastąpi otwieranie przepustnicy na 

rurociągu spinającym. Zadaniem układu regulacyjnego jest utrzymanie dotychczasowego 

przepływu wody, co pozwoli na dalszą pracę systemu klimatyzacji na pozostałych sprawnych 

kierunkach. 

 

ZASTOSOWANIE: 

a) Podwyższenie ciśnienia w instalacji powrotnej związane redukcją na zasilaniu wynika-

jące z dużej różnicy poziomów tras rurociągów. Konieczność ta spowodowana jest 

wzrostem głębokości wyrobisk górniczych. 

b) Pompownia z układem przekształtników ma za zadanie pokonać różnicę poziomów 

pomiędzy najniżej położonymi punktami sieci a podajnikiem wody lodowej. 

 

W maszynach klimatyzacyjnych typu „Komory Zraszania’ zabudowane są dwie pompy 

obiegowe. Pompa P-1 zasysa wodę z komory nr 1 i tłoczy ją do parowników chłodziarek 

powietrza, a następnie schłodzona rozpryskiwana jest w komorze nr 2. Woda z komory nr 2 nr 

2 zasysana jest przez pompę nr 2 i tłoczona do komory nr 1 gdzie jest rozpryskiwana przez 

dyfuzory. Pompy wyposażone są w przemienniki częstotliowści w celu prowadzenia płynnej 

regulacji obrotów. Obroty obu pomp są uzgadniane ze sobą, aby zapobiec przepompowanie 

wszystkiej wody do jedenej komory. 



ZASTOSOWANIE: 

a) Pompy wyposażone są w przemienniki częstotliwości w celu prowadzenia płynnej regu-

lacji obrotów. 

b) Obroty obu pomp są uzgadniane ze sobą, aby zapobiec przepompowanie wszystkiej 

wody do jednej komory. 

 

3. NAPĘDY PRZEKSZTAŁTNIKOWE W SYSTEMIE AUTOMATYKI KLIMATYZACJI 

CENTRALNEJ / TRANSMISSION DRIVE IN THE CENTRAL AIR CONDITIONING 

AUTOMATION SYSTEM 
 

3.1. Komunikacja napędów przekształtnikowych – połączenie aplikacji SCADA / Communica-

tion of converter drives - a combination of SCADA applications 

 

Powierzchnia 

System sterowania Klimatyzacji Centralnej w KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze 

„RUDNA” umożliwia tworzenie sieci teleinformatycznej za pomocą różnych protokołów 

komunikacyjnych (najczęściej używany MODBUS TCP/IP w sieci ETHERNET).Powiązania 

dotyczą wszystkich elementów systemu zarówno na powierzchni jak i w części dołowej. 

Sterowanie procesem chłodzenia wody lodowej odbywa się w Powierzchniowych Stacjach 

Klimatyzacyjnych „PSK”. Sterowanie części dołowej odbywa się poprzez Lokalne Stanowiska 

Operatorskie „LSO”. Stanowiska „LSO” na podstawie odczytu parametrów czynnika 

chłodzącego  (temperatura, przepływ, ciśnienie na zasilaniu i powrocie) mają możliwość 

sterowania całym układem w części dołowej wraz z kontrolą ubytków. Na powierzchni proces 

sterowania wykorzystuje system SCADA oraz panele operatorskie powiązane ze sterownikami 

PLC. W celu połączenia sieci przemysłowej z korporacyjną wykorzystano ROUTER 

zabudowany przez Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji „COPI” – Oddział KGHM 

Polska Miedź S.A. odpowiedzialny za sieć teleinformatyczną KGHM. Na komputerach kadry 

zarządzającej została uruchomiona wizualizacja procesów produkcyjnych poprzez dostęp do 

serwera SCADA za pomocą przeglądarki internetowej – licencja WWW.  

Część dołowa 

Sterowanie części dołowej zrealizowane jest za pomocą oprogramowania SCADA oraz paneli 

operatorskich tak aby uzyskać pełną rezerwę sprzętową w przypadku awarii jednego z 

urządzeń. Serwer operatorski w LSO zawiera oprogramowanie aplikacyjne umożliwiające 

wizualizację z możliwością sterowania pompownią wody lodowej oraz siecią wody lodowej. 

Zadaniem serwera jest również archiwizacja zmiennych procesowych oraz zdarzeń i alarmów. 

Panel operatorski jest alternatywnym punktem sterowania w przypadku awarii serwera 

operatorskiego w LSO.  

Najważniejsze urządzenia połączone są za pomocą kabli optotelekomunikacyjnych poprzez 

SWITCHE, które pozwalają na szybką rekonfigurację sieci w przypadku przerwania 

połączenia tworząc pierścienie (OPTORING). Jako urządzenia sieciowe zastosowano 

zarządzalne przełączniki umożliwiające w warstwie łącza danych implementację protokołu 

„TURBO RING V2”. Protokół ten pozwala na szybką rekonfigurację sieci w przypadku 

pojedynczego uszkodzenia łącza światłowodowego (czas rekonfiguracji sieci <20ms). W celu 

połączenia poszczególnych pierścieni ze sobą zastosowano redundantne sprzęgi (Ring 

Coupling). Każdy z pierścieni połączony jest z sąsiednim z wykorzystaniem dwóch 

niezależnych scieżek. Połączenia z wykorzystaniem kabli miedzianych zrealizowane są w 

topologii pierścienia (protokół G.SHDSL.FRNT Ring). Do realizacji powyższej komunikacji 

zastosowano modemy wykorzystujące technologię SHDSL. 



W celu optymalizacji utrzymania ruchu na oddziałach odpowiedzialnych za prawidłowe 

funkcjonowanie Klimatyzacji Centralnej uruchomiona została wizualizacja.  

 

3.2. Zdalne sterowanie napędami przekształtnikowymi / Remote control of converter drives 

 

Sterowanie wydajnością pomp obiegowych wody lodowej realizowane jest przy pomocy 

przemienników częstotliwości z wykorzystaniem systemu SCADA. Poprzez sieć 

teleinformatyczną system SDACA połączony jest ze sterownikiem PLC, który posiada 

dodatkowy moduł komunikacyjny RS-485. Interfejsy RS-485 wykorzystywane dla celów: 

a) sterowania napędami AUMATIC, 

b) sterowania szafami falowników, 

c) odczytu informacji z przepływomierzy elektromagnetycznych, 

d) połączenia z szafą podajnika trójkomorowego (protokołem wymiany in-

formacji z szafą podajnika jest MODBUS ASCII). 

 

Do interfejsu RS-485 sterownika PLC wpięty jest separator sieci RS-485. Do separatora 

podłączone są, za pomocą kabla YnHTKGX 2x2x0,8+1 przemienniki częstotliwości sterujące 

wydajnością pomp obiegowych. Kabel komunikacyjny posiada każdą parę ekranowanę i 

dodatkową żyłę uziemiającą. Istotną nastawą przemiennika częstoptliwości jest 

„SZACOWANY CZAS CYKLU” 8-34 mający ogramny wpływ na prawidłowe ramki 

komunikacyjne. 

 

4. NAPĘDY PRZEKSZTAŁTNIKOWE W ROZPROSZONEJ SIECI 

TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ / TRANSMITTER 

TRANSMISSIONS IN THE DISTRIBUTED DISTRIBUTION NETWORK AND 

ELECTRICAL POWER NETWORK 

 

4.1. Sieć rozproszona – teleinformatyka / Distributed network - teleinformatics 
 

Aktualnie w Systemie Klimatyzacji Centralnej Zakładów Górniczych „RUDNA” znajdują 

się 3 Przepompownie Wody Lodowej wraz z podajnikami. Woda lodowa rozprowadzania jest 

poprzez węzły pomiarowo-regulacyjne do punktów klimatyzacyjnych. W rejonach gdzie jest 

duże nachylenie wyrobiska zabudowano układy pompowe z węzłami redukcyjnymi. W miej-

scach gdzie jest większe zapotrzebowanie na moc chłodniczą zastosowano maszyny klimaty-

zacyjne z układami pompowymi. Operatorzy mają stałe stanowiska sterowania na Podajnikach 

Wody Lodowej. Każdy operator steruje swoją siecią klimatyzacji centralnej jednak dzięki po-

łączeniu kilku podsieci teleinformatycznych poprzez SWITCHE warstwy 3 modelu ISO/OSI 

wszystkie elementy systemu są spięte ze sobą. Dodatkowo aplikacja typu SCADA jest aplika-

cją wieloserwerową. Rozwiązanie takie umożliwia pełną redundancję sterowania w różnych 

stanowisk. Umożliwia to w praktyce sterowanie każdym napędem przekształtnikowym z do-

wolnego miejsca sieci przemysłowej O.ZG „RUDNA” 

W przyszłości planowane jest uruchomienia dodatkowych Podajników Wody Lodowej i stały 

rozwój Systemu Klimatyzacji Centralnej. 

 

 

 



4.2. Sieć rozproszona – elektroenergetyka / Distributed network - electrical power engineering 

 

Stacje transformatorowe współpracujące z napędami przekształtnikowymi są wyposażone w 

Centralne Zabezpieczenia Upływnościowe. Czas zadziałania członu centralnego upływowego 

<500ms. Do zasilanie pomp obiegowych sterowane przemiennikami częstotliwości zastosowa-

ne zostały przewody ekranowane typu:  

OnGcekżi-G 0,6/1kV 3x4+4+4x4 mm2 OE 

(O - przewód oponowy, G - górniczy, n - opona z gumy 

nierozprzestrzeniającej płomienia, Gc - izolacja z gumy 

ciepłoodpornej, ekżi - indywidualnie ekranowane żyły 

oplotem z drutu i przędzy) 

4. CHŁODZENIE NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH ZABUDOWANYCH W 

WYROBISKACH KOPALNIANYCH / COOLING OF CONVERTER TRANSMISSIONS 

CONNECTED IN MINERAL PURPOSES 
 

Producenci wykorzystujący napędy przekształtnikowe zabudowane w wyrobiskach kopal-

nianych stosują klika rodzajów chłodzenia przemienników: 

a) Przepływ powietrza grawitacyjny – temperatura otoczenia 

b) Powietrze schładzane poprzez klimatyzator 

c) Napędy zewnętrzne bez dodatkowej obudowy. Stopień ochrony IP66 – moc do 75kW 

Pierwszy z wymienionych sposobów nie jest stosowany na dużych głębokościach. Ze 

względu na zagrożenie temperaturowe najczęściej wykorzystywane jest chłodzenia przemien-

nika np. z klimatyzatora lub przemiennik w obudowie IP66 dla urządzeń małej mocy. Tempe-

ratura pracy nie przekracza 70°C jednak w trakcie awarii klimatyzatora temperatura wzrasta 

powyżej 70°C i praca przemiennika jest niemożliwa. Aktualnie na przepompowniach następuje 

cykliczna zmiana pracy pomp uzależniona od operatora. 

5. PRZYSZŁOŚĆ NAPĘDÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH W APLIKACJACH 

CHŁODZENIA WYROBISK KOPALNIANYCH / THE FUTURE OF TRANSMISSION 

DRIVES IN APPLICATIONS FOR COOLING MINERAL PRODUCTS 

 

W przyszłości planowana jest automatyzacja czasu pracy pomp w zależności od 

temperatury  przemiennika częstotliwości. Aplikacja będzie decydowała o zmianie pomp. 

Wybór pracy będzie polegał na tym żeby każda pompa pracowała maksymalnie 12 godzin w 

ciągu jednaj doby w cyklach:  

a) 1 zmiana praca przemiennika, 

b) 2 zmiana wyłączenia przemiennika (czas na zmniejszenie temperatury), 

c) 3 zmiana praca przemiennika, 

d) 4 zmiana wyłączenia przemiennika (czas na zmniejszenie temperatury). 



Dodatkowo planowane jest samoczynne przełączenie zasilania oraz stała praca co najmniej 

jeden pompy przy zaniku podstawowego napięcia zasilającego. Obiekty typu przepompownia 

zasilane są z dwóch stacji transformatorowych, każda z innej rozdzielni dołowej SN (6kV i 

10kV). W przypadku awarii jednego źródła zasilania można zasilić obiekt z innego źródła 

zasilania. W szczególności ma to znaczenie przy pompach z napędem przekształtnikowym.  

W przypadku wyłączenia pompy zatrzymywany jest cały system. Aby uniknąć ponownego 

uruchomienia należy zasilić pompy nr 1 i 2 z jednej stacji, natomiast kolejne pompy nr 3 i 4 z 

drugiej stacji transformatorowej. Pracujące pompy powinny być zasilone zawsze z różnych 

stacji transformatorowych. 

W przyszłości planowane jest połączenie systemu sterowania Klimatyzacją Centralną z 

oprogramowaniem do modelowania sieci rozpływu wody lodowej. Początkowo na podstawie 

raportów systemów SCADA program będzie sugerował operatorom LSO przesterowanie 

części lub całości sieci tak aby zachować odpowiednią moc chłodniczą w wybranych punktach. 

Każda zmiana na sieci wody lodowej będzie analizowana. Po analizie nastąpi optymalizacja 

procesów w celu zachowania odpowiednich parametrów chłodniczych.  

Nowoczesne układy klimatyzacji kopalń to systemy hybrydowe łączące przede wszystkim 

wiedzę inżynierską (z zakresu konstrukcji i budowy maszyn, termodynamiki, hydrauliki, 

automatyki oraz eksploatacji) z nowymi rozwiązaniami technicznymi (z zakresu informatyki i 

systemów zarządzania) przy uwzględnieniu  wpływu naturalnych warunków środowiskowych 
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Tabas Parvadeh Coal Company (TPCCO) 
Mine No. 1 w Tabas - IRAN

W październiku 2017 roku firma Becker-Warkop Sp. z o.o. zawarła
kontrakt z Tabas Parvadeh Coal Company (TPCCO) Mine No. 1
w Iranie na dostawę i uruchomienie Systemu Odmetanowania – Methane
Drainage System (MDS).

Umowa obejmowała:
- opracowanie Projektu odmetanowania,
- przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla personelu
irańskiego dotyczącego obsługi stacji odmetanowania i wykonywania
dołowych robót odmetanowania,
- dostawę i uruchomienie powierzchniowej stacji odmetanowania,
- dostawę sprzętu potrzebnego do wykonania 200 otworów 
odmetanowania,
- wykonanie usługi odmetanowania dla ściany wydobywczej przez okres
10 tygodni.
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Kontrakt został zrealizowany z udziałem polskiej firmy ZOK II Sp. z o.o. oraz 
niemieckiej firmy Project German Mining GmbH (PGM). ZOK II realizował 
między innymi dołowe roboty odmetanowania. Do zadań PGM należała dostawa, 
montaż i uruchomienie kontenerowej stacji odmetanowania. Odmetanowanie 
dotyczyło   ściany  E3  w  pokładzie   C1   przewietrzanej   systemem  na  „U”
i  charakteryzującej   się dużym zagrożeniem metanowym (rzeczywista 

metanowość bezwzględna ponad 40 m3CH4 /min). Otwory  odmetanowania 
wykonywano  w chodniku  nadścianowym i pracowały one przed linią ściany. 
Metan ujmowano również z zawału, rurociągiem pozostawionym w 
zlikwidowanym odcinku chodnika nadścianowego. 
Do wiercenie otworów odmetanowania zastosowano wiertnice  WDP-1C zasilane 
sprężonym   powietrzem.   Powierzchniowa  kontenerowa  stacja odmetanowania 
PGM-2-130 składa  się   z  dwóch   modułów.   Każdy z modułów jest wyposażony 
w dmuchawę typu Aerzen o wydajności do 90 m3/min i podciśnieniu do 50 kPa.



Tabas Parvadeh Coal Company (TPCCO) 
Mine No. 1 w Tabas - IRAN

Mapa pokładu C1 w Tabas Parvadeh Coal Company (TPCCO) Mine No. 1  w Iranie
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Schemat wentylacyjny kopalni Tabas Parvadeh Coal Company (TPCCO) Mine No.1 w Tabas w Iranie
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Charakterystyka ściany E3 w pokładzie C1

Podstawowe    parametry   techniczne    ściany   E3   w   pokładzie   C1 

zestawiono poniżej:

długość ściany – około 210 m,

wysokość ściany – 2.0 m,

nachylenie podłużne – około 20o,

nachylenie poprzeczne – około 4o,

wybieg ściany – około 1235 m,

głębokość eksploatacji: 

wzdłuż chodnika podścianowego od 440 m do 370 m, 

wzdłuż chodnika nadścianowego od 375 m do 300 m,

przewidywane wydobycie węgla handlowego – około 3600 ton/dobę

przy założeniu 3 zmian wydobywczych.
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Charakterystyka warunków geologiczno-górniczych w rejonie ściany E3 w

pokładzie C1

Warunki geologiczne dla ściany E3 w pokładzie C1 zostały rozpoznane przez otwór BH 69 

zlokalizowany blisko chodnika nadścianowego E3 na 870 m wybiegu chodnika oraz otwór 

BH467 zlokalizowany w pobliżu chodnika podścianowego  E3 na 1578 m wybiegu chodnika.

Otwór BH467 rozpoznał warstwy stropowe nad pokładem C1 i warstwy spągowe poniżej

pokładu C1. W strefie rozpoznania w stropie są pokłady węgla:

C2 o grubości 0.40 m, w odległości  15,95 m nad  pokładem C1,

D1 o grubości 0.34 m, w odległości  44,85 m nad  pokładem C1,

D2 o grubości 0.25 m, w odległości  54,40 m nad  pokładem C1,

oraz pokład węgla w spągu:

B2 o grubości 1.53 m, w odległości 29,00 m poniżej  pokładu C1.

Pokłady węgla przedzielone są mułowcami, piaskowcami, piaskowcami pyłowymi, skałami

ilastymi. W przekroju otworu w stropie pokładu C1 występuj piaskowiec pyłowy

o grubości 13.15 m, zaś w spągu pokładu C1 występują: mułowiec, piaskowiec pyłowy

i piaskowiec o sumarycznej grubości 24.72 m. Pokład C1 ma w otworze BH467 grubość

1.78 m.
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Otwór BH69 rozpoznał warstwy stropowe  nad  pokładem C1 i warstwy spągowe 

poniżej pokładu C1. W strefie rozpoznania w stropie są pokłady węgla: 

C2 o grubości  0.34 m, w odległości 15.00 m nad  pokładem C1,

D1 o grubości 0.80 m,  w odległości 45.00 m nad  pokładem C1,

oraz pokłady węgla w spągu:

B2 o grubości 1.43 m, w odległości 29.00 m poniżej spągu pokładu C1,

B1 o grubości 0.98 m, w odległości 40.00 m poniżej spągu pokładu C1.

Pokłady węgla przedzielone są mułowcami, piaskowcami, piaskowcami pyłowymi, 

skałami ilastymi. W przekroju otworu w stropie pokładu C1  występuje mułowiec 

o  grubości  9.54 m, zaś w spągu pokładu C1 występują argilit i piaskowiec pyłowy 

o  grubości 6.55 m.                              

Pokład C1 ma w otworze BH69 grubość 1.82 m.
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Mine No. 1 w Tabas - IRAN

Zagrożenia naturalne i analiza zagrożenia metanowego

Kopalnia stosuje skuteczne sposoby zapobiegania i zwalczania zagrożeń: 

wybuchem pyłu węglowego, pożarowego i wodnego. Ze względu na bardzo 

wysoką metanonośność pokładów szczegółowej analizie poddano zagadnienia 

związane z zagrożeniem metanowym. Wykonane badania i analizy 

metanonośności wykazały, że metanonośność pokładu eksploatowanego C1 

wynosi    15.9 m3CH4/t,   pokładów  w  stropie  od 14.81m3CH4 /t   do 15.6 

m3CH4/t, a pokładów w spągu od 16.48 m3CH4/t do 16.74 m3CH4/t . 

Przedstawiona przez kopalnię prognoza metanowości bezwzględnej ściany E3 

w pokładzie C1 wynosi 52.176 m3CH4/min ÷ 65.262 m3CH4/min przy przyjętej 

wielkości wydobycia 3613 t/dobę÷3669 t/dobę. 
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Prognoza metanowości bezwzględnej ściany E3 w pokładzie C1 wg

danych z otworu BH467.

Nazwa 

pokładu

Grubość 

pokładu 

(czysty 

węgiel)

[m] 

Głębokość 

zalegania 

pokładu [m]

Odległość od 

pokładu 

eksploatowanego 

[m]

Metanonośność 

[m3CH4/tonę]

Stopień 

odgazowania

pokładów

Wydzielanie 

metanu z 

pokładu C1 

oraz pokładów 

nadbieranych 

i 

podbieranych 

[m3 CH4 /tonę]

Wydzielanie 

metanu  w 

odniesieniu do 

powierzchni

częściowo 

odgazowanych 

pokładów           

[m3CH4 / m2]

D2 0.25 386.60 54.40 14.812 0.585 867 3.14

D1 0.34 396.15 44.85 15.003 0.703 1055 5.20

C2 0.40 425.05 15.95 15.581 0.925 14.41 8.36

C1 1.78 441.00 0 15.9 0.400 6.36 16.42

B2 1.53 470.00 -29 16.48 0.807 13.29 29.49

Całkowite wydzielanie metanu [m3CH4 /m2 ] 62.61
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Prognoza metanowości bezwzględnej ściany E3 w pokładzie C1 wg

danych z otworu BH467.

Wynik prognozy

Długość ściany m 210

Grubość  pokładu m 1.78

Gęstość objętościowa węgla tona/m3 1.45

Tygodniowy postęp ściany m/tydzień 40

Wielkość wydobycia tony/tydzień 21 680

Powierzchnia częściowo odgazowanych pokładów 

(tygodniowy postęp ściany x długość ściany)

m2 8 400

Wydzielanie metanu z pokładu C1 oraz pokładów  

nadbieranych i podbieranych w odniesieniu do 

powierzchni częściowo  odgazowanych pokładów

m3CH4 /m2 62.61

Tygodniowe wydzielanie metanu m3CH4  525 924

Wydzielanie metanu 
litryCH4/sekundę 869.6

m3 CH4/minutę 52.18
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Prognoza metanowości bezwzględnej ściany E3 w pokładzie C1 wg 

danych z otworu BH69

Nazwa 

pokładu

Grubość 

pokładu [cm]  

czysty 

węgiel

Głębokość 

zalegania 

pokładu [m]

Odległość 

od pokładu 

eksploatow

anego [m]

Metanonośność 

[m3CH4/tonę]

Stopień 

odgazowania 

pokładów

Wydzielanie 

metanu z pokładu 

C1 oraz pokładów 

nadbieranych i 

podbieranych [m3 

CH4/tonę]

Wydzielanie 

metanu  w 

odniesieniu do 

powierzchni 

częściowo 

odgazowanych 

pokładów)            

[m3CH4/m
2 ]

D1
0.70 300.00 45 15.00 0.703 10.55 10.63

C2
0.34 330.00 15 15.60 0.925 14.43 7.06

C1
1.62 345.00 0 15.90 0.400 6.36 16.67

B2
1.43 374.00 -29 16.48 0.807 13.29 27.37

B1
0.98 385.00 -40 16.70 0.703 11.75 16.58

Całkowite wydzielanie metanu [m3CH4/m
2 ] 78.31
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Prognoza metanowości bezwzględnej ściany E3 w pokładzie C1 wg 

danych z otworu BH69

Wynik prognozy

Długość ściany m 210

Grubość  pokładu m 1.82

Gęstość objętościowa węgla tona/m3 1.44

Postęp ściany m/tydzień 40

Wielkość wydobycia tony/tydzień 22 015

Powierzchnia  częściowo odgazowanych pokładów (tygodniowy postęp ściany x 

długość ściany)

m2

8 400

Wydzielanie metanu z pokładu C1 oraz pokładów  nadbieranych i podbieranych w 

odniesieniu do powierzchni częściowo odgazowanych pokładów

m3CH4/m
2

78.31

Tygodniowe wydzielanie metanu m3CH4 657 804

Wydzielanie metanu 
litryCH4/sekundę 1 087.6

m3CH4/minutę 65.26
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Sposób prowadzenia odmetanowania ściany E3 w pokładzie C1

Ściana przewietrzana jest systemem na „U”. 

Z informacji uzyskanych w kopalni wynika, że w poprzednio 

eksploatowanych ścianach rzeczywista metanowość wynosiła ok. 60% 

metanowości prognozowanej. Do ściany doprowadzone jest 2200 m3/min 

powietrza. Dopuszczalna koncentracja metanu w powietrzu 

wentylacyjnym wynosi 1.25%. Przy założeniu koncentracji metanu 1% 

jest możliwe odprowadzenie powietrzem wentylacyjnym 22.0 m3CH4/min. 

Dotychczas największa metanowość w ścianie E3 wystąpiła w dniu 

4.07.2018 r. i wynosiła 41.2 m3CH4/min (wielkość wydobycia 4350 

ton/dobę). Przy przyjęciu  tej wielkości metanowości jako górnej granicy 

prognozy metanowości  pozostała ilość metanu to jest 19.20 m3CH4/min  

powinna zostać odprowadzona  poprzez odmetanowanie.



Tabas Parvadeh Coal Company (TPCCO) 
Mine No. 1 w Tabas - IRAN

Z dotychczasowych doświadczeń prowadzenia odmetanowania ściany E3
wynika, że znacząca ilość metanu jest możliwa do ujęcia ze zrobów ściany E3
za pomocą rurociągu pozostawionego w zlikwidowanej części chodnika
nadścianowego E3. Wielokrotnie była ona bliska lub nawet przekraczała ilość
metanu uzyskiwanego z otworów odmetanowania. Przyczyną tego jest brak
kontaktu zrobów ściany E3 ze zrobami innych ścian oraz wydzielanie się gazu
z odprężonego, silnie nasyconego metanem pokładu B2 znajdującego się
ok. 29 m poniżej pokład C1. Założono, że do 30% ilości metanu ujętego przez
odmetanowanie jest uzyskiwane ze zrobów, w zlikwidowanej części chodnika
nadścianowego. Do obliczeń przyjęto, 5.0 m³CH₄/min.
Do ujęcia otworami odmetanowania pozostanie więc 14.20 m³CH₄/min. 
Przyjmując średnią koncentrację metanu w mieszance metanowej 40%, to do 
ujęcia odmetanowaniem jest  48.00 m³/min  mieszanki metanowej, w tym 35.50 
m³/min z otworów   odmetanowania . Przeprowadzone    obliczenia wykazały, 
że ilość czynnych otworów odmetanowania będzie wynosiła, przy 
prognozowanym ujęciu  mieszanki metanowej, nie mniej niż 11 sztuk.
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Zdobyte dotychczas doświadczenie, przy prowadzeniu robót odmetanowania dla ściany E3 oraz
prowadzone na bieżąco analizy doprowadziły do wypracowania optymalnego sposobu odmetanowania

ściany E3 w pokładzie C1 polegającego na:

- wykonaniu grupy otworów stropowych do eksploatacji przed ścianą w ilości 6-4 sztuk ze stanowisk co

18 m. Otwory te są wiercone z południowego ociosu chodnika nadścianowego E3. Otwory te są

likwidowane bezpośrednio przed linią ściany,
- wykonaniu otworów spągowych w kierunku odprężonych warstw spągowych do eksploatacji przed

ścianą i w razie możliwości technicznych za ścianą w ilości 1 sztuki ze stanowisk co 36 m. Otwory te będą

wiercone z południowego ociosu chodnika nadścianowego E3 z tych samych stanowisk co otwory

stropowe. Liczba otworów spągowych może zostać zwiększona w przypadku uzyskania dobrych efektów
odmetanowania. W sytuacji przeciwnej wykonywanie otworów spągowych może zostać zaniechane,

- prowadzeniu odmetanowania zrobów ściany E3, w zlikwidowanej części chodnika nadścianowego E3

poprzez pozostawienie rurociągu Ø150 (lub dwóch rurociągów) i podłączenie go do depresji stacji

odmetanowania (metan głównie z odprężonego pokładu B2).

W związku z kilkutygodniowym opóźnieniem w dostawie stacji odmetanowania polscy specjaliści

zaprojektowali tymczasową inżektorową stację odmetanowania na powierzchni. Po akceptacji projektu

przez dyrektora kopalni stacja została uruchomiona 13 maja 2018 r. i z powodzeniem działała przez

okres ok. miesiąca do czasu uruchomienia kontenerowej stacji odmetanowania PG -2-130. W dniu 13

maja 2018 roku pierwszy raz w historii irańskiego górnictwa metan w ilości 1,4m3CH4/min popłynął
rurociągami odmetanowania z rejonu ściany E3 w pokładzie C1 na powierzchnię przy zastosowaniu

tymczasowej inżektorowej stacji odmetanowania.
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Nr otworu Nachylenie otworu

Odchylenie od osi 

chodnika 

nadścianowego E3

Długość otworów

1 +13˚ 25˚ na płd. – wsch. ~ 90 m

2 +11˚ 32˚ na płd. – wsch. ~ 95 m

3 +9˚ 40˚  na płd. – wsch. ~ 100 m

4 +17˚ 32˚ na płd. – wsch. ~ 93 m

5 +15˚ 40˚ na płd. – wsch. ~ 98 m

6 +13˚ 48˚ na płd. – wsch. ~ 102 m

7 - 40° 45° na płd. – wsch. ~ 85 m

Parametry techniczne otworów odmetanowania
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Tymczasowa inżektorowa stacja odmetanowania na powierzchni
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Wyniki i efekty odmetanowania ściany E3 w pokładzie C1
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń dotyczące prowadzonego procesu

odmetanowania w okresie 15.06.2018 – 16.07.2018.

Wydobycie Ilość 

powietrza

Średnia zawartość 

metanu na wylocie z 

chodnika 

nadścianowego E3

Metanowość 

wentylacyjna

Ujęcie metanu Metanowość 

bezwzględna

Efektywność 

odmetanowania

M V A Qwent. Qodme. Q E

tona m3/min % m3CH4/min m3CH4/min m3CH4/min %

15.06.2018 0 2100 0,5 10,5 8,6 19,1 45,0

16.06.2018 2400 2100 0,6 12,6 10,6 23,2 45,7

17.06.2018 4100 2100 0,7 14,7 11,6 26,3 44,1

18.06.2018 4100 2100 0,8 16,8 11,3 28,1 40,2

19.06.2018 3850 2100 0,8 16,8 15,0 31,8 47,2

20.06.2018 4100 2100 0,9 18,9 12,5 31,4 39,8

21.06.2018 1950 2100 0,9 18,9 13,5 32,4 41,7

22.06.2018 0 2100 0,6 12,6 9,5 22,1 43,0

23.06.2018 2900 2100 0,6 12,6 11,1 23,7 46,8

24.06.2018 2900 2100 0,8 16,8 11,9 28,9 41,2

25.06.2018 2900 2100 0,7 14,7 11,2 25,9 43,2

26.06.2018 1950 2100 0,6 12,6 10,6 23,2 45,7

27.06.2018 3650 2100 0,7 14,7 12,6 27,3 46,2

28.06.2018 1950 2100 0,8 16,8 12,6 29,4 42,9

29.06.2018 970 2100 0,6 12,6 9,5 22,1 43,0

30.06.2018 3850 2100 0,7 14,7 11,9 26,6 44,7

01.07.2018 3850 2100 0,9 18,9 12,9 31,8 40,6

02.07.2018 1950 2100 0,9 18,9 16,2 35,1 46,2

03.07.2018 3850 2200 0,9 19,8 15,8 35,6 44,4

04.07.2018 4350 2200 1,0 22,0 19,2 41,2 46,6

05.07.2018 2400 2200 1,0 22,0 18,9 40,9 46,2

06.07.2018 0 2200 0,6 13,2 10,7 23,9 44,8

07.07.2018 3850 2200 0,8 17,6 13,9 31,5 44,1

08.07.2018 1450 2200 0,6 13,2 12,3 25,5 48,2

09.07.2018 2400 2200 0,6 13,2 13,5 26,7 50,6

10.07.2018 2400 2200 0,6 13,2 11,8 25,0 47,2

11.07.2018 500 2200 0,5 11,0 10,1 21,1 47,8

12.07.2018 0 2200 0,4 8,8 12,1 20,9 57,9

13.07.2018 0 2200 0,3 6,6 8,6 15,2 56,6

14.07.2018 300 2200 0,4 8,8 9,9 18,7 52,9

15.07.2018 0 2200 0,4 8,8 9,1 17,9 50,8

16.07.2018 0 2200 0,4 8,8 8,5 17,3 49,1

46,1

Data

Srednia efektywność odmetanowania w analizowanym okresie:
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Metanowość wentylacyjna  Qwet. 
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Odmetanowanie  Qodmt 
m3CH4/min

Metanowość absolutna   Q 
m3CH4/min

Efektywność odmetanowania  E %

Wielkość wydobycia dobowego T

Efekty odmetanowania w okresie od 19.05.2018 roku do 05.07.2018 roku 
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Z informacji przedstawionych w tabeli oraz dotychczasowych doświadczeń uzyskanych podczas 

prowadzenia procesu odmetanowania w ścianie E3 w pokładzie C1 wynikają następujące 

wnioski:                

- rzeczywista metanowość bezwzględna ściany jest znacznie niższa od prognozy,      

- występuje wysoka metanowość ściany w dniach bez wydobycia,

- uzyskano, uwzględniając stosowany system przewietrzania na „U”, wysoką   przekraczającą 

40% efektywność odmetanowania,

- występuje wysoki udział metanu pochodzącego z pokładów nadbieranych i podbieranych w 

rzeczywistej metanowości bezwzględnej,

- występuje znaczące ujęcie metanu ze zrobów w zlikwidowanej części chodnika nadścianowego 

E3 sięgające w niektórych dniach 50% całkowitej wielkości odmetanowania.

Przyczyną tego jest brak kontaktu zrobów ściany E3 ze zrobami innych ścian oraz wydzielanie 

się gazu z odprężonego,   silnie  nasyconego   metanem   pokładu   B2   znajdującego się ok. 29 

m poniżej pokładu C1.          

Rzeczywista metanowość bezwzględna ściany E3 jest wyraźnie niższa od prognozy. Jednak 

wysoki udział metanu pochodzącego z pokładów nadbieranych i podbieranych występuje 

zarówno w prognozie, jak i rzeczywistej metanowości. Świadczy to o znacznie większym, w 

porównaniu do założeń przyjmowanych w prognozach wykonywanych w Polsce, zakresie 

odprężenia i stopniu odgazowania pokładów  nadbieranych i podbieranych.
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Polski i irański pracownik na stanowisku wiertniczym
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Szkolenie irańskich pracowników w zakresie wykonywania pomiarów w 
rurociągu odmetanowania
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Powierzchniowa kontenerowa stacja odmetanowania    PGM-2-130   składająca się 
z   dwóch   modułów.   Każdy z modułów jest wyposażony w dmuchawę typu 
Aerzen o wydajności do 90 m3/min i podciśnieniu do 50 kPa
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Wnętrze powierzchniowej kontenerowej stacja odmetanowania PGM-2-130
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Podsumowanie i Wnioski

1. Ściana E3, w pokładzie C1 jest eksploatowana w górotworze silnie nasyconym metanem o czym
świadczą:
- wysokie    wartości   metanonośności  pokładu  eksploatowanego   C1   oraz    pokładów   
podebranych  i  nadebranych  dochodzące do 16.74 m3CH4/t,                               
- występowanie w czasie wykonywania robót przygotowawczych zjawisk gazogeodynamicznych
( wypływy metanu, wyrzuty metanu i skał).

2. Opracowana przez kopalnię prognoza metanowości zakłada wydzielanie metanu w ilości maksymalnej 
65.262 m3CH4 /min przy  wydobyciu  dobowym   wynoszącym 3669 t/dobę.   Z   informacji   uzyskanych 
w kopalni wynika, że w poprzednio eksploatowanych   ścianach   rzeczywista   metanowość   wynosiła 
ok. 60% metanowości  prognozowanej. Dotychczas największa metanowość w ścianie E3 wystąpiła                             
w dniu 4.07.2018 r. i wynosiła 41.2 m3CH4/min (wielkość wydobycia 4350 ton/dobę).
3. Maksymalna ilość metanu odprowadzona wentylacyjnie, przy założeniu dopuszczalnej koncentracji
metanu w powietrzu wentylacyjnym 1.00 % i dostarczanej ilości powietrza 2200 m3/min, może wynosić
do 22.0 m3CH4/min.
4. Przy przyjęciu metanowości 41.2 m3CH4/min jako górnej granicy prognozy metanowości pozostała
ilość metanu to jest maksymalnie 19.2 m3CH4/min powinna zostać odprowadzona poprzez
odmetanowanie. Odmetanowanie polega na ujęciu do rurociągów odmetanowania, gazu z otworów
odmetanowania wierconych do odprężonych warstw stropowych i spągowych oraz na ujęciu gazu
z przestrzeni poeksploatacyjnych i odprowadzania go na powierzchnię z wykorzystaniem depresji
powierzchniowej stacji odmetanowania. Poprzez odmetanowanie należy odprowadzić 19.2 m3CH4/min.
Przyjmując średnią koncentrację metanu w mieszance metanowej 40%, to do ujęcia jest
48.0 m3/min mieszanki metanowej.



W kopalni została uruchomiona powierzchniowa stacja odmetanowania PGM-2-130 składająca się z dwóch
modułów. Każdy z modułów jest wyposażony w dmuchawę typu Aerzen o wydajności do 90m3/min
i podciśnieniu do 50 kPa.
5. Warunkami bezpiecznej i efektywnej pracy ściany E3 są:

- doprowadzenie do ściany wymaganej ilości powietrza, 2200 m3/min,
- utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sprawności wszystkich urządzeń wentylacyjnych w rejonie

ściany, w szczególności w końcowym odcinku ściany E3 i chodnika nadścianowego E3,
- uzyskanie właściwej skuteczności odmetanowania poprzez eksploatację otworów odmetanowania przed linią

ściany oraz uzyskanie odpowiedniego ujęcia gazu ze zrobów ściany E3 za pomocą podłączonego do depresji
stacji odmetanowania rurociągu (rurociągów) pozostawionych w zlikwidowanym odcinka chodnika
nadścianowego E3,

- dobra współpraca służb wentylacyjnych i górniczych kopalni z wykonawcą odmetanowania.
6. Ze względu na wysoki poziom zagrożenia metanowego niezbędne jest rygorystyczne przestrzeganie
obwiązujących przepisów i ustaleń.
7. Ze względu na spodziewaną niejednorodność w wydzielaniu się metanu w ścianie E3 należy zakładać
możliwe przerwy w wydobyciu i pracy kombajnu i konieczność okresowego przewietrzania ściany.
8. W przypadku gdy przy eksploatacji ściany zastosowane środki wentylacyjne i odmetanowanie będą
niewystarczające do utrzymania bezpiecznych stężeń metanu, należy ograniczyć postęp ściany i wydobycie do
wielkości, która zapewni bezpieczne warunki prowadzenia robót.

Tabas Parvadeh Coal Company (TPCCO) 
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Dotychczasowe doświadczenia uzyskane podczas prowadzenia procesu odmetanowania w 

ścianie E3 w pokładzie C1 upoważniają do następujących wniosków:

- rzeczywista metanowość bezwzględna ściany jest znacznie niższa od prognozy,

- występuje wysoka metanowość ściany w dniach bez wydobycia,

- uzyskano, uwzględniając stosowany system przewietrzania na „U”, wysoką   przekraczającą 

40% efektywność odmetanowania, 

-występuje wysoki udział metanu pochodzącego z pokładów nadbieranych i podbieranych w 

rzeczywistej metanowości bezwzględnej,

- występuje znaczące ujęcie metanu ze zrobów w zlikwidowanej części chodnika nadścianowego 

E3 sięgające w niektórych dniach 50% całkowitej wielkości odmetanowania.

Przyczyną tego jest brak kontaktu zrobów ściany E3 ze zrobami innych ścian oraz wydzielanie 

się gazu z odprężonego, silnie  nasyconego   metanem   pokładu   B2   znajdującego się ok. 29 m 

poniżej pokładu C1.          

Rzeczywista metanowość bezwzględna ściany E3 jest wyraźnie niższa od prognozy. Jednak 

wysoki udział metanu pochodzącego z pokładów nadbieranych i podbieranych występuje 

zarówno w prognozie, jak i rzeczywistej metanowości. Świadczy to o znacznie większym, w 

porównaniu do założeń przyjmowanych w prognozach wykonywanych w Polsce, zakresie 

odprężenia i stopniu odgazowania pokładów  nadbieranych i podbieranych. 

Uruchomienie i wdrożenie Systemu Odmetanowania w TPCCO Mine No. 1 przyczyniło się do 

poprawy bezpieczeństwa (ograniczenie do sporadycznych przypadków przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń metanu) i poprawy efektywności ściany ( zwiększenie wydobycia  o 

ponad 50%).
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System klimatyzacji centralnej w O/ZG „Polkowice- 

-Sieroszowice” stan aktualny i perspektywy 
 

Central Air Conditioning System in O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 

Current Status and Perspectives 
 
 
Wojciech Włodarczyk 

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 

 

 

STRESZCZENIE:  W referacie przedstawiono system klimatyzacji centralnej eksploatowany 

od 2011 roku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” - kopalni należącej do KGHM Polska Miedź 

S.A. Scharakteryzowano sytuację geotermiczną eksploatowanego złoża oraz zagrożenia 

klimatyczne w kontekście ich powstawania i aktualnej sytuacji prawnej. Opisano zasadę 

działania systemu, stan aktualny wraz z planowaną rozbudową. Przedstawiono skuteczne 

metody zwalczania zagrożeń klimatycznych wskazując jednocześnie główne kierunki dalszego 

działania i perspektywy rozwoju.  

SUMMARY: The paper presents the central air conditioning system operated since 2011 in 

O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – mine belonging to KGHM Polska Miedź S.A. The 

geothermal situation of the exploited deposit and climatic hazards in the context of their 

formation and the current legal situation were characterized. The principle of system operation, 

current state along with the planned expansion is described. Effective methods of combating 

climatic hazards are presented, indicating at the same time the main directions of further action 

and development prospects. 

SŁOWA KLUCZOWE: klimatyzacja kopalń, zagrożenia klimatyczne 

KEYWORDS: mine air conditioning, climatic hazards 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

W kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. budowa nowych i rozbudowa aktualnie 

eksploatowanych systemów klimatyzacyjnych jest wyjściem naprzeciw nowym 

zapotrzebowaniom górnictwa, związanym z koniecznością eksploatacji złóż rud na coraz 

większych głębokościach. Wraz z wyczerpywaniem się zasobów rud miedzi zlokalizowanych 

na głębokościach około 1000 metrów, zachodzi konieczność prowadzenia prac w obszarach 

położonych na znacznie większych głębokościach. Konsekwencją zejścia z eksploatacją rudy 

miedzi na głębokości poniżej 1200 metrów jest między innymi konieczność zwalczania 

zagrożenia klimatycznego poprzez m.in. obniżanie temperatury oraz wilgotności powietrza 

kopalnianego. 



Stosowanie profilaktyki wentylacyjnej na głębokościach przekraczających 1100m. staje się 

coraz częściej niewystarczające dla zapewnienia wymaganych warunków pracy. Dlatego też, w 

celu poprawy warunków klimatycznych w coraz większych obszarach stosuje się urządzenia 

do schładzania powietrza kopalnianego. Dotyczy to już nie tylko powszechnie stosowanej 

klimatyzacji stanowiskowej ale obejmuje również chłodzenie oddziałów wydobywczych, 

wiązek robót przygotowawczych, komór maszyn ciężkich, rozdzielni elektrycznych jak 

również bezpośredniego obrębu stałych miejsc pracy w wyrobiskach z zabudowanymi 

przenośnikami taśmowymi.  Do tego celu wykorzystywane są elementy systemów klimatyzacji 

centralnej. Rozwój techniki chłodniczej na świecie umożliwił projektowanie układów 

klimatyzacyjnych opartych na urządzeniach chłodniczych o wydajnościach rzędu kilku 

megawatów, instalowanych na powierzchni kopalń i chłodzących wodę lodową stanowiącą 

główny nośnik chłodu w dołowej instalacji klimatyzacyjnej. 

 

2. ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE  

 

Uwarunkowania wentylacyjno-klimatyczne należą do najbardziej istotnych czynników, jakie 

należy uwzględnić przy projektowaniu i prowadzeniu eksploatacji w rejonach wydobywczych 

zlokalizowanych na głębokościach poniżej 1000 m. Zapewnienie właściwych warunków 

środowiska pracy w kopalniach, zwalczenie zagrożeń klimatycznych może stanowić poważny 

problem techniczny, wymagający zaangażowania znacznych środków rzeczowych i 

finansowych. 

Zasadniczą przyczyną występowania zagrożenia klimatycznego, czyli wysokiej temperatury i 

wilgotności powietrza, są trudne warunki geotermiczne, związane ze znaczną głębokością 

prowadzenia robót górniczych, rosnące długości dróg doprowadzających powietrze świeże 

oraz stosowanie maszyn i urządzeń, emitujących ciepło do atmosfery kopalnianej. Przewiduje 

się, że bez stosowania klimatyzacji temperatura powietrza w przodkach wyrobisk 

chodnikowych oraz eksploatacyjnych może przekraczać 40°C. 

Wraz z udostępnianiem i eksploatacją złoża rudy miedzi na głębszych poziomach, gdzie 

temperatura pierwotna górotworu kształtuje się na poziomie od około 45°C (1200 m) do około 

52°C (1400 m), wystąpi dalsze pogorszenie się warunków klimatycznych. Niezbędne będzie 

zatem stosowanie ochładzania powietrza kopalnianego, a także odpowiednio zorganizowanego 

przewietrzania, w intensywności dostosowanej do specyfiki górniczej. Bez efektywnego 

skojarzenia techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wystąpią w perspektywicznych rejonach 

eksploatacji przekroczenia wartości temperatury powietrza, uniemożliwiające działalność 

górniczą [3]. 

  

2.1 Zagrożenie klimatyczne w przepisach 

 

W wyrobiskach podziemnych dokonuje się pomiarów temperatury pierwotnej skał. Sposób 

dokonywania pomiarów temperatury pierwotnej skał określa Polska Norma dotycząca 

pomiarów temperatury pierwotnej skał związanych z zabezpieczeniem kopalń przed 

zagrożeniem temperaturowym. Jeżeli temperatura pierwotna skał jest większa niż 30°C, w 

zakładzie górniczym: opracowuje się prognozę warunków klimatycznych, ustala się 

profilaktykę zapewniającą utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu. 

Profilaktyka zapewniająca utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w 

wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 

40°C, jest opiniowana przez rzeczoznawcę. 



W miejscach wykonywania pracy w wyrobiskach, w których występuje zagrożenie 

klimatyczne: stosuje się środki zwalczające to zagrożenie, kontroluje się stan techniczny i 

skuteczność stosowania środków, o których mowa powyżej. 

Sposób dokonywania pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego, 

wyznaczania temperatury zastępczej klimatu oraz dokumentowania wyników pomiarów 

parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego, służących do wyznaczenia tej temperatury, 

a także zasady wykonywania pracy przez pracowników w warunkach zagrożenia 

klimatycznego określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia [6,9]. 

 

Wg nowego rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 

podstawowym kryterium oceny zagrożenia klimatycznego jest występowanie na stanowisku 

pracy temperatury zastępczej klimatu wyższej niż 26°C, którą obliczać się będzie według 

wzoru: 

tzk = 0,6 tw + 0,4 ts – v, 

gdzie: 

tzk – temperatura zastępcza klimatu, °C, 

tw – temperatura powietrza kopalnianego, °C, zmierzona termometrem wilgotnym lub 

wyznaczona na podstawie pomiarów temperatury suchej, wilgotności względnej oraz ciśnienia 

atmosferycznego w miejscu wykonywania pomiaru, 

ts – temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem suchym lub czujnikiem 

pomiarowym, °C, 

v – prędkość powietrza, wyrażona w m/s, pomnożona przez współczynnik przeliczeniowy 

wynoszący 1 s × °C/m; jeżeli prędkość powietrza jest większa niż 4 m/s, do obliczeń przyjmuje 

się wartość 4 m/s. 

 

Pomiary dla wyznaczenia wartości wskaźnika wykonywane są na stanowisku pracy, przez 

które rozumie się przestrzeń w podziemnym zakładzie górniczym. 

Stanowisko podlegają zaliczeniu do: 

- I stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura zastępcza klimatu nie jest wyższa niż 

30°C, 

- II stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura zastępcza klimatu jest wyższa niż 

30°C i nie jest wyższa niż 32°C, 

- III stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli: temperatura zastępcza klimatu jest wyższa niż 

32°C lub jeżeli temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem wilgotnym lub 

wyznaczona na podstawie pomiarów temperatury suchej, wilgotności względnej oraz ciśnienia 

atmosferycznego w miejscu wykonywania pomiaru jest wyższa niż 34°C lub jeżeli temperatura 

powietrza kopalnianego zmierzona termometrem suchym lub czujnikiem pomiarowym jest 

wyższa niż 35°C [7]. 

 

3. UWARUNKOWANIA GEOTERMICZNE EKSPLOATOWANEGO ZŁOŻA 

 

Przeprowadzona analiza termiczna, oparta o pomierzone dane w spągu złoża rud miedzi w 

obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, wykazała temperaturę minimalną 

42,7°C (w otw. S-446) a maksymalną 51°C (w otw. S-641), przy wartości średniej 47,8°C. 

Najniższymi temperaturami skał złożowych charakteryzuje się rejon zachodni o wartości 

średniej 46,8°C. Natomiast najwyższe temperatury wynoszące średnio 48,4°C stwierdza się w 

obrębie rejonu wschodniego – na N od obszaru górniczego „Rudna”. Podsumowując, złoże rud 

miedzi w projektowanym obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” kwalifikuje się 



do złóż bardzo gorących o temperaturze pierwotnej skał złożowych przekraczającej 40°C. 

Wysoka temperatura stanowi główny, niekorzystny czynnik warunków geologiczno-

górniczych przyszłej eksploatacji [3].  

 

4. SYSTEM KLIMATYZACJI CENTRALNEJ W O/ZG „POLKOWICE-SIEROSZOWICE” 

 

4.1 Stan aktualny  

 

Sposoby klimatyzowania miejsc pracy na dole są stale udoskonalane i modernizowane. 

Poszukuje się rozwiązań najlepszych dla specyfiki kopalni i takich, które byłyby najbardziej 

skuteczne. Dlatego w 2009 roku wykonano duży krok w walce z zagrożeniem klimatycznym w 

kopalni - rozpoczęto bowiem inwestycję budowy systemu klimatyzacji centralnej 

umożliwiająca bardziej efektywne schładzanie powietrza kopalnianego. Analiza warunków 

mikroklimatycznych w wyrobiskach dołowych oraz plany sczerpania złoża zdecydowały o 

wyborze lokalizacji pod budowę powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybach rejonu 

SG. 

 System klimatyzacji centralnej (SKC) kopalni Polkowice-Sieroszowice oddany został 

do eksploatacji w 2011 roku. Jest to układ chłodniczy o nominalnej wydajności chłodniczej 

15,0 MW umożliwiający chłodzenie wody do temperatury +2°C w ilości do 645 m³/h.  



 

Rys. 1. Schemat systemu klimatyzacji centralnej O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
Figure 1. Diagram of central air-conditioning system O / ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

 W skład systemu wchodzą zaawansowane technicznie i technologicznie urządzenia 

ściśle ze sobą współpracujące tworząc zamknięty układ wody lodowej, która jako nośnik 

chłodu krąży pomiędzy Powierzchniową stacją klimatyzacyjną a chłodnicami zabudowanymi 

w dołowych wyrobiskach górniczych. System ten składa się z powierzchniowej stacji 

klimatyzacyjnej o nominalnej mocy chłodniczej 15 MW, sieci rurociągów wody lodowej 

zabudowanych pomiędzy stacją klimatyzacyjną i budynkiem nadszybia SG-1, 

wysokociśnieniowych rurociągów szybowych, trójkomorowym podajnikiem hydrostatycznym 

oraz dołowym układem rurociągów zakończonych chłodnicami powietrza. Przesył chłodu 

realizowany jest za pomocą dołowego układu pompowego oraz sieci już dzisiaj ponad 60 km 

rurociągów, których średnice wewnętrzne stopniowane są od DN 300 do DN 50. Rurociągi 

magistralne stanowią sieci rurociągów zasilających i powrotnych zbudowanych z odcinków 

polietylenowych połączonych ze sobą metodą zgrzewania. Rurociągi zasilające wyposażone 

dodatkowo są w średnio 5 cm warstwę izolacji, dzięki której strata temperatury na przesyle nie 

przekracza 0,5°C na każdym km rurociągu, umożliwiając dostawę wody lodowej w okolice 

przodków o temp. nie przekraczającej 5°C. 

 Specjalnie uzdatniana chemicznie (antykorozyjnie) woda lodowa schładzana jest na 

powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej za pomocą nowoczesnych urządzeń chłodniczych 



(agregaty odśrodkowe) do temp. +2°C i przesyłana za pomocą wysokociśnieniowych 

rurociągów szybowych na dół kopalni do podajnika trójkomorowego, zabudowanego w 

okolicach podszybia szybu SG1. Podajnik trójkomorowy stanowiący jedno z najważniejszych 

urządzeń systemu stanowi hydrauliczną śluzę ciśnieniowa, której zadaniem jest redukcja 

ciśnienia hydrostatycznego z 115 do 15 atm. oraz wypompowanie powracającej z chłodnic 

podgrzanej do ok. +22°C wody lodowej na powierzchnię. Dalej magistralnymi rurociągami 

woda lodowa dopływa, poprzez szereg elementów regulacyjno sterowniczo odcinających do 

chłodnic powietrza odbierając ciepło od powietrza kopalnianego. Woda w chłodnicach 

skutecznie schładzając powietrze podgrzewa się w najbardziej obciążonych rejonach nawet do 

temperatury +25°C i powraca do powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej, zamykając w ten 

sposób swój obieg.  

 Wizualizacja pracy układu realizowana jest za pomocą panelu operatorskiego 

zainstalowanego w pomieszczeniu obsługi Podajnika Trójkomorowego i Przepompowni Wody 

Lodowej. Ma ona na celu umożliwienie pracownikom obsługi stały monitoring parametrów 

pracy oraz zdalne sterowanie wybranych urządzeń. Sterownik poprzez ciekłokrystaliczny 

dotykowy wyświetlacz umożliwia podgląd najważniejszych parametrów pracy układu: 

wartości ciśnień, temperatur, przepływów, występujących alarmów i awarii, stanów pracy 

kluczowych urządzeń, takich jak: wentylatory i elektrozawory w zestawach zasilania chłodnic 

oraz przepustnice z napędem elektrycznym na wszystkich Węzłach Kontroli Ubytków i 

Węzłach Redukcyjno Pompowych. 

 System aktualnie pracuje z ponad 86% obciążeniem (produkcja chłodu na 

Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej wynosi ponad 13 MW/h) schładzając na godzinę 645 

m³ wody lodowej. Układ skutecznie poprawia warunki klimatyczne umożliwiając bezpieczne 

prowadzenie prac górniczych na głębokościach poniżej 1100 metrów zarówno na oddziałach 

wydobywczych, komorach maszyn ciężkich (zapewniając pracę mechaników w 7,5 godzinnym 

wymiarze czasu pracy) jak i wyrobiskach przygotowawczych. Dzisiaj ponad 65 zespołów 

chłodniczych, zabudowanych na dole w kopalni schładza powietrze w rejonach oddziałów 

wydobywczych G-51, 53, 62 i 63, na wiązkach wyrobisk przygotowawczych Up-I, Up-D, na 

komorach maszyn ciężkich C-50B (T-145 przy Up D i Up E) oraz wzdłuż przenośników 

taśmowych zabudowanych w wyrobiskach W-145, Up E-3 i Up D-2 umożliwiając 

prowadzenie robót górniczych.  



 

Rys. 2. Produkcja chłodu w latach 2013-2018 
Figure 2. Cooling production in 2013-2018 

 

 
 

Rys. 3. Aktualny rozdział chłodu w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (moc chłodnicza netto) 
Figure 3. Current distribution of cold in O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" (net cooling capacity) 



 Z uwagi na coraz głębsze zaleganie złoża zapotrzebowanie na dodatkowe „megawaty 

chłodu” na dole kopalni stale rośnie. Plany wykazują że zapotrzebowanie na moc chłodniczą 

netto w KGHM w roku 2019 wyniesie 75,48 MW, natomiast w 2024 przekroczy 120 MW [4]. 

W ślad więc za zapotrzebowaniem dołowy układ rozpływu wody lodowej jest sukcesywnie  

rozbudowywany. Planuje się, że w 2019 roku zapotrzebowanie przerośnie możliwości 

produkcyjne powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej, dlatego też w kopalni już w 2016 roku 

podjęto decyzję o rozbudowie powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej szybów SG o 

dodatkowy blok chłodniczy o mocy chłodniczej 2,5 MW zwiększający nominalną moc stacji 

powierzchniowej do 17,5 MW. Rozbudowany blok chłodniczy pełnił będzie funkcję pompy 

ciepła z docelowym przeznaczeniem jako zasilanie ciepła do instalacji podgrzewu wody 

użytkowej i centralnego ogrzewania dla budynków administracyjno biurowych 

funkcjonujących przy szybach SG. Inwestycja aktualnie jest w trakcie przeprowadzania prób 

technologicznych, planowany termin odbioru końcowego przełom stycznia i lutego bieżącego 

roku. Dodatkowo w 2018 roku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” uruchomiono procedurę 

budowy Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy nowo drążonym szybie GG-1.  

 Wraz z rozbudową powierzchniowych urządzeń chłodniczych sukcesywnie za 

postępem robót górniczych rozbudowywany jest dołowy rozpływ wody lodowej. Szczegółowy 

zakres rozbudowy przedstawiono w tabela nr 1 i na schemacie (rysunek nr 4). 

 

 
Tabela 1. Rozbudowa dołowego rozpływu wody lodowej (lata 2018-20) 
Table 1. Expansion of underground ice water distribution (2018-20) 

Infrastruktura 2018 2019 2020 

Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna PSK - 15MW 
PSK - 17,5 MW  

(15+2,5) 

2xPSK - 37,5 MW  

(15+2,5+20) 

Podajnik trójkomorowy 1 1 2 

Punkty klimatyzacyjne 27 32 47 

Chłodnice powietrza 250 kW 107 107 107 

Chłodnice powietrza 50 kW 28 40 70 

Chłodnice powietrza 350 kW 0 15 30 

Chłodnice powietrza 500 kW 0 14 24 

Zestawy wentylatorowe 135 176 225 

Rurociągi klimatyzacyjne magistralne 51 53 60 

Rurociągi klimatyzacyjne lokalne 33 44 52 

Węzły pomiarowo regulacyjne 5 12 15 

Węzły redukcyjne 1 1 1 

Węzły wymiennikowe 1 2 2 

 

 

 

 

 

 



 
 
Rys. 4. Schemat rozbudowy dołowego rozpływu wody lodowej w latach 2018-22 
Figure 4. Scheme for the expansion of underground ice water distribution in 2018-22 

 

4.2 Rozbudowa powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej szybów SG o czwarty blok chłodniczy 

z odzyskiem ciepła 

 

W lutym 2019 roku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” oddany do eksploatacji zostanie 

czwarty blok chłodniczy zabudowany w Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybach 

SG. Dodatkowy blok chłodniczy o mocy chłodniczej 2,5 MWh składa się z dwóch pomp ciepła 

firmy Carrier, które z jednej strony zachowując produkcję chłodu, poprzez odzysk ciepła z 

powracającej z dołu wody lodowej umożliwią zapewnienie dostaw ciepła do celów 

grzewczych w instalacji c.o., c.w.u. w budynkach łaźni-szatni oraz administracyjno-socjalnych 

na terenie szybów SG. Woda lodowa wracająca z kopalni w ilości 108 m³/h o temperaturze 

+22°C na I° stopniu w parowniku będzie schładzana do temp. ok 12°C, a na II° ulegnie 

schłodzeniu do wymaganych +2°C. W przeciwprądzie natomiast w skraplaczach woda 

zasilająca układy cwu i c.o. podgrzewana będzie od temp. 40°C do temp. ok. 60°C. 

Niewykorzystane w układzie grzewczym ciepło z odzysku oddawane będzie do atmosfery 

poprzez wymiennik płytowy i wieżę chłodzącą.  

Wyprodukowana przez pompy ciepła woda grzewcza o stałej temperaturze 60°C przesyłana 

będzie siecią cieplną 2xDN200 (na odcinku do nowego budynku administracyjno-socjalnego 

siecią podziemną wykonaną w preizolacji, a między budynkami administracyjno-socjalnymi 

napowietrznie pod łącznikiem) i doprowadzana do węzłów cieplnych w pomieszczeniach 



kotłowni. Ponadto dodatkowy blok chłodniczy podczas mniejszego zapotrzebowania na chłód 

na dole kopalni (do 15 MWh) stanowić będzie blok rezerwowy pracujący jako odciążenie 

aktualnie eksploatowanych chillerów wody lodowej umożliwiając prace konserwacyjne i 

przeglądowe. 

Nominalna wydajność chłodnicza czwartego bloku chłodniczego to 2,5 MWh, natomiast 

maksymalna wydajność grzewcza obu pomp ciepła przy temperaturze na zasilaniu 60°C 

wynosi 3040 kWh, pobierana moc elektryczna szczytowo przez sprężarki i pompy wody to 732 

kWh. 

 

Rys. 5. Schemat Powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej szybów SG po rozbudowie 
Figure 5. Scheme of the Surface air-conditioning station after expansion 

 

 

4.3 Budowa powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybie GG-1 

 

W 2018 roku uruchomiono zadanie budowy powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej, 

pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1. Planowany termin uruchomienia 

stacji – maj 2020 rok. 

 

Podstawowe założenia projektowe: 

 moc chłodnicza nominalna 30 MWh, 

 temperatura wody lodowej na PSK 23/1,5°C, 

 maksymalny przepływ wody lodowej 1200 m³/h, 

 moc grzewcza w lecie około 15 MWh, 

 maksymalna moc grzewcza w zimie około 23 MWh, 

 produkcja energii elektrycznej 8,8 MWe. 

 

Koncepcja nowej stacji klimatyzacyjnej [2]: 



W celu zrealizowania powyższych założeń Projektant zaproponował instalację składającą się z 

16 urządzeń chłodniczych zainstalowanych w sześciu blokach chłodniczych pracujących 

równolegle. Przepływ wody lodowej przez każdy blok chłodniczy wyniesie po 200 m³/h. 

Cztery z sześciu bloków chłodniczych oparte będą na agregatach mechanicznych ze 

sprężarkami odśrodkowymi oraz śrubowymi napędzanymi silnikami elektrycznymi, a kolejne 

dwa będą w układzie mieszanym tzn. z wykorzystaniem agregatów sprężarkowych oraz 

agregatów absorpcyjnych zasilanych wodą gorącą. Woda gorąca będzie dostarczana z układu 

kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych zasilanych gazem ziemnym. Każdy z 

bloków zostanie podzielony na dwa stopnie chłodzenia. Pierwszy z nich będzie chłodził wodę 

powracającą z wyrobisk górniczych o temperaturze 23°C do temperatury 12°C. Następnie 

woda lodowa trafi na drugi stopień chłodzenia, na którym jej temperatura zostanie obniżona do 

1,5°C. Agregaty sprężarkowe zainstalowane na pierwszym stopniu chłodzenia będą pompami 

ciepła, mając możliwość pracy w trybie grzania co w przypadku zapotrzebowania na ciepło 

umożliwia jego odzysk z wody lodowej i produkcję wody grzewczej o parametrach 40/60°C. 

Przewiduje się również zainstalowanie wymienników płytowych pełniących rolę free-coolingu 

o mocy ok. 12MW, które będą mogły w sprzyjających warunkach atmosferycznych wstępnie 

obniżyć temperaturę wody powracającej z wyrobisk, zanim trafi ona na agregaty absorpcyjne. 

Ma to na celu ich odciążenie w okresie zimowym i przekazanie dodatkowej ilości ciepła do 

systemu grzewczego co spowoduje możliwość podniesienia parametrów wody grzewczej do 

wartości 40/72°C. Wszystkie urządzenia chłodnicze będą obsługiwane przez instalację wody 

chłodzącej przygotowywanej w zespole otwartych wież chłodniczych posadowionych na 

konstrukcji wsporczej ponad poziomem terenu na zewnątrz projektowanego budynku. Wieże 

będą miały za zadanie obniżyć temperaturę wody wychodzącej ze skraplaczy agregatów o 

temperaturze 32°C do temperatury 26°C w okresie letnim. W okresie zimowym temperatura 

uzyskiwana na wieżach może być znacząco niższa wpływając w ten sposób na zwiększenie 

efektywności wytwarzania energii chłodniczej w agregatach chłodniczych. 

Układ będzie pracował pod nadzorem nadrzędnego systemu sterowania i regulacji, 

zapewniającego ciągły monitoring stanu pracy urządzeń oraz wartości ciśnień i przepływu w 

wyznaczonych punktach instalacji. System sterowania i regulacji dostosuje ilość i tryb pracy 

poszczególnych urządzeń w zależności od warunków zewnętrznych oraz zapotrzebowania na 

energię grzewczą i chłodniczą. 

 

4.4 Wykorzystanie lodu sztucznego jako kierunek rozwoju systemu klimatyzacji centralnej w 

KGHM Polska Miedź S.A. [1,5] 

 

W najbliższej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem warunków klimatycznych 

w polskich kopalniach, w wyniku schodzenia z eksploatacją na większe głębokości. Aktualnie 

eksploatowane układy klimatyzacji centralnej w polskich kopalniach są oparte na schładzaniu 

na powierzchni wody lodowej i przesyłaniu jej siecią rurociągów do chłodnic powietrza 

zabudowanych w rejonach wymagających poprawy warunków klimatycznych. Ciągły wzrost 

zapotrzebowania mocy chłodniczej oraz zwiększające się drogi przesyłu chłodu na dole 

wymuszają konieczność rozbudowy dołowych sieci rurociągów magistralnych, budowę 

instalacji redukujących ciśnienie hydrostatyczne w układach, a na powierzchni budowę 

nowych stacji klimatyzacyjnych. Rozbudowa Powierzchniowych stacji klimatyzacyjnych 

powoduje konieczność przesyłów dołową siecią rurociągów większych ilości wody lodowej. 

W konsekwencji opory przepływu wody w rurociągach znacznie ograniczają możliwości 

przesyłowe dołowych instalacji, skutkując potrzebą przeprowadzenia kosztownych 

inwestycyjnie modernizacji sieci rurociągów. Dlatego też, jedną z alternatyw dla stosowanych 



obecnie układów klimatyzacji centralnej może być zmiana nośnika chłodu w instalacjach np. 

poprzez wykorzystanie zawiesiny lodowej lub sztucznie wytwarzanego lodu.  Wykorzystanie 

własności termodynamicznych lodu jako nośnika chłodu (wartość ciepła topnienia wynosi 

333,3 kJ/kg, przy wartości ciepła właściwego wody równej 4,188 kJ/(kg·K)), skutkuje 

szeregiem korzyści w instalacjach chłodniczych.  

 Do korzyści związanych ze stosowaniem lodu można zaliczyć [1]: 

- możliwość przeniesienia dużej mocy chłodniczej mniejszym rurociągiem szybowym niż w 

przypadku przepływu zimnej wody (zwiększenie ilości miejsca w przekroju szybu, łatwiejsze 

zamocowanie rurociągu o mniejszej średnicy, korzystniejszy rozkład naprężeń w rurociągu o 

mniejszej średnicy), 

- zmniejszenie ilości wyposażenia pomocniczego do obsługi klimatyzacji na dole (szczególnie 

pomp), 

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do układów, w których 

ziębiarki układu klimatyzacyjnego znajdują się na dole, 

- woda recyrkulacyjna w obiegu podziemnym jest chłodzona przez bezpośredni kontakt i 

topnienie w centralnym podziemnym zbiorniku wody o temperaturze zbliżonej do 0°C (w 

innych systemach chłodzenia najniższą osiągalną temperaturą jest na ogół 6°C, jeżeli do 

bezpośredniego chłodzenia powietrza wykorzystuje się parownik), co pozwala zmniejszyć 

wydatek wody w tym obiegu, 

- możliwość zastosowania mniejszych wymienników ciepła oraz innych urządzeń 

pomocniczych. 

 Wykorzystywanie lodu w klimatyzacji kopalń znalazło szerokie zastosowanie m.in. w 

kopalniach Republiki Południowej Afryki (Western Deep Levels i East Rand Proprietary 

Mines) oraz w Botswanie (kopalnia BCL). W systemach tych wykorzystanie lodu polega na 

produkcji lodu w wytwornicach znajdujących się na powierzchni, następnie 

przetransportowaniu jego w postaci stałej lub śniegu do podziemnych zbiorników wody 

zimnej, z których schłodzona w ten sposób woda doprowadzana jest do chłodnic powietrza [5].  

 Z uwagi na powyższe oraz na fakt braku doświadczeń z przesyłem mieszanin 

lodowych w dołowych instalacjach chłodniczych jak również z wymiennikami ciepła typu 

„zawiesina lodowa - powietrze kopalniane” najprostszym rozwiązaniem pozwalającym 

wykonać pierwszy krok w kierunku wykorzystania lodu w aktualnie eksploatowanych 

układach klimatyzacji centralnej w kopalniach rudy miedzi wydaje się przeprowadzenie próby 

dochładzania wody lodowej. Przykładowo w miejscach instalacji daleko oddalonych od 

podajników trójkomorowych, w których z uwagi na straty cieplne temperatura wody lodowej 

na zasilaniu sięga wartościom grubo powyżej 7°C należałoby zabudować podziemny zbiornik 

wody lodowej wraz z wytwornicą lodu. Ciepło topnienia wyprodukowanego lodu w zbiorniku 

umożliwiłoby znaczne obniżenie temperatury wody na zasilaniu dla chłodnic zabudowanych 

poniżej wydatnie podnosząc ich sprawność, oraz efektywność całego układu klimatyzacji 

centralnej. 

  

 

5. WNIOSKI 

 

Z uwagi na systematyczny wzrost głębokości eksploatacji zwalczanie zagrożenia 

klimatycznego w kopalniach KGHM stanie się podstawowym warunkiem dalszej działalności 

firmy. Główne kierunki poprawy warunków klimatycznych jak również perspektywy rozwoju 

systemów klimatyzacyjnych w kopalniach podziemnych wskazał prof. Szlązak w artykule [1]:   

 



1. Główne kierunki rozwoju w zakresie poprawy 

warunków klimatycznych: 

 ograniczenie strumienia ciepła emitowanego z 

górotworu do wyrobisk górniczych np. przez ich termoizolację, 

 kontrolowane ograniczanie nawilżania 

powietrza kopalnianego w wyniku ujmowania wody w kopalni do rurociągów lub innych 

pojemników zamkniętych, 

 ograniczenie emisji ciepła z maszyn i urządzeń, 

przewodów energetycznych zainstalowanych w wyrobiskach, 

 zapewnienie intensywnej wentylacji; przy czym 

strumień objętościowy powietrza może być zdeterminowany zdolnością wentylacyjną kopalni 

oraz wpływem na inne zagrożenia naturalne, pożarowe i pyłowe, 

 stosowanie urządzeń chłodniczych. 

 

 

2. Perspektywy rozwoju systemów 

klimatyzacyjnych w kopalniach podziemnych: 

 koncentrowanie mocy chłodniczej w 

wyrobiskach w miejscach pracy przez szerokie stosowanie przodkowych i ścianowych 

chłodnic o małej mocy i kabin klimatyzacyjnych związanych z urządzeniami technicznymi, 

 upowszechnienie stosowania kabin 

klimatyzacyjnych integralnie związanych z urządzeniami górniczymi i ze stanowiskami pracy 

w rejonach wydobywczych,  

 wprowadzenie komór klimatyzacyjnych dla 

wypoczynku górników: w czasie przerw posiłkowych, wymaganych przepisami po 

przebywaniu w podwyższonej temperaturze, 

 wprowadzenie systemów odprowadzania ciepła 

przez specjalne urządzenia chłodnicze z urządzeń technologicznych, urządzeń energetycznych 

i elektrycznych oraz spalinowych, 

 stosowanie klimatyzowanych środków 

transportu górników do rejonów zagrożonych klimatycznie, 

 wprowadzenie do stosowania przez górników 

osobistych urządzeń do chłodzenia, np. hełmów, ubrań lub kombinezonów, 

 stopniowe łączenie wszystkich systemów 

klimatyzacji w różne konfiguracje zmierzające do utworzenia jednego systemu centralnego 

zapewniającego odprowadzenie ciepła poza rejon, np. do wyrobisk będących kanałami 

cieplnymi oraz na powierzchnię, 

 konieczność wprowadzenia nowoczesnych 

regulacji prawnych, określających bezpieczne warunki pracy górników, opierających się na 

wyznaczaniu dopuszczalnych obciążeń cieplnych górników zatrudnionych na poszczególnych 

stanowiskach pracy. 
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STRESZCZENIE: Aktualnie obowiązujące przepisy dla podziemnych zakładów górniczych 

określają, by w kopalniach, w kolei podziemnej, stosować systemy łączności radiowej umożli-

wiające porozumiewanie się maszynisty lokomotywy (ciągnika kolejki szynowej) z dysponen-

tem ruchu. Istnieje kilka sposobów realizacji technicznej takiego systemu łączności radiowej. 

Najstarszym sposobem realizacji łączności radiowej w trakcji elektrycznej przewodowej sto-

sowane są trolejfony. W wielu kopalniach w wybranych wyrobiskach transportowych stoso-

wane są systemy łączności radiowej wykorzystujące przewód promieniujący jako tor dla sy-

gnału radiowego. Obecnie pojawiają się nowe możliwości (np. protokoły 802.11) pozwalające 

na realizację nie tylko usług głosowych, lecz także innych usług jak monitoring ruchomych 

maszyn, lokalizacja osób, maszyn i materiałów, a także antykolizja. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: łączność radiowa w kopalniach, przewód promieniujący, sieci bez-

przewodowe w kopalniach 

 

 

SUMMARY: The current regulations for underground mining plants specify that, in the under-

ground railway, radio communication systems should be used to enable the driver of the loco-

motive or suspended railway to communicate with the dispatcher. There are several ways to 

implement such a radio communication system. The oldest way of implementing radio com-

munication in the electric traction line is using long waves radio telephones. In many mines in 

selected transport excavations, radio communication systems using a radiating cable as a radio 

signal path are used. New opportunities are now emerging (e.g. 802.11 protocols) allowing not 

only voice services but also other services such as mobile machine monitoring, location of 

people, machines and materials, as well as collision avoidance system. 

 

KEYWORDS: Radio communication in mining, radiating cable, wireless networks in mining 

 

 

 



1. WPROWADZENIE 
 

Systemy radiokomunikacyjne w kopalniach podziemnych powinno stosować się wszędzie tam, 

gdzie istnieje konieczność porozumiewania się z górnikami, których charakter pracy związany 

jest z przemieszczaniem się w wyrobiskach. Dotyczy to w szczególności: 

– maszynistów lokomotyw (przewodowych czy bezprzewodowych), 

– kierowców maszyn samojezdnych, 

– kierujących ciągnikami kolejek podwieszanych czy spągowych. 

Przepisy dopuszczają (§ 766 RME) [6] by, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie systemów ra-

diowych umożliwiających ciągłe porozumiewanie się maszynisty lokomotywy z dysponentem 

ruchu zasady tej łączności określił kierownik ruchu zakładu górniczego. 

Już od wielu lat istnieją możliwości techniczne realizacji tego zapisu [4]. Niestety wiele pol-

skich kopalń tylko w niewielkiej części wyrobisk z transportem kołowym stosuje systemy 

łączności radiowej, a pozostałych wyrobiskach stosowane są różne tymczasowe rozwiązania, 

które nie dopowiadają współczesnym możliwością technicznym realizacji łączności radiowej 

w kopalniach. Brak łączności radiowej z maszynistą może stanowić poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa nie tylko samego kierującego tym pojazdem.  

Służby nadzoru górniczego powinny zwracać większą uwagę na ten problem, że skoro od wie-

lu już lat są możliwości techniczne realizacji tego rodzaju łączności radiowej, to niestosowanie 

tego rodzaju systemów stanowi duże zaniedbanie i lekceważenie problemu bezpieczeństwa nie 

tylko w transporcie szynowym, ale i we wszelkiego rodzaju pracach wielu brygad górniczych i 

technicznych, jakie są codziennie wykonywane na drogach odstawy kołowej. 

 

2. MOŻLIWOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW RADIOWYCH W KOPALNIACH 

 

2.1. Uwarunkowania środowiskowe 
 

Radiowe systemy telekomunikacyjne eksploatowane w kopalniach określa się często jako bez-

przewodowe. Nie jest to zawsze słuszne, ponieważ z wyjątkiem systemów bliskiego zasięgu 

(kilkadziesiąt do kilkuset metrów) dla funkcjonowania systemu radiokomunikacyjnego nie-

zbędna jest przede wszystkim odpowiednia przewodowa infrastruktura teletransmisyjna, taka 

jak np. [3]: 

– przewód promieniujący, 

– łącza przewodowe (miedziane, światłowodowe) łączące punkty dostępowe Wi-Fi z urzą-

dzeniami stacyjnymi. 

Dla systemów radiowych środowisko techniczne podziemnych zakładów górniczych stwarza 

wiele dodatkowych ograniczeń i uwarunkowań, które związane są z następującymi czynnika-

mi: [8] 

– Przeciwwybuchowością. W kopalniach zagrożonych wybuchem metanu radiowe urządzenia 

dołowe oraz interfejsy dołowe powierzchniowych systemów radiokomunikacyjnych powinny 

być przeciwwybuchowe umożliwiające ich pracę w dowolnej koncentracji metanu. Stopień 

ochrony obudowy urządzeń radiowych powinien wynosić minimum IP54. 

– Strukturą wyrobisk. Małe poprzeczne wymiary wyrobisk górniczych w stosunku do ich 

wymiarów podłużnych (do kilku kilometrów) stwarza konieczność stosowania określonych 

struktur sieci teletransmisyjnych dla systemów radiowych. 

– Środowiskiem elektromagnetycznym. W wyrobiskach występuje duże nagromadzenie (w ogra-

niczonych przestrzeniach) sieci i urządzeń elektroenergetycznych o dużych mocach; sieci 

radiowe oraz elektroenergetyczne na długich odcinkach są prowadzone równolegle w nie-

wielkiej odległości ograniczonej wymiarami poprzecznymi wyrobisk. 



– Ograniczoną możliwością ciągłego, lokalnego zasilania urządzeń radiokomunikacyjnych z do-

łowej sieci elektroenergetycznej. Przekroczenie progu alarmowego metanomierza powoduje 

automatyczne wyłączenie energii elektrycznej w danym rejonie wentylacyjnym. W kopalniach 

zalecane jest więc stosowanie zasilania centralnego lub grupowego, w tym w szczególności 

z wykorzystaniem autonomicznych iskrobezpiecznych źródeł zasilania (bateria, akumulator). 

– Ograniczeniem mocy urządzeń radiowych. Moce urządzeń nadawczych nie mogą powodować 

przypadkowego odpalenia zapalników materiałów wybuchowych, co jest związane z małą 

odległością obwodów strzałowych od radiowych urządzeń nadawczych eksploatowanych 

w wyrobiskach. Maksymalna moc sygnału radiowego emitowanego z anteny jest również 

ograniczona warunkami iskrobezpieczeństwa. 

 

2.2. Rodzaje systemów radiokomunikacyjnych eksploatowanych w kopalniach podziemnych 
 

Istotą każdego systemu radiokomunikacyjnego jest wykorzystanie fal elektromagnetycznych, 

jako nośnika informacji transmitowanych między wybranymi podstawowymi elementami sys-

temu. Do najważniejszych cech systemów radiokomunikacyjnych stosowanych w kopalniach 

podziemnych należy zaliczyć: 

– sposób realizacji łączy i ich topologię uwzględniającą przede wszystkim strukturę wyrobisk 

podziemnych, 

– protokół telekomunikacyjny, 

– sposób zasilania dołowych elementów systemu. 

Ze względu na sposób realizacji łącza telekomunikacyjnego w kopalniach podziemnych wy-

różnia się [9]: 

– systemy TTE (Through The Earth) wykorzystujące propagację fal elektromagnetycznych przez 

górotwór, 

– systemy TTW (Through The Wire) wykorzystujące kable telekomunikacyjne miedziane i 

światłowodowe, a niekiedy elementy metalowe wyposażenia wyrobisk takie jak np. liny 

urządzeń wyciągowych czy przewody jezdne trakcji elektrycznej przewodowej, 

– systemy TTA (Through The Air) wykorzystujące propagację fal elektromagnetycznych przez 

powietrze wewnątrz wyrobiska z zasięgiem widzialności (LOS - Line Of Sight), a także bez 

zasięgu widzialności (NLOS – Non Line Of Sight), 

– systemy hybrydowe wykorzystujące różne sposoby realizacji poszczególnych fragmentów łączy 

np. systemy z przewodem promieniującym, które można traktować jako TTW + TTA. 

 

3. STAN AKTUALNY ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W TRANSPORCIE DOŁOWYM 

 

3.1. Przewód promieniujący 
 

W wyrobiskach transportowych, w których stosowane są: kolejki podwieszane, spągowe, trak-

cja akumulatorowa, a także maszyny samojezdne, z uwagi na dużą rozległość tych wyrobisk 

najczęściej stosowane są systemy łączności radiowej z przewodem promieniującym. 

Na rysunku 1 [4] pokazano ogólny schemat blokowy systemu radiokomunikacyjnego z kablem 

promieniującym. Stacja bazowa (BS) stanowi centralną część systemu. W stacji bazowej, dla 

obsługi jednego kanału radiowego, stosuje się zestaw dwóch radiotelefonów pracujących w 

układzie przemiennika. Ze stacji bazowej prowadzone są linie kabla promieniującego (jedna 

lub kilka). Do kompensacji tłumienia sygnału w kablu promieniującym stosowane są wzmac-

niaki (W) instalowane zazwyczaj w odległości co 300–500 m. W miejscach rozgałęzienia ka-

bla promieniującego stosuje się rozgałęźniki (R) zapewniające zachowanie dopasowania falo-

wego. Przewód promieniujący powinien być zakończony terminatorem (T) dla zapewnienia 



dopasowania falowego. Dla zasilania wzmacniaków stosuje się zasilacze Z (zazwyczaj z pod-

trzymaniem akumulatorowym). Napięcie zasilania wprowadza się do kabla promieniującego 

przez sprzęgacze mocy PC. Niekiedy zamiast terminatora na końcu kabla promieniującego 

można włączyć antenę rozszerzającą zasięg systemu. 

 

 
 
Rys. 1. Przykład schematu blokowego systemu radiokomunikacyjnego z przewodem promieniującym 

Fig. 1. Typical block diagram of a radio communication system with a radiating cable 

 

W wielu kopalniach stacja bazowa jest przyłączona do kopalnianej centrali telefonicznej. 

Umożliwia to połączenie radiotelefonu z telefonem przewodowym systemu łączności ogólno-

zakładowej. W kopalniach rud miedzi stacja bazowa jest zintegrowana z systemem alarmo-

wania załogi. Umożliwia to nadawanie (odbiór) sygnałów i komunikatów alarmowych do kie-

rowców maszyn samojezdnych. 

W tabeli 1 przedstawiono stan aktualny (na koniec 2018 roku) długości wyrobisk w poszcze-

gólnych kopalniach, w których stosowany jest przewód promieniujący wykorzystywany dla 

potrzeb łączności radiowej.  

 
Tabela 1. Kopalnie stosujące systemy radiowe z przewodem promieniującym 

Table 1. Mines using radio communication systems with radiating cable 

Nazwa przed-

siębiorstwa 

Długość wyrobisk (w 

km), z przewodem 

promieniującym 

Uwagi 

KGHM Polska 

Miedź 

(3 kopalnie) 

460 Wszystkie 3 kopalnie KGHM stosują zintegrowany z 

systemem alarmowania załogi system łączności fonicznej 

typu DOTRA (standard TETRA) 

Jastrzębska 

Spółka 

Węglowa 

120 W tym np.: 

 KWK Budryk – 45 km, 

 KWK Pniówek – 23 km, 



(4 kopalnie)  ruch Szczygłowice – 15 km, 

 ruch Jas-Mos – 14 km, 

 ruch Zofiówka - 11 km, 

Stosowane są systemy firm: TRANZ-TEL i EMITECH 

Polska Grupa 

Górnicza 

(8 kopalń) 

70 W tym np.: 

 ruch Piast – 25 km, 

 KWK Sośnica – 13 km, 

 ruch Rydułtowy – 12 km, 

 KWK Ruda – 11 km. 

Kopalnie stosują systemy łączności firm: TRANZ-TEL, 

EMITECH oraz BECKER 

Lubelski Węgiel 

Bogdanka 

50 Stosuje system łączności firmy BECKER 

Turon Wyd. 

(ZG Sobieski) 

20 Kopalnia stosuje zintegrowany z systemem łączności 

ogólnokopalnianej system MULTICOM (EMITECH)  

 

Systemy radiowe z przewodem promieniującym są wykorzystywane nie tylko do łączności 

radiowej. W ograniczonym zakresie stosowane są także do wąskopasmowej oraz szerokopa-

smowej (przewodowo) transmisji danych, w radiowych systemach identyfikacji i lokalizacji 

osób i maszyn samojezdnych, przewodowej transmisji sygnałów wideo itp. [4] 

 

3.2. Trakcja przewodowa 
 

W kopalniach, w których stosowana jest trakcja elektryczna przewodowa można stosować tro-

lejfony. Schemat systemu łączności w trakcji przewodowej z wykorzystaniem radiotelefonów 

typu TRG wraz z elementami przystosowującymi trakcję dla potrzeb łączności radiowej przed-

stawiono na rys. 2 [9]. Elementy adaptacji sieci trakcyjnej dla potrzeb łączności radiowej to: 

– dławiki zaporowe DZ na odpływach urządzeń zasilanych z przewodu jezdnego, 

– obwody zaporowe OZ na wyjściach stacji prostownikowych (APSP), 

– skrzynki przyłączeniowe SP dla eliminacji przerw międzysekcyjnych przewodu jezdnego. 

 
Rys. 2. Schemat blokowy systemu łączności w trakcji przewodowej z wykorzystaniem radiotelefonów 

TRG wraz z elementami przystosowującymi trakcję dla potrzeb łączności radiowej 

Fig. 2. Block diagram of a communication system using TRG radiotelephones with elements adapting 

wired traction for radiocommunication 



W polskich kopalniach radiotelefony typu TRG stosuje się jeszcze na około kilkunastu kilome-

trach tras, po których poruszają się lokomotywy przewodowe. 

Systemy radiowe z przewodem promieniującym oraz z wykorzystaniem przewodu jezdnego 

w reakcji elektrycznej przewodowej w wystarczającym stopniu mogą zapewnić poprawne 

usługi głosowe w wybranych wyrobiskach. 

 

 

4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 

W TRANSPORCIE DOŁOWYM 

 

4.1. Sieci radiokomunikacyjne standardu IEEE 802.xx 
 

Od kilkunastu lat w kopalniach coraz powszechniej eksploatuje się sieci światłowodowe. Są 

one wykorzystywane przede wszystkim do transmisji danych z ważnych maszyn i urządzeń 

elektroenergetycznych oraz monitoringu wizyjnego. Zastosowane w kopalnianych systemach 

teletransmisyjnych sieci światłowodowe w znacznym stopniu rozwiązują problemy przepusto-

wości w zakresie transmisji informacji technologicznej. Sieci światłowodowe w połączeniu 

z bezprzewodowymi sieciami komputerowymi Wi-Fi i zastosowanie technologii VoIP umoż-

liwia także realizację usług głosowych z ruchomymi stanowiskami pracy, w tym w szczegól-

ności w przewozie dołowym. 

Specyficzna topografia wyrobisk górniczych wymusza aby w warunkach dołowych stosować 

systemy rozległe DAS (Distributed Antenna System), mające na celu zapewnienie łączności 

radiowej na większych obszarach, umożliwiając pokrycie zasięgiem radiowym całych wybra-

nych rejonów i wszystkich dróg transportowych w kopalni. 

Obecnie w kopalniach najczęściej wykorzystuje się sieci WLAN w standardzie IEEE 802.11. 

Sieci tego typu charakteryzują się dużą przepustowością oraz kompatybilnością z wieloma 

terminalami jak np.: telefony IP (VoIP1), urządzenia automatyki (systemy sterowania, czujni-

ki), kamery IP, a także komputery przenośne czy urządzenia PDA (Personal Digital Assistant) 

[1]. 

Struktura wyrobisk wymaga by realizacja dołowej sieci teleinformatycznej (LAN, WLAN) 

bazowała na światłowodowej sieci szkieletowej. Do sieci tej dołączone zostają bezprzewodowe 

punkty dostępowe. Poszczególne punkty dostępowe (AP) odpowiadają za pokrycie sygnałem 

radiowym przypisanego do nich niewielkiego obszaru wyrobisk. W zależności od rodzaju ko-

palni (rudy miedzi, węgla) i kształtu wyrobiska, maksymalna odległość pomiędzy punktami 

AP zazwyczaj nie przekracza 300 m. Ponieważ jest ona silnie uzależniona od indywidualnych 

warunków panujących w danym otoczeniu, więc dzieląca je odległość powinna być każdora-

zowo dobrana empirycznie. 

 

4.2. Przykłady zastosowań w kopalniach 
 

Na rys. 3 [5, 7] pokazano ogólny schemat blokowy systemu łączności radiowej wykorzystują-

cego standardy 802.11 oraz technikę VoIP, który przeszedł pomyślne próby w kopalni rudy 

miedzi, w którym zastosowano kilka różnych topologii sieci radiowych zintegrowanych z sys-

temami łączności telefonicznej i alarmowej. 

                                                           
1  VoIP – (Voice over Internet Protocol); technika umożliwiająca przesyłanie mowy za pomocą łączy 

internetowych, lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP. 



 
Rys. 3. Schemat blokowy systemu łączności SŁB-T w powiązaniu z systemem łączności telefonicznej 

(AVAYA), alarmowej (SAT) oraz systemem łączności radiowej DOTRA. IoLogic – moduł kontrolno-

pomiarowy, Zas – zasilacz, APT – punkt dostępowy, T – telefon, TS – telefon sygnalizator, LPI – bariera 

systemu SAT, PD – pulpit dyspozytorski centrali AVAYA, PA SAT – pulpit alarmowy systemu SAT 

Figure 3. Block diagram of the communication system SŁB-T in conjunction with the telephone 

communication system (AVAYA), alarm (SAT) and a system of radio communications DOTRA. IoLogic 

- module control and measuring, Zas - power supply, APT - access point, T - telephone, TS - telephone 

signaling, LPI - system SAT barrier, PD - AVAYA desktop dispatcher headquarters, PA SAT - system 

SAT alarm desktop dispatcher 

 

 

System łączności bezprzewodowej typu SŁB-T [7] składał się z: 

– Stojaka urządzeń stacyjnych systemu zawierającego miedzy innymi: router, serwer SIP, serwer 

monitorowania i diagnostyki i stanowiska nadzoru nad systemem (system wizualizacji). 



– Punktów dostępowych (APT), zapewniających dostęp do sieci Ethernet. Punkt dostępowy jest 

również „mostem” łączącym sieć WLAN z siecią LAN. Posiada on bezprzewodowy (Wi-Fi) i 

przewodowy (Ethernet) interfejs sieciowy. 

– Punktów węzłowych (o firmowej nazwie zestaw transmisyjny ZT) wyposażonych w prze-

łącznik światłowodowy, moduł kontrolno-pomiarowy, zasilacz prądu stałego 24 V z pod-

trzymaniem bateryjnym i sterownikiem ładowania baterii, zasilacz PoE2 (do zasilania APT). 

Moduł kontrolno-pomiarowy jest wykorzystywany między innymi do monitorowania stanu 

zasilania zestawu transmisyjnego ZT. 

– Telefonów VoIP i innych terminali ruchomych (zainstalowanych na maszynach samojezd-

nych). 

Na rysunku 4 [2] przedstawiono schemat rozmieszczenia punktów dostępowych (AP) iskrobez-

piecznego systemu łączności i transmisji ImPact firmy Mine Site Technologies (MST) w części 

przyszybowych wyrobisk transportowych kopalni węgla kamiennego. System wykorzystywa-

ny jest między innymi do łączności głosowej z maszynistami kolejek podwieszanych. Każdy 

punkt dostępowy wyposażony jest w dwie anteny skierowane w różne kierunki, lub do różnych 

wyrobisk. W łączności głosowej stosowane są iskrobezpieczne telefony typu MP70 (rys. 5). 

 

 
 
Rys. 4. Rozmieszczenie punktów dostępowych w wyrobiskach przyszybowych kopalni węgla 

Figure 4. Distribution of access points in the near shaft workings of coal  

                                                           
2  PoE – ang. Power over Ethernet 



 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Iskrobezpieczny telefon MP70 systemu ImPact 

Fig. 5. Intrinsically safe phone MP-70 of ImPact system 

Iskrobezpieczny system transmisji typu ImPact zawiera sieć punktów dostępowych (AP) typu 

AP NS40 instalowanych co około 350 m. Sieć punktów AP umożliwia również lokalizację 

załogi, gdy lampy górników zostaną wyposażone w identyfikatory radiowe pracujące z wyko-

rzystaniem protokołu 802.11. 

Zastosowanie systemów radiowych w transporcie kopalnianym umożliwia nie tylko szybki 

kontakt z kierowcami maszyn górniczych, sprawniejsze wycofanie załogi w przypadku wystą-

pienia zagrożenia, lecz przede wszystkim poprawę organizacji pracy, szybkości działania służb 

utrzymania ruchu na drogach transportowych. 

Możliwe obecnie obszary zastosowania sieci WLAN w kopalniach są następujące [9]: 

– sterowanie, zdalna obsługa maszyn w czasie rzeczywistym z bezpiecznych lokalizacji, 

– wykorzystanie telefonii VoIP do komunikacji głosowej, 

– realizacja systemów identyfikacji osób i lokalizacji pojazdów w wyrobiskach, 

– transmisja sygnałów wideo w czasie rzeczywistym, 

– zdalna diagnostyka ruchomych maszyn i pojazdów. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy [6] wymagają, by w kopalniach, w kolei podziem-

nej, stosować systemy łączności radiowej umożliwiające porozumiewanie się maszynisty lo-

komotywy (ciągnika kolejki szynowej) z dysponentem ruchu, to powstaje pytanie w jaki spo-

sób zrealizować tego rodzaju wymóg ?.  

Rozległość wyrobisk, tras odstawy urobku i dostaw materiałów w kopalniach, wymagają sto-

sowania radiowo-przewodowych (hybrydowych) systemów telekomunikacyjnych, które: 

– poprawiają organizację pracy, skracają czas usuwania awarii, a także w znaczny sposób 

przyspieszają stosowne reakcje na zakłócenia w pracy transportu dołowego, 

– podnoszą stan bezpieczeństwa ludzi, bo znacznie usprawniają wycofanie załogi w przypadku 

wystąpienia zagrożenia. 

Należy zauważyć, że dotychczas powszechnie stosowane w większości kopalń podziemnych 

systemy radiowe z przewodem promieniującym w wystarczającym stopniu zapewniają po-

prawne usługi głosowe we wszystkich wyrobiskach, w których jest on zainstalowany. Jak wy-

nika z tabeli 1 w wyrobiskach podziemnych zainstalowano ponad 800 km przewodu promie-

niującego. 

Doświadczenia zebrane w kopalniach rud miedzi oraz JSW, gdzie równolegle eksploatowane 

są systemy z przewodem promieniującym oraz kable światłowodowe dla sieci Ethernetowych 



(standardów IEEE 803.3 oraz IEEE 802.11) potwierdzają celowość ich dalszego stosowania 

w wyrobiskach. Sieci światłowodowe przeznaczone są przede wszystkim dla potrzeb monito-

ringu i transmisji danych oraz w bardzo ograniczonym zakresie dla łączności VoIP. Nie istnieją 

żadne przesłanki techniczne dla ich likwidacji. Należy je w dalszym ciągu rozbudowywać 

i modernizować w miarę zmian technologicznych w strukturze sieci transportowej kopalni. Za 

dalszym rozwojem tych sieci przemawiają również duży pobór mocy punktów dostępowych, 

pewne ograniczenia ich zasilania i autonomicznej pracy po zaniku napięcia w wyrobiskach, 

gdzie są one zainstalowane. Elementy aktywne stosowane w systemach z przewodem promie-

niujących mogą być zasilane tym przewodem. 

Pierwsze doświadczenia przy wdrażaniu w kopalniach radiowych systemów łączności wyko-

rzystujących dedykowany dla sieci komputerowych standard IEEE 802.11 są również bardzo 

obiecujące. Należy przypuszczać, że w tym kierunku będzie zmierzał rozwój radiokomunikacji 

górniczej w kopalniach, w których nie ma do tej pory rozbudowanych systemów z przewodem 

promieniującym. 
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W LATACH 2015 – 2018 SRK S.A. W BYTOMIU NABYŁA NIEODPŁATNIE

17 ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH (LUB JEGO OZNACZONYCH CZĘŚCI),

Z KTÓRYCH 13 PRZEZNACZONO DO CAŁKOWITEJ LIKWIDACJI.

SRK S.A. PRZEJĘŁA 51 CZYNNYCH SZYBÓW, W TYM:

 45   PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI,

 6     W CELU UTRZYMANIA POMPOWNI STACJONARNYCH.

W ZAKŁADACH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE DO LIKWIDACJI,

PROWADZONE SĄ ROBOTY MAJĄCE NA CELU ICH PRZYSTOSOWANIE

DO PEŁNIENIA FUNKCJI POMPOWNI STACJONARNEJ.
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SPOSOBY LIKWIDACJI SZYBÓW
STOSOWANE W SRK S.A. 
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WYZBRAJANIE SZYBU „SKARGA” ODDZIAŁ KWK „CENTRUM” 



LIKWIDACJA SZYBU PRZEZ ZASYPANIE 

METODA LIKWIDACJI PRZEZ ZASYPANIE JEST METODĄ:

 SKUTECZNĄ,

 BEZPIECZNĄ, 

 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANĄ.
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KONSTRUKCJA I STATECZNOŚĆ KOLUMNY ZASYPOWEJ 

MATERIAŁ ZASYPOWY MUSI:

 POSIADAĆ ODPOWIEDNIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE,

 MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORM OKREŚLAJĄCYCH DOPUSZCZALNE 

POZIOMY TOKSYCZNOŚCI, CHEMICZNEJ AKTYWNOŚCI, 

RADIOAKTYWNOŚCI ORAZ SKAŻENIA BAKTERIOLOGICZNEGO.
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PRZY DOBORZE MATERIAŁU ZASYPOWEGO NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:

 GŁĘBOKOŚĆ LIKWIDOWANEGO SZYBU,

 WIELKOŚĆ DOPŁYWU NATURALNEGO DO SZYBU,

 SWOBODNY PRZEPŁYW WODY DO NIŻSZYCH PARTII SZYBU.
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SPOSOBY WYPEŁNIANIA SZYBU

MATERIAŁEM ZASYPOWYM

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



 BEZPOŚREDNI ZASYP SWOBODNY

ZASYPYWANIE SZYBU „JAN” ODDZIAŁ KWK „CENTRUM” 
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 ZASYP SWOBODNY Z CIĘŻARÓWEK PRZY ZRĘBIE SZYBU
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ZASYPYWANIE SZYBU „RYSZARD II” ODDZIAŁ KWK „ANNA” 



 ZASYP SWOBODNY Z CIĘŻARÓWEK NA ZSUWNIĘ PRZY ZRĘBIE 
POZA SZYBEM 
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ZASYPYWANIE SZYBU „SKARGA” ODDZIAŁ KWK „CENTRUM” 
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ZASYPYWANIE SZYBU „RYSZARD” 
POMPOWNIA „PORĄBKA – KLIMONTÓW” ODDZIAŁ CZOK
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ZASYPYWANIE SZYBU „RYSZARD” 
POMPOWNIA „PORĄBKA – KLIMONTÓW” ODDZIAŁ CZOK



 BEZPOŚREDNI PRZEZ BUDYNEK DEPRESYJNY 
PRZY UŻYCIU PODAJNIKA MATERIAŁU ZASYPOWEGO  
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ZASYPYWANIE SZYBU „CHROBRY I” ODDZIAŁ KWK „ANNA” 



STANOWISKA POMP GŁĘBINOWYCH 

 7 POMP W PRACY

 1 W ZABUDOWIE

ILOŚĆ POMPOWANEJ WODY W 2018R.  

Q= 24,2 m3/min

DOCELOWA ILOŚĆ POMPOWANEJ WODY 

Q =~35,0 m 3/min
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POMPOWNIA GŁĘBINOWA „SATURN” 
W SZYBIE „PAWEŁ” ODDZIAŁ CZOK



POMPOWNIA GŁĘBINOWA 

ZABUDOWANA W SZYBIE 

ZLIKWIDOWANYM 

PRZEZ CZĘŚCIOWE JEGO ZATOPIENIE
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POMPOWNIA GŁĘBINOWA „KATOWICE” 
W SZYBIE „BARTOSZ II” ODDZIAŁ CZOK



SCHEMAT KONSTRUKCJI 

ZASYPU SZYBU
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SPOSÓB ZABUDOWY TAM OPOROWYCH W LIKWIDOWANYM SZYBIE



W SZYBACH MAJĄCYCH KONTAKT W WARSTWAMI WODONOŚNYMI

POWYŻEJ STROPU KARBONU STOSUJE SIĘ KOREK HYDROIZOLACYJNY

KOREK HYDROIZOLACYJNY PROJEKTUJE SIĘ PONIŻEJ STROPU KARBONU

KOREK POWINIEN BYĆ WYKONANY Z GLINY, IŁU O NISKIM

WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.



ODWODNIENIE I KONTROLA ZAWODNIENIA LIKWIDOWANEGO SZYBU 

KONIECZNE JEST:

 UMOŻLIWIENIE DRENAŻU WÓD DOPŁYWAJĄCYCH DO RURY SZYBOWEJ

NA ODCINKU PONIŻEJ STROPU KARBONU,

 ZACHOWANIE MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA SIĘ POZIOMU WODY W SZYBIE

OD JEGO DNA DO PUNKTU PRZELEWU WODY.

KONTROLA ZAWODNIENIA SZYBU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZEZ:

 KONTROLĘ TAM IZOLACYJNYCH – OPOROWYCH,

 ZABUDOWĘ PIEZOMETRÓW.
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KONTROLA PROCESU LIKWIDACJI SZYBU

PRZED ROZPOCZĘCIEM LIKWIDACJI SZYBU USTALA SIĘ:

 SPOSÓB KONTROLI ZASYPU SZYBU,

 CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZANIA KONTROLI JAKOŚCIOWEJ ZASYPU,

 OSOBY DOZORU ODPOWIEDZIALNE ZA KONTROLĘ.

W TRAKCIE ZASYPYWANIA SZYBU PROWADZI SIĘ „KSIĄŻKĘ ZASYPU”
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PO ZAKOŃCZONYM PROCESIE ZASYPANIA SZYBU,

NA ZRĘBIE SZYBU BUDOWANA JEST PŁYTA ZAMYKAJĄCA Z WŁAZEM

- DO KONTROLI POZIOMU ZASYPU

OTWÓR KONTROLNY

TABLICA Z OZNAKOWANIEM SZYBU

PŁYTA ZAMYKAJĄCA
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SCHEMAT ZABUDOWY WLOTU SZYBU PŁYTĄ ZAMYKAJĄCĄ

PŁYTA ŻELBETOWA

RURA ODPROWADZAJĄCA GAZY 

KRATA 
ZABEZPIECZAJĄCA

OTWÓR KONTROLNY

OBMURZE SZYBU

OZNAKOWANIE SZYBU

POKRYWA 
ZAMYKAJĄCA
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BUDOWA PŁYTY ZAMYKAJĄCEJ 
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PŁYTA ZAMYKAJĄCA SZYB „CHROBRY I” ODDZIAŁ KWK „ANNA”



RURA ODPROWADZAJĄCA 
GAZY  
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PŁYTA ZAMYKAJĄCA SZYB „RYSZARD II” ODDZIAŁ KWK „ANNA”



WYLOTY  PIEZOMETRÓW
WŁAZ KONTROLI ZASYPU SZYBU

PŁYTA ZAMYKAJĄCA SZYB
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PŁYTA ZAMYKAJĄCA SZYB „BARBARA” ODDZIAŁ KWK „ROZBARK V”



PŁYTA ZAMYKAJĄCA SZYB „PONIATOWSKI” ODDZIAŁ KWK „WIECZOREK I”

OTWÓR KONTROLNY
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PŁYTA ZAMYKAJĄCA
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LIKWIDACJA STALOWEJ WIEŻY SZYBOWEJ

SZYB „SKARGA” ODDZIAŁ  KWK „CENTRUM”



SZYB „KAROL” ODDZIAŁ  KWK „KAZIMIERZ–JULIUSZ”
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LIKWIDACJA STALOWEJ WIEŻY SZYBOWEJ
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SZYB „CHROBRY II”  ODDZIAŁ KWK „ANNA”

LIKWIDACJA WIEŻY  ŻELBETOWEJ (BASZTOWEJ)



LIKWIDACJA INFRASTRUKTURY POWIERZCHNIOWEJ:

 BUDYNKU NADSZYBIA,

 BUDYNKU MASZYNY WYCIĄGOWEJ, 

 BUDYNKU DEPRESYJNEGO,

 STACJI WENTYLATORÓW WRAZ Z KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.
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SZYB „JAN” ODDZIAŁ KWK „CENTRUM”
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LIKWIDACJA MASZYNY WYCIĄGOWEJ 



SZYB „BARBARA” ODDZIAŁ KWK „ROZBARK V” 
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LIKWIDACJA STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH 



TEREN PO BUDYNKU 
ROZDZIELNI 6KV

TEREN PO BUDYNKACH 
STACJI WENTYLATORÓW 

NR 1 I 2 WPK 3,9

TEREN PO BUDYNKU 
DEPRESYJNYM 
I WIEŻY SZYBU

TEREN PO BUDYNKU 
MASZYNY 

WYCIĄGOWEJ SZYBU 
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REKULTYWACJA TERENU PRZY SZYBIE „BARBARA” 
ODDZIAŁ KWK „ROZBARK V”



PODSUMOWANIE

 PROCES LIKWIDACJI SZYBÓW JEST PROCESEM ZŁOŻONYM,

 WAŻNA JEST BEZPIECZNA JEGO REALIZACJA ORAZ ZAPEWNIENIE

BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALNI,

 OD PODJĘCIA DECYZJI O LIKWIDACJI SZYBU, POPRZEZ OKREŚLENIE SPOSOBU

JEGO LIKWIDACJI W PROJEKCIE TECHNICZNYM, AŻ DO FIZYCZNEJ REALIZACJI

PROJEKTU MIJA Z REGUŁY KILKANAŚCIE MIESIĘCY,

 SAM PROCES LIKWIDACJI SZYBU MOŻE TRWAĆ NAWET 6 MIESIĘCY.
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STRESZCZENIE: Przedmiotem badań była analiza wpływu składu petrograficznego nisko 

uwęglonego węgla kamiennego na sorpcję metanu i mieszaniny metanu i ditlenku węgla. Prze-

prowadzono serię badań sorpcyjnych w zakresie niskiego ciśnienia na trzech próbkach: węglu 

bazowym oraz dwóch litotypach, witrynie i durynie, wyizolowanych z oryginalnej próbki. 

Wyniki badania sorpcyjnej metanu ujawniły, bardzo bliski przebieg izotermy dla witrynu i du-

rynu, natomiast dla próbki bazowej uzyskano wartości wyższe. Chłonność sorpcyjna witrynu 

względem mieszaniny gazów jest większa niż w przypadku durynu, zaś wyniki dla próbki 

bazowej mają wartości pośrednie między litotypami. Wskazuje to na związek między składem 

maceralnym a właściwościami sorpcyjnymi względem ditlenku węgla. Izotermy desorpcji 

metanu i mieszaniny gazów wykazują histerezę, której przebieg wskazuje na związek składu 

maceralnego z wielkością pętli. Do opisu wyników badań zastosowano równanie Dubinin’a- 

-Radushkevich’a co dało bardzo dobre dopasowanie. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Węgiel kamienny; litotypy; macerały; metan; ditlenek węgla; izoterma 

sorpcji 

 

 

 

 



1. WPROWADZENIE 

 

Węgiel kamienny to palna skała osadowa pochodzenia organicznego, głównie fitogenicznego. 

Charakteryzuje się dużą rozciągłością obszaru występowania w porównaniu do nieznacznej 

grubości pokładów, która waha się od kilku milimetrów do kilkudziesięciu metrów. Heteroge-

niczność węgla kamiennego jest konsekwencją silnego zróżnicowania budowy wyjściowego 

materiału węglotwórczego i różnic w przebiegu procesów uwęglania. Złożoność tych procesów 

i różnorodność ich efektów stanowi przyczynę szeregu problemów z jakimi trzeba się mierzyć 

opisując właściwości fizykochemiczne i technologiczne węgla kamiennego, zwłaszcza w przy-

padku badania zmian wywołanych interakcjami węgiel–gaz (CH4, CO2) w obrębie pokładu 

węglowego, zrozumienia ich mechanizmów i opracowania metod analitycznych i numerycz-

nych stanowiących narzędzia do opisu przebiegu tych zmian [1–7].  

 

Głównym parametrem klasyfikującym stopień uwęglenia węgla kamiennego jest współ-

czynnik średniej refleksyjności witrynitu, który przyjmuje wartości od 0,5%–1,0% dla węgli 

kamiennych niskouwęglonych, 1,01%–3,0% dla węgli kamiennych średnio- i wysoko uwęglo-

nych do 3,01%–6,0% dla antracytów (norma ISO 11760). 

Macerały węgla kamiennego to elementarne składniki petrograficzne. Wyróżnia się je na 

podstawie schematu petrograficznego (faktograficznego), czyli w oparciu o ich charakterys-

tyczną morfologię w obrębie trzech grup. Podział ten wprowadzono z uwzględnieniem różnic 

we właściwościach technologicznych i optycznych tych mikroskładników, stąd ich nomenkla-

tura ma charakter morfologiczny a nie genetyczny. Jednakże formy i strukturę macerałów moż-

na odnieść do określonego organu roślinnego czy tkanki lub procesu determinującego ich bu-

dowę [8]. Grupa witrynitu obejmuje macerały wywodzące się z tkankowych części roślinnych 

(łodygi, kora, korzenie); grupa liptynitu zawiera w składzie macerały węgla pochodzące z wyt-

worów roślin odpornych na proces utleniania (nabłonki liści, spory, nasiona, żywice, woski) 

oraz z prymitywnych roślin wodnych i zooplanktonu; grupa inertynitu pierwotnie obejmowała 

składniki obojętne w procesie koksowania, bogate w pierwiastek C (zwęglony materiał roślin-

ny, wtórnie utlenione, zżelifikowane składniki, szczątki grzybów). 

Wyróżniono cztery podstawowe wydzielenia litograficzne węgla kamiennego, rozróżniane 

na podstawie makroskopowych cech litograficznych o wymiarze faktograficzny i petrogene-

tycznym, tzw. litotypy [8–10]. Witryn, zwany również węglem błyszczącym, charakteryzuje 

się czarną barwą, wyraźnym połyskiem i kruchością. Zbudowany jest w większości z mace-

rałów grupy witrynitu. Duryn, węgiel matowy, jest zwięzły i twardy, barwy od ciemnoszarej 

po czarną i tworzą go głównie macerały grupy inertynitu i liptynitu. Klaryn węgiel półbłysz-

czący ma budowę warstwową i składa się z naprzemiennych warstw witrynu, durynu i fuzytu 

i jest on najczęściej występującym litotypem w pokładach. Fuzyn to tzw. węgiel włóknisty wy-

stępujący w formie cienkich soczewek o charakterystycznym satynowym połysku. W jego 

skład wchodzą głownie dwa macerały grupy inerty nitu, fuzynit i semifuzynit. 

 

Wśród prac badawczych na temat sorpcji gazów kopalnianych na węglach kamiennych 

wskazać można takie, które ukierunkowane były na aspekt stopnia uwęglenia węgla [11–19] 

oraz te w których skupiano się na poszukiwaniu korelacji między składem pertograficznym 

węgla i jego właściwościami sorpcyjnymi [11–12, 20– 32]. Zespół kierowany przez Mastalerz 

zrealizował serię eksperymentów sorpcyjnych na niskouwęglonych węglach kamiennych (war-

tości Ro od 0,49% do 0,62%) pochodzących z jednego złoża, z zastosowaniem sorbatów CO2 

i CH4 [29]. W oparciu o uzyskane wyniki sorpcji CO2 stwierdzono, że wielkość chłonności 

sorpcyjnej względem tego gazu koreluje dodatnio z zawartością macerałów grupy witrynitu 



w węglu, natomiast obniża się ze wzrostem udziału macerałów grupy liptynitu. Autorzy postu-

lują, że macerał ten posiada strukturę porów najdogodniejszą dla sorpcji CO2. Z kolei w opar-

ciu o badania sorpcji CH4 stwierdzono brak zależności wielkości sorpcji tego gazu od stopnia 

uwęglenia oraz składu pertograficznego węgla. Praca zespołu obejmuje też rozważania na 

temat przyczyn różnic chłonności sorpcyjnej węgla względem stosowanych sorbatów. Jako 

pierwsze czynniki wskazane zostały: różnica rozmiarów cząstek CO2 i CH4 oraz różnica ener-

gii ich adsorpcji. Odznaczające się mniejszą średnicą kinetyczna i wyższą energią adsorpcji 

cząsteczki CO2 łatwiej penetrują strukturę porowatą węgla i dyfundują głębiej w jej wnętrze 

niż CH4 . Kolejnym ważnym aspektem jest mechanizm sorpcji tych gazów. Stwierdzono, że 

CH4 głównie adsorbuje się w mikroporach, natomiast CO2 ulega adsorpcji i absorpcji a udział 

drugiego z tych mechanizmów może sięgać połowy ilości zgromadzonego w węglu gazu, co 

znajduje potwierdzenie między innymi w pracach Reucrofta i Sethuramana oraz Milewskiej – 

Dudy i współpracowników [33–34]. 

 

Analizy prowadzone celem znalezienia zależności pomiędzy składem maceralnym węgla 

a jego właściwościami sorpcyjnymi prowadzą do ogólnego wniosku, że wzrost udziału mace-

rałów grupy witrynitu koreluje z większą chłonnością sorpcyjna względem ditlenku węgla [29] 

oraz metanu [11, 27, 35–37]. Chalmers i Bustin [36] przeprowadzili obszerne badania sorp-

cyjne na próbkach węgli matowych i błyszczących wydzielonych z węgli macierzystych o róż-

nym stopniu uwęglenia. Stwierdzili, że wpływ składu maceralnego na sorpcję metanu jest zna-

czący w przypadku węgli wysoko uwęglonych, gdzie wyższe chłonności sorpcyjne korelują 

z zawartością witrynitu w węglu. Natomiast wyniki uzyskane dla węgli nisko uwęglonych po-

kazały znikome różnice chłonności sorpcyjnych między próbkami matowymi i błyszczącymi. 

Zaobserwowano też odwrotną tendencję niż w przypadku węgli wysoko uwęglonych, tj. Wyż-

szą chłonność sorpcyjną próbek matowych. Busch i współpracownicy przeprowadzili serię 

eksperymentów w zakresie sorpcji mieszanin gazów CO2 i CH4 na kilku węglach kamiennych 

o różnym stopniu uwęglenia [3, 38]. Najistotniejszy wniosek jaki podają autorzy ująć można 

następująco: preferencyjność sorpcji nie zależy od składu gazu lecz od stopnia uwęglenia 

i składu maceralnego węgla kamiennego oraz ciśnienia dozowania sorbatu. Generalnie wysoki 

stopień uwęglenia wiązał się z preferencyjną sorpcją CO2, natomiast  węgle o niskim stopniu 

uwęglenia wykazały różną selektywność, mianowicie część preferencyjnie sorbowała CO2 

a inne CH4.  

 

Niniejsza praca stanowi kontynuację i rozszerzenie tematyki badawczej, która została za-

inspirowana wynikami prac zespołów Chalmers i Bustin oraz Busch i współpracownicy. Przed-

miot badań stanowi analiza wpływu składu petrograficznego nisko uwęglonego węgla kamien-

nego na sorpcję metanu, ditlenku węgla i mieszanin metanu i ditlenku węgla. W ramach jej 

realizacji przeprowadzono prace badawcze obejmujące serię badań sorpcyjnych zakresie nis-

kiego ciśnienia. Wyznaczono izotermy deponowania i ewakuacji gazów: metanu, ditlenku 

węgla i ich mieszanin, na trzech próbkach niskouwęglonego węgla kamiennego: węglu bazo-

wym (Rₒ = 0,51%) oraz dwóch litotypach, witrynie i durynie, wyizolowanych z oryginalnej 

próbki. Wyniki badań sorpcji ditlenku węgla zostały zaprezentowane w formie referatu na 

konferencjach [41–42]. Celem naukowym prezentowanej pracy jest przede wszystkim określe-

nie zależności pomiędzy składem petrograficznym niskouwęglonego węgla kamiennego a iloś-

cią gazu gromadzonego w jego porowatej strukturze i z niej desorbowanego w układach wę-

giel – metan oraz węgiel mieszanina gazów CO2 i CH4, przy zniwelowanym wpływie stopnia 

uwęglenia materiału badawczego. Do opisu teoretycznego przebiegu procesów sorpcyjnych 

wykorzystano równanie Dubinin’a-Radushkevich’a. Dopasowanie danych doświadczalnych do 



zastosowanego modelu dało zadowalające efekty. Podjęte działania miały posłużyć uzyskaniu 

odpowiedzi na pytanie: czy stopień uwęglenia węgla determinuje wpływ składu petrograficz-

nego na przebieg procesów sorpcyjnych w węglu kamiennym o bardzo niskim stopniu uwęg-

lenia? 

 

 

2. MATERIAŁ BADAWCZY I METODYKA POMIAROWA 

 

Pierwszy etap badań obejmował przygotowanie materiału badawczego. Polegało ono na ma-

nualnej separacji części próbki macierzystej węgla bazowego (próbka B), na koncentraty 

dwóch litotypów: witrynu (próbka V) oraz durynu (próbka D). Wykonane zostały: analiza 

elementarna i analiza techniczna węgla macierzystego oraz weryfikacja efektywności procesu 

separacji poprzez wykonanie analizy składu petrograficznego próbek dla wszystkich próbek. 

Zasadniczą część badań stanowiła seria eksperymentów sorpcyjnych przeprowadzonych w za-

kresie niskiego ciśnienia w temperaturze 298 K na trzech próbkach: węglu bazowym (Rₒ = 

= 0.51%) oraz dwóch koncentratach macerałów, witrynu i durynu. Jako sorbaty zastosowano 

metan, ditlenek węgla oraz mieszaninę tych gazów o składzie 50% CH4 i 50% CO2. 

 

 
Tabela 1. Właściwości węgla bazowego: analiza techniczna i elementarna 

Table 1. Specification of original coal sample B: proximate and ultimate analysis and vitrinite reflectance 

 
Analiza techniczna Analiza elementarna  

Parametr Wa [%] Aa [%] Va [%] Ca [%] Ha [%] Na [%] Sa [%] Oa [%] 

B 6.13 5.53 32.27 66.85 3.77 0.93 0.19 14.17 

W: zawartość wilgoci, A: zawartość popiołu, V: zawartość części lotnych, C, H, N, S: zawartość pier-

wiastków, odpowiednio, C, H, N, S,  a: stan suchy. 

Wa: moisture content, analytical basis, Aa: ash content, analytical basis, Va: volatile matter content, analy-

tical basis, Ca: content of element C, analytical basis, Ha: content of element H, analytical basis, Na: con-

tent of element N, analytical basis, Oa: content of element O, analytical basis, Sa: content of element S, 

analytical basis. 

 

 
Tabela 2. Właściwości próbek: analiza pertograficzna i refleksyjność witrynitu 

Table 2. Specification of coal samples: maceral group composition 

 
Witrynit [%] Liptynit [%] Inertynit [%] 

Substancja 

minerlana [%] 

Refleksyjność 

witrynitu [%] 

V 74.6 6 13.9 5.5 0.51 

B 51 11 36 2 0.51 

D 28.4 16.3 47.2 8.1 0.51 

 

 

Próbka macierzysta węgla kamiennego pochodzi z kopalni „Sobieski”, z pokładu 207, 

usytuowanego na głębokości 540 m. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Węgla w Po-

kładzie (ECE-UN In Seam Coal Classification) węgiel ten zalicza się do typu medium-rank 

para bituminous D. Badanie analizy elementarnej przeprowadzono w Głównym Instytucie 

Górnictwa w Katowicach. Zawartość wilgoci w węglu oznaczone według normy PN-80/G- 



-04511, zawartość popiołu oznaczono według normy PN-80/G-04512. Zawartość tlenu w węg-

lu obliczono jako dopełnienie składu pierwiastkowego do 100%, z uwzględnieniem zawartości 

wilgoci i popiołu (Tab. 1). Oznaczenie składu petrograficznego próbek i średniej refleksyjności 

witrynitu przeprowadzono na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Aka-

demii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w Katedrze Geologii Złożowej 

i Górniczej, za pomocą mikroskopu mineralogicznego AXIOPLAN i reflektometru Axioplan-

MPM-400 firmy ZEISS OPTION (Tab. 2).  

 

 

3. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

 

Skład maceralny koncentratów litotypów i próbki oryginalnego węgla stanowi potwierdzenie 

precyzji ręcznej separacji litotypów. W opinii autorów proces ten jest efektywny i wystarcza-

jący na potrzeby opracowanej serii eksperymentów. Udział grupy witrynitu w składzie mace-

ralnym wzrosła o 23,6% w próbce V i zmniejszyła się o 22,3% w próbce D w odniesieniu do 

próbki B. W przypadku macerałów grupy inertynitu odnotowano wzrost zawartości o 61,4% 

w przypadku próbki D i spadek o 31,1% dla próbki V w porównaniu do próbki węgla ma-

cierzystego. 

 

Wyniki badania chłonności sorpcyjna próbek względem metanu ujawniły, że dla koncen-

tratu witrynu i koncentraty durynu przebieg izotermy jest bardzo bliski, natomiast wyniki dla 

próbki bazowej mają wartości wyższe, odpowiednio 2,53 cm3/g, 2,57 cm3/g i 3,16 cm3/g (pod 

koniec etapu sorpcyjnego). Wyniki desorpcyjnej części badań wskazują z kolei na związek 

udziału macerałów grupy witrynitu z wielkością pętli histerezy ujawnionej podczas tego etapu 

eksperymentu. Stwierdzono, iż wszystkie pętle histerezy w przypadku tego gazu są zamknięte. 

Chłonność sorpcyjna próbki węgla będącej koncentratem witrynu względem równopolowej 

mieszaniny metanu i ditlenku węgla jest nieco większa (10,79 cm3/g) niż w przypadku koncen-

traty durynu (8,67 cm3/g), natomiast wyniki dla próbki bazowej mają wartości pośrednie po-

między koncentratami litotypów (10,02 cm3/g). Wskazuje to pośrednio na związek pomiędzy 

składem maceralnym a właściwościami sorpcyjnymi układu nisko uwęglony węgiel kamienny 

– ditlenek węgla. Poszczególne litotypy węgla kamiennego różnią się pod względem porowa-

tości i rozkładu objętości porów, charakterem powierzchni i naturalnie właściwościami 

sorpcyjnymi. W składzie maceralnym durynu dominuje macerały grup inertynitu i liptynitu, 

stąd charakteryzuje się on zdecydowanie większym udziałem mesoporów i mniejszym udzia-

łem mikroporów niż witryn o tym samym stopniu uwęglenia, składający większości z mace-

rałów grupy witrynitu [36]. Izotermy desorpcji mieszaniny metanu i ditlenku węgla wykazują 

histerezę, której wielkość pozostaje w zgodności z trendem zaobserwowanym w przypadku de-

sorpcji metanu. 

 

Do opisu teoretycznego wyników badań zastosowano równanie Dubinin’a-Radushkevich’a. 

Rzeczone równanie dało bardzo dobre dopasowanie do danych eksperymentalnych. Relacja 

parametrów odpowiadających pojemności adsorpcyjnej mikroporów dla poszczególnych pró-

bek była zgodna z relacją ich chłonności sorpcyjnych. Z kolei parametr związany z energią 

adsorpcji utrzymuje bliską wartość (różnica poniżej 3%) dla próbek na których prowadzono 

sorpcję tego pojedynczego gazu. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że mechanizm 

sorpcji metanu w strukturze porowatej węgla w przypadku macerałów grupy inertynitu i grupy 

witrynitu jest taki sam. Analogiczne wnioski wysnuć można w przypadku deponowania ditlen-

ku węgla w badanym węglu kamiennym [41–42]. 



 
 

Rys. 1. Izotermy sorpcji CH4 otrzymane dla próbki węgla bazowego B oraz dla koncentratów 

witrynu V i durynu D (eq. – równanie Dubinin’a-Radushkevich’a). 

Figure 1. Low pressure CH4 sorption isotherms of the original coal B and isolated lithotype 

concentrates of vitrain V and durain D (eq. – Dubinin-Radushkevich equation). 

 

 

 
 

Rys. 2. Izotermy sorpcji i desorpcji CH4 otrzymane dla próbki węgla bazowego B 

oraz dla koncentratów witrynu V i durynu D. 

Figure 2. Low pressure CH4 sorption and desorption isotherms of the original coal B 

and concentrates of vitrain V and durain D. 

 



 
 

Rys. 3. Izotermy sorpcji mieszaniny CH4 i CO2 otrzymane dla próbki węgla bazowego B 

oraz dla koncentratów witrynu V i durynu D (eq. – równanie Dubinin’a-Radushkevich’a). 

Figure 3. Low pressure CH4 /CO2 mixture sorption isotherms of the original coal B and isolated 

lithotype concentrates of vitrain V and durain D (eq. – Dubinin-Radushkevich equation). 

 

 

 
 

Rys. 4. Izotermy sorpcji i desorpcji mieszaniny CH4 i CO2 otrzymane dla próbki węgla bazowego B 

oraz dla koncentratów witrynu V i durynu D. 

Figure 4. Low pressure CH4/CO2 mixture sorption and desorption isotherms of the original coal B 

and concentrates of vitrain V and durain D. 

 



Natomiast w przypadku mieszanin gazów wielkość tych parametrów bliższa jest wartości 

uzyskanej dla ditlenku węgla w przypadku próbki durynu D. Dopasowanie równania do da-

nych otrzymanych dla witrynu V ujawniło, że parametr ten bliższy jest wyznaczonemu uprzed-

nio dla sorpcji czystego metanu. Próbka bazowa charakteryzuje się parametrem o wartości po-

średniej pomiędzy próbkami D i V. Skład maceralny badanych próbek nie wpływa na me-

chanizm sorpcji pojedynczych gazów ale determinuje on selektywność sorpcji metanu i ditlen-

ku węgla. Większy udział macerałów grupy witrynitu skutkuje wzrostem udziału sorpcji me-

tanu w równomolowej mieszaninie metanu i ditlenku węgla. 

 

 

WNIOSKI 

 

 Efektywność precyzji ręcznej separacji litotypów potwierdza analiza petrograficzna ma-

teriału badawczego. Wynik był zadowalający. 

 Nie zaobserwowano korelacji chłonność sorpcyjna materiału badawczego względem 

metanu jego składem pertograficznym. 

 Chłonność sorpcyjna materiału badawczego względem równomolowej mieszaniny me-

tanu i ditlenku węgla wykazuje zależności od składu pertograficznego i wzrasta wraz 

we wzrostem udziału macerałów grupy witrynitu w węglu. 

 Wielkość pętli histerezy desorpcji zależy od składu pertograficznego i zwiększa się 

wraz ze wzrostem udziału macerałów grupy witrynitu w węglu dla obu sorbatów. 

 Dopasowanie do danych eksperymentalnych opisu teoretycznego w postaci równania 

Dubinin’a-Radushkevich’a jest bardzo dobre. Wyznaczone stałe równań będące od-

zwierciedleniem energii adsorpcji pozwalają wnioskować o selektywności sorpcji meta-

nu i ditlenku węgla na odmianach pertograficznych węgla kamiennego. 

 
Praca finansowana z Badań Statutowych AGH Akademii-Górniczo Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie nr 11.11.210.374. 
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The Effect of the Low Rank Coal Lithotypes on the Sorption 

of CH4 and CH4/CO2 Mixtures 
 

The aims of this work was the assessment of the effect of maceral composition of low rank 

coal on methane and methane/carbon dioxide mixture sorption capacity. This issue was ad-

dressed by performing adequate sorption experiments carried out at 298 K at low pressure on 

basic coal sample and two lithotypes concentrates, vitrain and durain, isolated from the original 

coal sample. The results of methane sorption experiments show that for vitrain and durain the 

course of isotherms is very close and the results for basic sample are higher than those of con-

centrates. The sorption capacity of the gas mixture is the highest in the case of vitrain and the 

lowest for durain and has a medium value for basic coal. The tendency of sorption capacity of 

CO2 to depend on maceral composition was indirectly confirmed. Desorption hysteresis was 

observed for every coal-gas system under investigation. The Dubinin-Radushkevich equation 

shows a very good agreement with all the experimental data. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono sposób prezentacji dawnych wyrobisk górni-

czych, znajdujących się za tamą TI-12/IV zabudowaną w Głównej Kluczowej Sztolni Dzie-

dzicznej w Chodniku diagonalnym na wschód od Chodnika podstawowego w pokładzie 510  

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W trakcie prac przygotowawczych przeprowa-

dzono, w ramach akcji ratowniczej, otwarcie tamy izolacyjnej TI-12/IV, zabudowano lutnio-

ciąg i uruchomiono przewietrzanie części przestrzeni za tamą. Ponadto przeprowadzono pene-

trację odtamowanego wyrobiska. Po uzyskaniu w prądzie powietrza wypływającego spoza ta-

my wymaganego przepisami składu powietrza, uporządkowano wyrobiska i przygotowano je 

do prezentacji turystom. Prezentacja wyrobiska będzie możliwa dzięki zainstalowaniu w tamie 

specjalnie zaprojektowanego wizjera (okna), w którym zainstalowane zostanie oświetlenie. 

Turyści będą mogli w ten sposób bezpiecznie zapoznać się z dawnymi technikami górniczymi, 

konstrukcją wyrobisk i ich wyposażeniem. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: kopalnie zabytkowe, podziemne trasy turystyczne, bezpieczeństwo 

tras turystycznych 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oferuje do zwiedzania podziemne trasy turystyczne, 

między innymi trasy turystyczne w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Od kilkunastu lat 

trwają prace mające na celu udostępnienie lub prezentację zwiedzającym coraz to nowych wy-

robisk górniczych. W Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej znajduje się wiele wyrobisk, 

które stanowią dużą wartość historyczną i poznawczą, lecz nie wszystkie mogą być udostęp-

nione do ruchu turystycznego. Wynika to głównie ze względów bezpieczeństwa, na przykład 
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braku lub złego stanu obudowy, braku przewietrzania itp. Aby nie tracić cennych historycznie 

wyrobisk, w celu ich prezentacji turystom, zaprojektowano specjalny wizjer. 

 

 

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 

W celu prezentacji dawnych wyrobisk górniczych, znajdujących się za tamą TI-12/IV, zabu-

dowaną w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Chodniku diagonalnym na wschód od 

Chodnika podstawowego w pokładzie 510 (rys. 1), wykonano odpowiednie prace przygoto-

wawcze. W ramach akcji ratowniczej wykonano otwór w tamie izolacyjnej TI-12/IV o wymia-

rach umożliwiających wprowadzenie lutniociągu, odprowadzenie powietrza z przewietrzanej 

przestrzeni za tamą, a także pozwalającego na przejście przez tamę ratowników, celem prze-

prowadzenia penetracji (rys. 2). Z uwagi na napotkanie drugiej tamy murowej, zabudowanej w 

pewnej odległości od pierwszej, zaszła konieczność wykonania i poszerzenia otworu w drugiej 

tamie do wymiarów analogicznych, jak otworu w pierwszej tamie. Następnie wprowadzono do 

wykonanego otworu odcinek lutniociągu Ø 400 mm oraz przedłużono go poprzez zabudowę 

kolejnych odcinków w odtamowanym wyrobisku. Długość lutniociągu zainstalowanego za 

tamą izolacyjną TI-12/IV wyniosła 60 m. Kolejno uruchomiono przewietrzanie przestrzeni za 

tamą izolacyjną TI-12/IV za pomocą wentylacji odrębnej. Po uruchomieniu przewietrzania 

przeprowadzono penetrację odkrytej przestrzeni. Dokonano kontroli warunków stropowych i 

ociosowych występujących w części wyrobiska za tamą izolacyjną TI-12/IV. Wykonano do-

datkowe zabezpieczenie poprzez obrywkę luźnych skał lub ich podparcie. Na bieżąco prze-

prowadzano pomiary stężeń gazów, potwierdzające uzyskanie prawidłowego, zgodnego z 

przepisami składu powietrza w przestrzeni za tamą. Na końcu zakratowano otwór w tamie izo-

lacyjnej, uniemożliwiając w ten sposób przejście przez tamę osobom nieuprawnionym. 

 

 
 
Rys. 1. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – czujniki i stacje pomiarowe [1] 
Figure 1. Main Hereditary Key Adit – sensors and measuring stations [1] 
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Rys. 2. Schemat przewietrzania – otwieranie tamy izolacyjnej TI-12/IV [1] 
Figure 2. The ventilation scheme – opening the TI-12/IV insulating dam [1] 
 

 

3. SPOSÓB PREZENTACJI WYROBISK ZA POMOCĄ SPECJALNEGO WIZJERA 
 

Prezentacja przedmiotowego wyrobiska będzie możliwa dzięki zabudowaniu w tamie specjal-

nie zaprojektowanego wizjera (okna), w którym zainstalowane zostanie oświetlenie. Turyści 

będą mogli w ten sposób bezpiecznie zapoznać się z dawnymi technikami górniczymi, kon-

strukcją wyrobisk i ich wyposażeniem. 

Głównymi elementami składowymi wizjera są (rys. 3): 

- nadproże wykonane z kształtowników stalowych lub żelbetowych, zabudowane nad otworem 

wizyjnym, 

- konstrukcja ramowa z wbudowanym oknem wizjera w mur tamy, 

- okno wizjera o wymiarach 1,0 m wysokości i 1,5 m szerokości z wymienną szybą pancerną w 

klasie odporności BR 2 z uszczelnieniem wykonanym z uszczelek silikonowych odpornych 

na temperaturę do +230°C, 

- skuteczne oświetlenie przestrzeni za tamą na odległość 15-20 m („szperacze”), znajdujące się 

przed szybą wizjera, przy zapewnieniu, że oglądany obszar będzie wyraźnie widoczny, 

- zabezpieczenie szyby przed ewentualnym parowaniem jej powierzchni, aby nie była utrud-

niona kontrola górotworu, 

- wszystkie powierzchnie metalowe narażone na korozję zostały oczyszczone i zabezpieczone 

podkładem malarskim, 

- konstrukcja opraw oświetleniowych powinna być w stopniu ochrony co najmniej IP 54 zasi-

lana z sieci o napięciu 230V, z izolowanym punktem neutralnym transformatora, 

- źródło światła typu LED. 
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Rys. 3. Elementy wizjera [2] 
Figure 3. Visor elements [2] 
 

Wizjer przeznaczony jest do zabudowy w tamie izolacyjnej służącej do izolacji nieczynnych 

wyrobisk od wyrobisk czynnych i ma za zadanie umożliwiać wgląd, w formie ekspozycji, w 

nieczynne wyrobisko. Zapewnia to zastosowana w wizjerze płyta ze szkła pancernego w klasie 

odporności BR 2 o grubości 25 mm i wymiarach 1000x1500 mm. W celu zapewnienia odpo-

wiedniego poziomu bezpieczeństwa jej konstrukcja zapewnia szczelność od strony zrobów. W 

tamie zabudowane jest nadproże w postaci belki z kształtowników stalowych. Brzegi otworu są 

zabezpieczone ramami wykonanymi z kształtowników stalowych połączonymi ze sobą za po-

mocą śrub łączących. Do jednej z ram za pomocą śrub przymocowany jest demontowalny ze-

spół składający się z obejmy szyby, szyby pancernej i pokrywy. Cały zespół może być przeno-

szony w komplecie wykorzystując uchwyty obejmy. W celu zapewnienia szczelności szyba 
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jest obustronnie uszczelniona uszczelkami silikonowymi, a między obejmą i ramą jest także 

umieszczona uszczelka silikonowa. Wszystkie uszczelki są wykonane z silikonu o dużej od-

porności temperaturowej. W dolnym ramieniu ramy jest umieszczony kanał, w którym można 

umieścić przewód grzewczy mający za zadanie ogrzewanie szyby w celu zapobiegania paro-

waniu szyby. Przed szybą (od strony czynnego wyrobiska) na wspornikach mocowane są lam-

py typu LED o stopniu ochrony IP 54, zasilane napięciem 230 V, z izolowanym punktem neu-

tralnym, umożliwiające oświetlenie ekspozycji po stronie nieczynnego wyrobiska. Elementy 

konstrukcji stalowej wizjera są zabezpieczone dwoma warstwami powierzchniowego zestawu 

chemoutwardzalnego o łącznej grubości wraz z podkładem nie mniejszej niż 200 m. 

Zgodnie z dokumentacją wszystkie materiały zastosowane do wykonania tamy na podstawie 

projektu są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i spełniają 

wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego mate-

riału. Posiadają wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i oznakowanie. 

Tama została zabudowana zgodnie z projektem. Wszystkie prace związane z wykonaniem ta-

my zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką górniczą i w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Po wykonaniu tamy stwierdzono, poprzez wykonanie pomiarów różnicy ciśnień przed i za ta-

mą, stężeń gazów (O2, CO2 oraz CO) i porównanie ich z wynikami otrzymanymi przed monta-

żem tamy (dotyczy pomiarów z okresu istnienia starej tamy murowej), że cała konstrukcja za-

chowuje właściwą szczelność.  

Tama izolacyjna ze szklanym wizjerem rewizyjnym spełnia wymagania pod względem bezpie-

czeństwa funkcjonalnego oraz w zakresie obowiązujących przepisów, a w szczególności: 

- przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Dz. U. nr 

163, poz. 981),  

- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wy-

magań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do 

stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z 2005 r., nr 80, poz. 695 z 2007 

r. oraz nr 249, poz. 1853), 

- wymagań określonych w odrębnych przepisach i Polskich Normach. 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Po wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych oraz zabudowaniu tamy izolacyjnej wraz 

z wizjerem, turystom udostępniono możliwość obserwacji fragmentu ciekawego wyrobiska w 

Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Z uwagi na obowiązujące przepisy część prac (wy-

konanie otworu w tamie izolacyjnej TI-12/IV o wymiarach umożliwiających wprowadzenie 

lutniociągu i przejście przez tamę ratowników, penetrację, wykonanie i poszerzenie otworu w 

drugiej tamie, wprowadzenie do wykonanego otworu lutniociągu oraz zabudowę kolejnych 

jego odcinków w odtamowanym wyrobisku) wykonano w ramach akcji ratowniczej. Wiązało 

się to z dodatkowymi kosztami, jednak pozwoliło na osiągnięcie efektu w postaci prezentacji 

turystom, w sposób bezpieczny wyrobiska, które wcześniej nie mogło być pokazane ze wzglę-

du na jego niedostępność (zabudowanie tamą murową). Ekspozycja, w chwili obecnej, cieszy 

się bardzo dużą popularnością i stała się wyjątkowo atrakcyjnym punktem każdej wycieczki 

odwiedzającej trasę turystyczną w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Dyrekcja Mu-

zeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu planuje, w miarę możliwości finansowych, kolejne 

udostępnienia, w przedstawiony sposób, niedostępnych do tej pory wyrobisk w swoich obiek-

tach. 
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Rys. 4. Prezentacja wyrobiska z wizjerem [zdjęcia autorskie] 
Figure 4. Presentation of the excavation with the visor [Author’s photo] 
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THE WAY OF MINING EXCAVATIONS PRESENTATION FOR TOURIST PURPOSES 

USING A SPECIAL VISOR 

 

The paper presents the way of presentation of former mining excavations located behind the 

TI-12/IV dam built in the Main Key Heritage Adit in the Diagonal Sidewalk east of the Main 

Walkway in board 510 in the Museum of Coal Mining in Zabrze. During the preparatory 

works, the opening of the TI-12/IV insulating dam was carried out as part of the rescue opera-

tion, the lute was built and the ventilation of part of the space behind the dam was started. In 

addition, a demineralized excavation was carried out. After obtaining the air flowing out from 
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the dam in the current air required by the regulations, the excavations were cleaned up and pre-

pared for presentation to tourists. The presentation of the excavation will be possible through  

the installation of a specially designed visor (window) in the dam, in which the lighting will be 

installed. Tourists will be able to safely get acquainted with old mining techniques, construc-

tion of excavations and their equipment. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono doświadczenia uzyskane przy wdrożeniu 

opracowanych przez Becker-Warkop Sp. z o.o. ciągników akumulatorowych typu CA – 190 

zastosowanych w dołowym systemie transportu kolejkami podwieszonymi. Ciągniki te 

przeznaczone są do pracy w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych i 

niemetanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa 

wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem 

pyłu węglowego. Ciągniki mogą być opcjonalnie wyposażone w innowacyjną technologię 

mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych oraz bezprzewodowe radiowe 

sterowanie ciągnikiem. W referacie przedstawiono doświadczenia uzyskane podczas 

eksploatacji ciągników w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny. 

Podkreślono zalety transportu przy wykorzystaniu ciągników akumulatorowych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: kolejki podwieszone z napędem własnym, kolejki akumulatorowe, 

doświadczenia, praktyki, mobilne oświetlenie.  

 

 

 

1. WSTĘP 

 

 Becker-Warkop Sp. z o. o. prace związane z wdrożeniem ciągników akumulatorowych 

rozpoczęła około 5 lat temu. Pierwszy podwieszony akumulatorowy ciągnik manewrowy wy-

produkowany przez Becker-Warkop został uruchomiony w kopalni węgla kamiennego w 2015 

roku. Aktualnie ciągniki akumulatorowe użytkowane są w 6 kopalniach węgla kamiennego. Od 

czerwca 2018r. podwieszony ciągnik akumulatorowy typu CA-190 (wariant CA-190/2/2) 

zastosowany został do transportu ludzi (w pięciu kabinach  8 osobowych)  w wyrobiskach 

dołowych KWK „Mysłowice-Wesoła” na poz. 865 m. 



 
 
Rys. 1. Ciągnik podwieszony akumulatorowy CA-190/2/2 pracujący 
w  KWK „Mysłowice- Wesoła” poz.865 m. 
Figure 1. The suspended battery driven haulage  CA-190/2/2 
working in KWK "Mysłowice- Wesoła"  
level  865 m. 

 

 

 
    Rys. 2. Przykładowa konfiguracja ciągnika akumulatorowego typu CA-190  (wariant CA-190/2/2)  
    Figure 2.  Example configuration of  the CA-190 battery haulage (variant CA-190/2/2) 

 

 

 

 



2. OPIS ROZWIĄZANIA 

 

Cała rodzina podwieszonych ciągników akumulatorowych typu CA-190/X/Y ( gdzie X-ilość 

napędów, Y-ilość kabin operatora) stanowi jednostkę napędową dla zespołów transportowych  

kolejek podwieszonych stosowanych w transporcie elementów maszyn, materiałów oraz 

przewozu ludzi. Przeznaczona jest ona do pracy w podziemnych zakładach górniczych w 

polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” 

niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ciągniki mogą poruszać się po torach o profilu I155 

(I140E), I140V95 i I250 lub innych kompatybilnych dopuszczonego typu. Nachylenie 

wzdłużne toru może wynosić do ±30°. 

Pracujący pod ziemią w ruchu zakładu górniczego w KWK „Mysłowice-Wesoła” 

podwieszony ciągnik akumulatorowy  z uwagi na brak emisji spalin znacząco ograniczył 

emisję substancji szkodliwych do powietrza kopalnianego. W porównaniu z ciągnikami 

spalinowymi zdecydowanie został ograniczony również poziom emitowanego hałasu. 

Dodatkowo poprzez brak emisji spalin ciągnik akumulatorowy praktycznie generuje niewielkie 

ilości ciepła co w podziemnych zakładach górniczych ma bardzo istotne znaczenie w 

szczególności w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych wentylacją lutniową. 

 

 
Rys. 3. Schemat dróg transportu ludzi ciągnika CA-190/2/2 w  KWK „Mysłowice- Wesoła” poz.865m     
Figure 3. Outline of crew transport tracks of the CA-190/2/2 haulage in KWK "Mysłowice- Wesoła" 
 level 865m. 

 

 

 

 



Aktualnie przy wprowadzaniu rozwiązań opartych o ciągniki akumulatorowe bardzo często 

są one porównywane do szeroko rozpowszechnionych kolejek spalinowych. Wspólne cechy 

obu rozwiązań to identyczna siła uciągu na jeden napęd. Przy rozwiązaniach akumulatorowych 

nie występują takie czynności jak tankowanie paliwa, wymiana olejów, filtrów itp. co w 

znacznym stopniu poprawia  efektywność  użytkowania tego typu maszyn mimo wyższych 

nakładów inwestycyjnych.   

 

 

Tabela 1. Podstawowe parametry rodziny ciągników typu CA-190/X/Y                                                   
Table 1. Basic parameters of  CA-190 /X/Y haulage series 
 

 

 

Parametr Wartość   Parametr Wartość 

Znamionowa siła 

uciągu (nap. 

cierny)  

Maks. 20 kN  (1)  

Maks. 40  kN (2) 

Maks. 60  kN (3) 

Maks. 80  kN (4) 

 
Znamionowe napięcie 

zasilania zespołu 

akumulatora 

432 V DC 

Maksymalna 

prędkość                                                       
2,0 m/s 

 Znamionowe napięcie 

ładowania                                  
440 V AC 

Promień skrętu w 

poziomie  
4 m 

 Pojemność zespołu 

(υot=20ºC)  
190 Ah 

Promień skrętu w 

pionie  
8 m                                                                             

 Moc jedn. silnika 

napędowego                                        
11kW 

Statyczna siła 

hamowania 

minimum  

1,5 × siła uciągu                          

 
Masa własna bez kabin (1, 

2, 3, 4 napędy cierny) 
5600 /7040/11710/13150 kg 

Dopuszczalne 

nachylenie toru 

jezdnego                      

± 30°    

 
Masa własna z kabinami 

(1, 2, 3, 4 napędy cierne) 
6860/8300/12970/14410 kg 

Wysokość x 

szerokość 
1275 x 800 mm 

 Długość bez kabin 

operatora  

Długość (1 napęd cierny) 

Długość (2 napędy cierne) 

Długość (3 napędy cierne) 

Długość (4 napędy cierne) 

 

 

5770mm 

7290mm 

11990mm 

13520mm 

Typ toru 

I155(I140E), I140V95, 
I250  

lub inne kompatybilne 
typu dopuszczonego 

 Długość z kabinami 

operatora  

Długość (1 napęd cierny) 

Długość (2 napędy cierne) 

Długość (3 napędy cierne) 

Długość (4 napędy cierne) 

 

 

10570mm 

12095mm 

16600mm 

18125mm 



 
Rys. 4. Podstawowa konfiguracja ciągnika CA-190/2/1 wraz z opisem                                                                   
Figure 4. The basic  configuration of the CA-190/2/1 haulage with description 

 

Na powyższym rysunku (Rys.4.) zostały przedstawione główne elementy  ciągnika 

akumulatorowego typu CA-190/X/Y. Może on występować również bez kabin operatora jako 

ciągnik manewrowy przy zastosowaniu  sterowania z pulpitu ( za pomocą przewodu elektrycz-

nego lub radiowo). Pełen podgląd / wizualizacja  parametrów pracy kolejki jest zlokalizowany 

w zespole akumulatora oraz w kabinie operatora.  

Poniżej prezentujemy przykładowy wygląd głównej synoptyki (Rys. 5.).  

 

 
Rys. 5. Przykładowa wizualizacja parametrów pracy ciągnika                                                                                                              
Figure 5. An example of visualization of haulage operation 

 



Dzięki pełnej integracji silnika z falownikiem oraz zastosowaniu połączeń wtyczkowych 

pomiędzy napędami możliwa jest bardzo szybka rekonfiguracja ilości napędów ciągnika 

dostosowana do aktualnych potrzeb.  

 

Na rysunku poniżej (Rys. 6.) prezentujemy pojedynczy napęd.  

 

 

 
Rys. 6. Napęd elektryczny ciągnika typu CA-190                                                                                                      

Figure 6. The electric drive of the CA-190 haulage  

 

 

Kolejnym ważnym aspektem eksploatacji w/w ciągnika jest możliwość ładowania zespołu 

akumulatora BWZA poprzez zespół transformatorowy BWZT, tzw. „ładowarkę”, którą można 

zabudować w dowolnym wyrobisku zaliczonym do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa 

wybuchu metanu. Pozwala  to kopalni na ładowanie ciągnika poza specjalnie wyznaczonymi 

komorami przewietrzanymi niezależnym prądem powietrza. Natomiast zastosowanie szybko-

złączy po stronie BWZA i BWZT umożliwia szybkie oraz bezinwazyjne rozpoczęcie lub za-

kończenie procesu ładowania. 

Przy elektromobilności bardzo istotnym parametrem jest czas ładowania oraz możliwość 

wymiany całego akumulatora, czy też pojedynczych ogniw co znacznie skróci czas ewentual-

nej naprawy. Poniżej przedstawiamy przykładowe czasy ładowania w zależności od poziomu 

naładowania akumulatora:  

 Od 20% do 100% pojemności - ok. 8,0h 

 Od 40% do 100% pojemności - ok. 6,0h 

 Od 40% do 80%   pojemności - ok. 2,0h 

 

Rozwój w zakresie technologii akumulatorów pozwolił na zastosowanie w zespole             

akumulatora BWZA ogniw pozbawionych  tzw. „efektu pamięci ogniw” dzięki czemu można 

doładowywać ciągnik bez utraty pojemności akumulatora nawet przy krótkich postojach co 

znacząco wydłuża czas jego wykorzystania podczas jednej zmiany i zwiększa okres 

eksploatacji.  



 

Poniżej prezentujemy zespół transformatorowy BWZT, "ładowarka" Rys. 7.  

 

 
Rys. 7. Zespół transformatorowy BWZT, "ładowarka" ciągnika typu CA-190                                            

Figure 7. BWZT transformer unit, "charger" of CA-190 type haulage 

 

Podstawowe parametry zespołu transformatorowego BWZT: 

 - napięcie górnej strony transformatora ( przełączalne)   - 500/1000V 

 - napięcie dolnej strony transformatora                            - 440V 

 - moc znamionowa transformatora                                   - 33kVA 

 - ilość odpływów                                                              - 1 lub więcej 

 

 Ciągnik akumulatorowy jest nie tylko ładowany w czasie postoju. W trakcie 

hamowania/jazdy po upadzie energia hamowania jest przekształcana w energię elektryczną 

i gromadzona w akumulatorze kolejki (zwrot energii hamowania do akumulatora). 

 

Innowacyjnym rozwiązaniem opcjonalnym zastosowanym w tym ciągniku 

akumulatorowym jest tzw. mobilne oświetlenie, które umożliwia zastąpienie stałego 

oświetlenia  stacji  osobowych i materiałowych poprzez zastosowanie lamp zabudowanych w 

kabinach osobowych oraz na zestawach transportowych. Zastosowanie tej technologii 

oświetlenia oraz możliwość jego wykorzystania nie tylko na stacjach, a także na długości całej 

trasy przejazdu kolejki w znaczącym stopniu podnosi bezpieczeństwo i przyczynia się 

 do   poprawy efektywności ekonomicznej i energetycznej zakładu górniczego.  

Standardowe stałe oświetlenie stacji materiałowo-osobowych wymaga ciągłego 

przebudowywania wraz z postępem robót. Dodatkowym aspektem przemawiającym za 

mobilnym oświetleniem jest fakt, że po zabudowie stacjonarnego oświetlenia stacji, pracuje 

ono cały czas, a nie tylko wtedy kiedy jest faktycznie potrzebne, co jest przyczyną 

generowania zwiększonych kosztów  energii. 

       Stosowanie mobilnego oświetlenia kolejek podwieszonych, eliminuje stosowanie lamp 

zawieszanych na obudowie wyrobisk oraz linii je zasilających ze stacjonarnych urządzeń 

transformatorowych  zabudowanych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem i tym samym 

podnosi poziom bezpieczeństwa. 

 



 
Rys. 8. Mobilne oświetlenie stacji osobowych z akumulatorowego ciągniki podwieszonego                    

typu CA-190 (białe światło -  ciągnik znajduje się  na stacji osobowej)                                                                                

Figure 8. Mobile lighting of passenger stations from the suspended battery driven haulage  CA-190 

(white light -the  haulage is located at the passenger station )                         

 

 
Rys. 9. Mobilne oświetlenie z akumulatorowego ciągniki podwieszonego typu CA-190 (czerwone światło 

-  ciągnik  w trakcie  jazdy)                                                                                                                        

Figure 9. Mobile lighting from the suspended battery driven haulage  CA-190 (red light -the  haulage 

while driving)     

                   



PODSUMOWANIE 

 

Realizowana od czerwca 2018r., w wyrobiskach dołowych kopalni „Mysłowice-Wesoła”, eks-

plantacja ciągnika akumulatorowego typu CA-190 (wersja CA-190/2/2) firmy Becker-Warkop 

wykorzystanego do transportu ludzi  wykazała jego szereg zalet:  

 brak emisji spalin znacząco ograniczył emisję substancji szkodliwych do powietrza kopal-

nianego co poprawia warunki transportu dla przewożonej załogi oraz pracowników obsługują-

cych kolejki w wyrobiskach  kopalni na poz. 865m 

 ze względu na brak emisji spalin ciągnik akumulatorowy praktycznie generuje niewielkie 

ilości ciepła co w podziemnych zakładach górniczych ma bardzo istotne znaczenie w szczegól-

ności w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych wentylacją lutniową przyczyniając się 

do poprawy 

 komfortu pracy załogi, 

 cichsza  praca napędu w porównaniu  z napędem spalinowym daje  komfort pracy dla ope-

ratora ciągnika i transportowanej załogi, 

 praca ciągnika nie zakłóca  działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (czuj-

ników CO), 

 nie jest wymagana  w kopalni kosztowna infrastruktura do tankowania olejem napędowym, 

 eliminacja logistyki zaopatrzenia w olej napędowy, 

 mniejsze koszty eksploatacji w stosunku do kolejek spalinowych (koszt zużytego paliwa w 

porównaniu do kosztu zużytej energii, 

 zwrot energii podczas jazdy po upadzie co poprawia efektywność pracy ciągnika poprzez  

wydłużenie czasu pracy pomiędzy ładowaniami , 

 możliwość ładowania baterii w wyrobiskach, gdzie mogą pracować urządzenia elektryczne 

budowy przeciwwybuchowej, bez potrzeby budowania komór ładowania akumulatorów prze-

wietrzanych niezależnym prądem powietrza, 

 ciągnik akumulatorowy w okresie od 04.06.2018 r. do 01.11.2018 r. w wyrobiskach doło-

wych  

kopalni „Mysłowice-Wesoła” przewoził ludzi na trasie o sumarycznej długości 2884 km zu-

żywając 6138 kWh energii. 

 

Powyżej przedstawione, innowacyjne rozwiązanie proponowane przez firmę Becker-Warkop 

Sp. z o. o.  zostało opracowane jako novum wynikające z konkretnych potrzeb kopalń  

oraz trendów technicznych. Daje ono nie tylko korzyści techniczne i ekonomiczne związane 

 z zastosowaniem  akumulatorowych ciągników  podwieszonych  oraz  oświetlenia stacji 

osobowych i materiałowych, przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa i komfortu 

pracy pracowników. Realizacja powyższego to jeden z przykładów  efektywnej współpracy  

firmy Becker-Warkop z przedsiębiorcami górniczymi. 
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Experience of PGG S.A. in underground personnel transport 

implemented by means of a battery driven haulage, 

manufactured by Becker-Warkop Sp. z o.o. 
 

SUMMARY: The paper presents the experience gained during implementation, developed by 

Becker-Warkop Sp. z o. o. CA-190 type battery haulages used in the underground transport 

system with suspended monorails. These haulages are intended for use in underground mines 

in methane and non-methane fields, in excavations classified as "a", "b", "c" of methane explo-

sion hazard and in excavations classified as "A" or "B" class of explosion hazard coal dust. The 

haulages  can be optionally equipped with an innovative technology of mobile lighting for pas-

senger and material stations as well as a wireless radio control. The paper presents the experi-

ence gained during the operation of haulages in underground mines, extracting coal. The ad-

vantages of the transport with the use of battery haulages have been underlined. 
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