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Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Budryk

Obszar górniczy:
- Ornontowice I: 35,97 km2

- Ornontowice II: 4,63km2

Zasoby operatywne: 223,5 mln ton
Typ produkowanego węgla:
- węgiel gazowo-koksowy typu 34,2
Wydobycie dobowe netto: ok. 11 600 t/d



Przebieg działań zmierzających do efektywnego 

wykorzystania metanu z odmetanowania kopalni

Budowa Stacji 

Odmetanowania

Maj 2015

Modernizacja 

kotłowni #VI poprzez

instalację palnika

Grudzień 2015

Budowa układu 

kogeneracyjnego

2x 4 MWe przy #VI

Sierpień 2016

Stan aktualny

Budowa układu 

kogeneracyjnego 

2 MWe przy #VI

Luty 2020



Modernizacja 

obiektu kotłowni 

przy #VI

Budowa układów 

kogeneracyjnych 

2x 4 MWe + 2 MWe

na Zakładzie Głównym

Budowa układów 

kogeneracyjnych 

2x 4 MWe przy #VI

Przyszłość

Rozbudowa 

Powierzchniowej Stacji 

Klimatyzacji 

o człon chłodniczy 

do mocy 13 MW

Przebieg działań zmierzających do efektywnego 

wykorzystania metanu z odmetanowania kopalni



Wykorzystanie metanu w JSW S.A. KWK Budryk w 2019 r.
2

0
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9

miesiąc

Ujęcie Palnik kotłownia #VI
Układ kogeneracyjny

#VI
Strata Sprzedaż metanu

Stopień 
wykorzystania [%]

mieszanka 
[m3]

metan [m3]
mieszanka 

[m3]
metan [m3]

mieszanka 
[m3]

metan [m3]
mieszanka 

[m3]
metan [m3]

mieszanka 
[m3]

metan [m3]

I 9 650 700 4 982 100 212 700 114 400 1 962 000 1 032 600 4 841 600 2 512 600 2 634 400 1 322 500 49,6

II 8 150 000 4 322 200 73 300 40 400 1 761 500 967 500 4 224 300 2 275 100 2 090 900 1 039 200 47,4

III 8 762 200 4 817 200 38 600 22 100 2 043 300 1 099 400 4 563 900 2 552 800 2 116 400 1 142 900 47,0

IV 7 814 600 4 205 800 26 900 13 900 2 222 600 1 220 700 3 349 400 1 805 700 2 215 700 1 165 500 57,1

V 8 659 100 5 007 500 37 200 20 000 2 613 900 1 383 900 3 891 900 2 276 800 2 116 100 1 326 800 54,5

VI 8 092 000 4 711 900 11 400 5 400 2 345 300 1 133 500 4 059 000 2 468 300 1 676 300 1 104 700 47,6

VII 9 528 400 5 651 800 12 300 6 400 2 446 500 1 303 700 5 081 700 3 059 500 1 987 900 1 282 200 45,9

VIII 9 261 500 5 301 400 6 100 3 100 2 604 700 1 347 600 4 642 500 2 727 700 2 008 200 1 223 000 48,5

IX 8 115 800 4 842 900 14 600 9 800 2 047 000 1 261 800 3 828 600 2 314 300 2 225 600 1 257 000 52,2

X 8 075 700 4 442 300 11 400 6 300 2 221 200 1 243 300 3 295 100 1 812 500 2 548 000 1 380 200 59,2

XI 8 526 100 4 864 400 21 300 11 200 2 363 700 1 284 200 4 041 800 2 297 000 2 099 300 1 272 000 52,8

XII 8 031 700 4 216 600 110 400 57 200 2 402 800 1 255 000 2 842 700 1 505 900 2 675 800 1 398 500 64,3

suma 102 667 800 57 366 100 576 200 310 200 27 034 500 14 533 200 48 662 500 27 608 200 26 394 600 14 914 500 51,9

tel:007 500 37 200


Wykorzystanie metanu do produkcji energii elektrycznej 

i ciepła w latach 2017-2019
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Schemat wykorzystania metanu przy szybie #VI 

w JSW S.A. KWK Budryk

GENERATOR NR 1
4 MW - 2016

STACJA 

ODMETANOWANIA

#VI

OBIEKT KOTŁOWNI #VI

Kocioł K1 – 4,1 MW (olej opałowy)

Kocioł K2 – 4,1MW (gazowo-olejowy)

Kocioł K3 – 220 kW (olej opałowy)

Metan z kopalni

STACJA 110/6kV 

RG-3

Wykorzystanie ciepła 9,5 MW  
2021-23

CHŁODZIARKI 

ABSORPCYJNE

GENERATOR NR 2
4 MW - 2016

2019 r
14,8 mln m3

GENERATOR NR 3
2 MW - 2020

GENERATOR NR 4
4 MW - 2021

GENERATOR NR 5
4 MW - 2021

2019 r
58 417 MWh



Stacja wyposażona jest w 4 dmuchawy typu
RBS-125/V-TMS-ATEX2
Wydajności dmuchawy - 40 m3/min
Całkowita wydajność do 140 m3/min

W 2019 roku stacja ujęła 29,4 mln m3 metanu
- 14,5 mln m3 przetworzono na energię

elektryczną,
- 310 tys. m3 przetworzono na ciepło

Zastosowanie systemu odmetanowania powoduje, iż
pozyskany w ten sposób gaz staje się cennym
paliwem, które należy wykorzystać gospodarczo
zwiększając efektywność ekonomiczną Zakładu
Górniczego.

Stacja Odmetanowania JSW S.A. KWK Budryk na terenie

szybu #VI



Modernizacja ciepłowni na terenie szybu # VI JSW S.A. 

KWK Budryk

Po uruchomieniu instalacji odmetanowania na terenie szybu #VI
dokonano modernizacji obiektu kotłowni znajdującej się
w bezpośrednim sąsiedztwie Stacji Odmetanowania.
Kotłownia ta wyposażona jest w kotły olejowe firmy WIESSMANN
typu:
Kocioł K1 i K2: Turbomat-Duplex – o mocy 4,1 MW
Kocioł K3: Paromat-Duplex TR – o mocy 225 kW

Obiekt ten wytwarza ciepło niezbędne do ochrony termicznej
szybu #VI w okresach gdy temperatura zewnętrzna otoczenia
spada poniżej 1o C, jak również dostarcza ciepło na potrzeby
ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej
w obiekcie łaźni.
W celu wykorzystania paliwa gazowego przeprowadzono
modernizację kotła K2 i wyposażono go w palnik dwupaliwowy
firmy RIELLO typ RLS 800/EV TC C 11FS2.



Modernizacja ciepłowni na terenie szybu #VI JSW S.A. 

KWK Budryk

Dzięki modernizacji kocioł K2 może pracować zużywając gaz
pochodzący ze stacji odmetanowania oraz w razie konieczności
może przejść na pracę wykorzystując olej opałowy.

Z uwagi na ekonomikę pracy w oparciu o zasilanie gazem
z odmetanowania aż 99% wyprodukowanej w 2019 roku energii
cieplnej przez obiekt kotłowni zostało wytworzonej przy pomocy
paliwa gazowego. W praktyce paliwo olejowe wykorzystywane
jest w stanach awaryjnych lub w przypadku wystąpienia bardzo
niskich temperatur otoczenia.

Zmodernizowana instalacja w obiekcie kotłowni została oddana do
ruch w dniu 16 grudnia 2015 i od chwili uruchomienia wytworzyła
ponad 52000 GJ ciepła wykorzystując gaz pochodzący
z odmetanowania kopalni.



Układy kogeneracyjne 2x 4 MWe przy szybie #VI –

uruchomione w 2016 roku

Produkcja energii elektrycznej w 2019 roku – 58 417 MWh
Zużycie metanu w 2019 roku – 14,5 mln m3

Czas Pracy Generator nr 1 – 7 759 h
Czas Pracy Generator nr 2 – 7 853 h

Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej wynosi
4868 MWh

Cała produkcja energii elektrycznej zużywana jest przez
kopalnię Budryk i pokrywa około 27% zapotrzebowania na
energię elektryczną.



Układ kogeneracyjny 2 MWe przy szybie #VI – 2020 rok



Zalety rozwiązania kontenerowego układów 

kogeneracyjnych 

Budowa i eksploatacja układów kogeneracyjnych w układzie kontenerowym niesie za sobą szereg korzyści. 
Najważniejsze z nich to :

- niższy koszt inwestycji jednostkowej ze względu na zakup gotowego układu od dystrybutora
- prostota prac serwisowych
- brak konieczności wykonywania skomplikowanych robót budowlanych
- zabudowa wymaga mniej miejsca niż tradycyjna hala
- możliwość przeniesienia układu kogeneracyjnego w celu jego efektywniejszego wykorzystania w innej lokalizacji



Wizualizacja pracy układów kogeneracyjnych 2 x 4MWe 

na tle obciążenia dobowego stacji 110/6 kV Chudów



Dane techniczne układu kogeneracyjnego ECOMAX 40

Producent/ manufacturer GE Jenbacher
Typ / Engine type JMS 624

Moc elektryczna / Electrical output kW 4 035
Moc cieplna / Mechanical output kW 3 746
Sprawność elektryczna / Electrical

efficiency % 43,7

Sprawność cieplna / Thermal
efficiency % 40,5

Sprawność całkowita / Total efficiency % 84,2
Liczba cylindrów / No. of cylinders 24
Układ cylindrów / Configuration V 60o

Cykl pracy / Working principle 4 suwowy

Prędkość obrotowa / Nominal speed obr/mi
n 1 500

Typ generatora / Type of generator LSA 56 VL 80
Napięcie / Voltage kV 6,3



Dane techniczne układu kogeneracyjnego ECOMAX 20

Producent/ manufacturer GE Jenbacher
Typ / Engine type JMS 612

Moc elektryczna / Electrical output kW 2 004
Moc cieplna / Mechanical output kW 2 049
Sprawność elektryczna / Electrical 

efficiency % 42,6

Sprawność cieplna / Thermal
efficiency % 43,5

Sprawność całkowita / Total efficiency % 86,1
Liczba cylindrów / No. of cylinders 12
Układ cylindrów / Configuration V 60o

Cykl pracy / Working principle 4 suwowy

Prędkość obrotowa / Nominal speed obr/mi
n 1 500

Typ generatora / Type of generator DIG 130 k/4
Napięcie / Voltage kV 6,3



Monitoring Stacji Odmetanowania i Układów 

Kogeneracyjnych w Systemie ZEFIR



Pokrycie zapotrzebowania kopalni Budryk 

na moc elektryczną w dzień roboczy
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ZPC Żory

#VI

Zakup

ZPC Żory - 4 silniki o łącznej mocy 8 MW (3x 1,67 MWe + 3 MWe)

JSW S.A. KWK Budryk - 2x 4 MWe przy szybie #VI



Rozwój – maksymalne wykorzystanie metanu

Zgodnie z przyjętą w JSW S.A. strategią inwestycyjną planuje
się maksymalną utylizację metanu z odmetanowania poprzez
jego gospodarcze wykorzystanie do produkcji energii
elektrycznej i ciepła. Działania te będą miały pozytywny
wpływ na środowisko i realizowane będą we współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Docelowo planuje się wykorzystanie metanu na poziomie
68 mln m3 CH4 rocznie w jednostkach kogeneracyjnych
o łącznej mocy elektrycznej 36 MW oraz w ciepłowniach
zastępując inne paliwa pierwotne.

Ciepło produkowane przez układy kogeneracyjne zostanie w
przyszłości wykorzystane do procesów grzewczych oraz
produkcji chłodu w Centralnej Stacji Klimatycznej. W latach
2021–2023 planuje się rozbudowę Centralnej Stacji
Klimatycznej do mocy 13 MW, umożliwiając wykorzystanie
ciepła odpadowego.



Rozwój – maksymalne wykorzystanie metanu

W perspektywie najbliższych lat Jastrzębska Spółka Węglowa  S.A. KWK Budryk planuje realizację kolejnych inwestycji 

proekologicznych w zakresie utylizacji metanu:

 2020 budowa układu kogeneracyjnego o mocy 2 MW na terenie szybu VI,

 2020-21 budowa układu kogeneracyjnego o mocy 2 X 4 MW oraz 2 MW na terenie Zakładu Głównego KWK Budryk,

 2020-21 budowa układu kogeneracyjnego o mocy 2 X 4 MW na terenie szybu VI.

W latach 2020-2021 planuje się w KWK Budryk budowę układów kogeneracyjnych o łącznej mocy 20 MW.



Układy kogeneracyjne JSW. S.A KWK Budryk



Układy kogeneracyjne JSW. S.A KWK Budryk



Docelowy bilans energii JSW S.A. KWK Budryk

SUMARYCZNA MOC ZAINSTALOWANA

36 MWe

SZYB # VI

Jastrzębska Spółka Węglowa
18 MWe

ZAKŁAD GŁÓWNY
Jastrzębska Spółka Węglowa

10 MWe
Zakład Produkcji Ciepła Żory

8 MWe



Rozwój – rozbudowa infrastruktury energetycznej w latach

2020-2021



Podsumowanie

Posiadanie własnego źródła energii elektrycznej daje znaczące efekty ekonomiczne które wynikają z:

• uniknięcia kosztów zakupu energii,

• uniknięcia akcyzy od produkowanej energii,

• uniknięcie zakupu i umarzania certyfikatów pochodzenia energii,

• brak kosztów przesyłu,

• możliwość wykorzystania ciepła odpadowego zarówno do procesów grzewczych jak i chłodniczych.

Całkowita produkcja energii elektrycznej wyprodukowanej przez układ kogeneracyjny od chwili uruchomienia

wynosi ponad 204 000 MWh i stale rośnie przyczyniając się do uzyskiwanych przez kopalnię efektów ekonomicznych.

Prognozy dotyczące ilości pozyskiwanego metanu przez dwie Stacje Odmetanowania umożliwią w przyszłości powstanie

kolejnych własnych układów kogeneracyjnych. Łączna ich moc ma osiągnąć docelowo 28 MW zgodnie z przyjętą

w JSW S.A. strategią.

Energia wyprodukowana w tych układach wykorzystana będzie na terenie KWK Budryk i w innych Zakładach Jastrzębskiej

Spółki Węglowej S.A.– będzie miała bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów wydobycia.



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę

http://www.jsw.pl/
tel:+48 32 756-41-13


Wydobywamy węgiel, który zmienia świat
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Analiza  aktywności sejsmicznej 
indukowanej robotami górniczymi w  

kopalniach  JSW S.A. 

Jolanta Adamik-
Plutecka



2

JSW S.A. prowadzi wydobycie z 11 złóż węgla kamiennego 

eksploatowanych przez pięć kopalń. Obejmując ogółem obszar 

o powierzchni 209,4 km 2. 

Złoża zlokalizowane są w zachodniej części GZW - w zachodniej 

części niecki głównej (na zachód od nasunięcia orłowskiego) oraz 

w środkowej części GZW, na północno-zachodnim skrzydle niecki 

głównej.

Karbon produktywny w złożach kopalń JSW S.A., reprezentowany 

jest przez warstwy: orzeskie , rudzkie , siodłowe.

Tektonika rejonu kopalń JSW S.A. jest wynikiem głównie 

orogenezy hercyńskiej, w czasie której utworzyło się szereg fałdów

i niecek, a także nasunięć i liczne uskoki o różnych amplitudach 

zrzutu i kierunkach N-S i E-W

Węgiel głównie  ortokoksowy typu 35 i gazowo – koksowy typu 

34 o stosunkowo niewielkiej zawartości popiołu, niskiej zawartości 

siarki. 

Wielkość zasobów węgla kamiennego możliwych do 

przemysłowego zagospodarowania na koniec roku 2019 szacowana 

była na 1,055 mld ton.  

Mapa obszarów górniczych
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Aktywność sejsmiczna w kopalniach JSW S.A. 

w latach 2000 – 2019 
Wskaźnik  sumy energii sejsmicznej wydzielonej  na 

tonę netto wydobycia, w latach 2000-2019 w kopalniach

JSW S.A. 

Suma wstrząsów: 354 399 w tym:

E2  171 750           E6  195      

E3  168 473            E7   24

E4    12 661            E8    2

E5      1 293            E9    1

Wydobycie netto w okresie 2000-2019:

247,4 mln ton 

Uwaga: Do zestawienia wzięto pod uwagę wydobycie i aktywność sejsmiczną z też z tych

kopalń, które nie od początku  analizowanego okresu były w strukturach JSW S.A. 
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Rozkład wstrząsów w poszczególnych klasach energetycznych w latach 2000-2019
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Główne czynniki mające wpływ na zagrożenie tąpaniami :

Naturalne                                    Techniczne                                              Organizacyjne

 Duża głębokość prowadzenia robót:

- duże pierwotne ciśnienie górotworu

oraz ciśnienie rezydualne będące 

reliktem zaburzeń tektonicznych,

 Grubowarstwowa budowa górotworu, 

zwłaszcza kompleksy warstw 

wstrząsogennych

 Naturalna skłonność do tąpań węgla 

i skał otaczających:

- duża wytrzymałość węgla, 

- duża miąższość pokładów, 

- wymycia, rozwarstwienia pokładów, 

pofałdowania,

- duża wytrzymałość skał otaczających

 Koncentracja naprężeń, wynikająca z: 

- trudnej koordynacji robót, 

- niewłaściwego systemu  eksploatacji,

- występujących zaszłości eksploatacyjnych

( płoty, filary, resztki, krawędzie),

- niewłaściwego zawału skał stropowych

 Skrępowana eksploatacja wynikająca z:

- trudności w projektowaniu eksploatacji 

z uwagi na warunki złoża wielopokładowego 

oraz zabudowy powierzchni,

- nierównomierne wyeksploatowanie

pokładów w skrzydłach uskoku, 

 Nadmierne rozcięcie pokładu, 

 Skrępowana profilaktyka wynikająca z: 

- występowania wielu zagrożeń 

naturalnych i  kolizyjności profilaktyk,

- braku dostępu do warstw wstrząsogennych 

w celu ich destrukcji

 Niedoinwestowanie kopalni:

- brak wystarczającego zakresu

robót udostępniających,

- niedostatek właściwej  

obudowy i wyposażenia 

technicznego,

- niedobór środków do

stosowania biernej i aktywnej

profilaktyki tąpaniowej,

 Błędy wykonawstwa profilaktyki,

 Błędy wykonawstwa robót,

 Braki w szkoleniu, rozprężenie 

dyscypliny 
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Obszar Górniczy 

KWK „Budryk”

Główne strefy uskokowe:

 przebieg równoleżnikowy h=25m,

 Knurowski h~80m,

 h~8,5÷20m

 Makoszowski h~90m,

 Chudecki h~7÷20m,

 Barbara h~30÷60m, zrzut na „S”

 Dębieński h~22÷45m, zrzut na „N”

Partia D 
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Parametry ściany: D-2 pokład 358/1 

Długość: do 205m

Wybieg:  1005m, ( na dzień 13.01.20r.

KM 709m, pozostało ok.270m

Głębokość: 1100m 

Furta: 1,9-2,7 m

Zagrożenia
- IV kategoria zagrożenia metanowego

- I  stopień zagrożenia tąpaniami,

- I i II stopień zagrożenia wodnego,

- Klasa B zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego,

- W części zaliczony do III kategorii 

zagrożonych wyrzutami gazów i skał 

Krawędzie             odległość       

eksploatacji             w pionie
- 338/2                     414-425 m
- 341                          377-406 m
- 358/1 -------------------------
- 364/2 84- 120 m
- 401    117-157 m

Pokład 358/1 śc.D-1 i D-2  KWK „Budryk”
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Warstwy wstrząsogenne o sumarycznej  

miąższości ~60m, w odległości pionowej 

ok. 550m nad pokładem 358/1 

Fragment profilu geologicznego (otwór 26 Ornontowice )
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Aktywność sejsmiczna ścian D-1 i  D-2  pokład 358/1

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Σ

1 338 143 29 4 1 1 1 1 1 518

8.11.2018r.  g. 20:23  

E=4,0E 8 J   Śc.D-1

~20m za fr. Śc. D-1,

~~50m na  od Ch. D

27.06.2019r.  g. 19:38

E=3.0E 7J     Śc.D-2

~95m za fr. Śc. D-2,

~95m na N od Ch.D-2

13.01.2020r. g. 14:34

E=3.0E 9 J   Śc. D-2

~15m za fr. Śc. D-2
~80m na N od Ch. D-2.
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Wstrząsy wysokoenergetyczne śc. D-1 i śc. D-2 pokład 358/1

8.11.2018r.  g. 20:23  

E=4,0E 8 J   Śc.D-1

~20m za Fr. Śc. D-1,

~50m na  od Ch. D

27.06.2019r.  g. 19:38

E=3.0E 7J     Śc.D-2

~95m za fr. Śc. D-2,

~95m na N od Ch.D-2

13.01.2020r. g. 14:34

E=3.0E 9 J      Śc. D-2

~15m za fr. Śc. D-2

~80m na N od Ch. D-2

Brak skutków 

wstrząsów w 

wyrobiskach dołowych, 

duża odczuwalność 

wstrząsów na 
powierzchni.

341
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Przyspieszenia drgań gruntu wstrząsu wysokoenergetycznego 3,0E 9 J w KWK „Budryk” 

Stanowisko

pomiarowe

nr

Odległość 

stanowiska od 

epicentrum 

wstrząsu

[m]

Przyspie

-szenia

[m/s2]

Stopień 

Intensywności 

drgań wg. GSIS 

-2017 w wersji 

przyspieszeń

1 2 065 0,425 II

2 2 560 0,744 III

3 2 640 0,7122 II

Stosunkowo wolny spadek 
przyspieszeń drgań gruntu wraz 
ze wzrostem odległości czujników  
pomiarowych od epicentrum wstrząsu.
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Mapa Obszaru Górniczego 

KWK „Borynia-Zofiówka” 

Ruch „Zofiówka”

Główne strefy uskokowe:

 graniczny h~8÷50m,

 centralny h~30÷10÷5m,

 pochwacki h~10÷30m,

 południkowy h~10÷5m,

 gogołowski II h~30m,

 zachodni h~10÷15m,

 pniówskowski h~15÷30m,

 jastrzębski h~10÷50m

 wschodni h~20m
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Proj. 
Śc. H-4

Proj. 
Śc. H-2

Granice partii stanowią:

 od północy filar ochronny 

dla przekopów F poziom 900

 od południa filar ochronny 

dla przekopów H poziom 900

 od wschodu uskok „wschodni” 

 od zachodu uskok „jastrzębski”

Zagrożenia naturalne:

 II stopień zagrożenia tąpaniami,

 IV kategoria zagrożenia metanowego,

 B klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

 I i II stopień zagrożenia wodnego,

 III kategoria zagrożenia wyrzutami gazów i skał

krawędź odległość

pokładu       od p.409/3 

404/4           223-251m

406/1           166-218m

409/3               1-19

409/4

Pokład 409/4 partia „H”

W dniu 5 maja  2018r. o godz. 10:58 wystąpił wstrząs o energii E= 2,0 E9 J, 

spowodował tąpnięcie ( 5 wypadków śmiertelnych i 4 lekkie) oraz nagłe 

uwolnienie z górotworu znaczących ilości metanu.

Główne przyczyny :

 uaktywnienie się uskoków „Jastrzębskiego” i „Wschodniego”, na skutek 

istotnych zmian stanu naprężeń na ich powierzchniach, wynikających 

z występujących zaszłości eksploatacyjnych,

 wystąpieniem przemieszczeń dynamicznych mas skalnych, które 

zainicjowane zostały - w strefie podwyższonych naprężeń tektonicznych 

wygaszającej się wiązki uskoków na poziomie pokładów 363-401/1 

(gdzie zlokalizowano ognisko wstrząsu) ok. 300m p.p.m ( - 580m)  



14

Przekrój geologiczny przez partię „H” Ruch „Zofiówka”

Rc~150MPa

Pokłady 409/3 i 409/4
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Ch. podśc. H-2

C
h

. N
ad

śc. H
-4

C
h

. Po
d

śc. H
-4

Aktywność sejsmiczna – roboty przygotowawcze pokład 409/3 i 409/4

E2 E3 E4 E5 Σ wstrząsów Σ Energii

175
(11 SU )

620
(98 SU) 

54
(21 ST)

1
( 1 ST)

850 
(118 SU i  22 ST)

4.98 E6 

Legenda:
SU - wstrząsy zaistniałe
w wyniku robót strzałowych
urabiających 
ST - wstrząsy zaistniałe
w wyniku strzelań
torpedujących
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Przyspieszenia drgań gruntu od wstrząsu 

wysokoenergetycznego  E=2,0E 9 J 

zaistniałego w Ruchu „Zofiówka” 

Przyspieszenia drgań gruntu ulegają szybkiemu tłumieniu 

wraz ze wzrostem odległości czujników pomiarowych 

od epicentrum wstrząsu.

Bardzo duże skutki wstrząsu (tąpnięcie, wypływ metanu) 

w wyrobiskach dołowych.

Parametry ogniska:

 duży promień ogniska zastępczego r=900m,

 mały spadek naprężeń statycznych Δσ=3.4E5 Pa,

 Duży skalarny moment sejsmiczny,

 duży udział mas skalnych przemieszczanych na uskokach. 
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Analizując skutki wstrząsów o charakterze tektoniczno- regionalnym,  które wystąpiły w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” oraz 

w KWK „Budryk”, należy zwrócić uwagę na budowę geologiczną złoża w rejonie prowadzonych robót górniczych, w szczególności na:

 odległość grubych mocnych warstw piaskowców i łupków piaszczystych stanowiących tzw. warstwy wstrząsogenne od 

prowadzonych robót ( w przypadku KWK „Budryk” odległość ok. 500m w pionie od prowadzonych robót, w przypadku Ruchu 

„Zofiówka” bezpośrednie otoczenie – mimo podobnej odległości ognisk w pionie (ok. 400m),  w przypadku „Zofiówki” brak efektu 

dyssypacji energii sprężystej),

 budowę uskoku, który generuje wstrząsy  a w szczególności nachylenie płaszczyzn skrzydeł uskoku, wielkość zrzutu, szerokość 

szczeliny uskokowej, rodzaju skał ją wypełniających, (prowadzenie robót w zrębie tektonicznym Ruch „Zofiówka” i skrzydło zrzucone 

w KWK „Budryk”)

 nierównomierność wybrania pokładów w sąsiedztwie dużych dyslokacji tektonicznych,

 pozostawienie niewybranych resztek pokładów z przyczyn techniczno-geologicznych,

Mając na uwadze wzrost liczby występujących wstrząsów o charakterze regionalnym, niemożliwych do krótkookresowej prognozy ich

wystąpienia (czasu i miejsca) JSW S.A. podjęła  między innymi następujące działania mające na celu minimalizację skutków ich 

oddziaływania:

 zlecono jednostkom naukowo-badawczym opracowanie zasad projektowania i prowadzenia robót górniczych (eksploatacja oraz 

drążenie wyrobisk korytarzowych) w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach, w warunkach zagrożeń współwystępujących,

 kontynuuje się prace nad weryfikacją metod i procedur interpretacyjnych wykorzystujących rutynowo stosowane w górnictwie węglowym 

pomiary i obserwacje (sejsmologia, sejsmoakustyka, sondaż małośrednicowy, rozeznanie górnicze) w celu poprawy ich efektywności,

 kontynuuje się prace nad opracowaniem nowego systemu lokalizacji pracowników zatrudnionych pod ziemią,

 kontynuuje się prace nad  wdrożeniem dołowej bezprzewodowej łączności ratowniczej, zakupionej przez CSRG i KWK „Knurów-

Szczygłowice”,

 trwają procedury zakupu aparatury SOS i wdrożenia metody PPV (pomiary amplitud prędkości drgań). 

WNIOSKI:
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Dziękuję za uwagę

Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 ,  www.jsw.pl

http://www.jsw.pl/


Skuteczność profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami 

a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie 

eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. 

Kraków, luty 2020

Jacek Albrecht

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic 



Geologia i tektonika w północnej części pola S

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020



Strzelania torpedujące wykonane w trakcie drążenia Upadowej XXVIIb-S

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020

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.

energia

wyrobisko
E2 E3 E4 E5

suma wstrząsów 

sprowokowanych 

strzelaniami 

torpedującymi strop

Strzelania 

torpedujące strop bez 

wygenerowanych 

wstrząsów

Ilość materiału 

MW

[kg]

suma 

wszystkich 

strzelań

Upadowa XXVIIb-S 12 6 - - 18 28 2567 46



Ukierunkowane hydroszczelinowanie stropu pokładu 510

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020



Strzelania torpedujące i UHS w rejonie ściany 16b-S

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020

Profilaktyka aktywna rejon 

ściany 16b-S 

Ilość 

strzelań

Ilość 

wstrząsów 

po 

strzelaniu

Energia wstrząsu 

sprowokowanego profilaktyką
Ilość MW

E2 E3 E4 E5 [kg]

ST Poch. met. XIIa-S bad. 72 34 20 13 1 6 477,2

ST śc. 16b-S 63 55 14 37 4 11 235,0

SW śc. 16b-S 209 236 115 111 9 1 13 822,6

ST Up. XXb-S 13 12 9 2 1 1 367,1

ST Up. XXVIIb-S 9 7 5 2 867,0

ST Up. XXVIIb-S (drążenie) 46 19 12 6 1 2 567,0

Σ 412 363 175 171 16 1 36 335,9

Profilaktyka aktywna dla 

ścian w polu S 

Ilość MW

[Mg]

Ściana 2b-S 14,5 

Ściana 3b-S 7,9* 

Ściana 8b-S 0,4 

Ściana 9b-S 0,7 

Ściana 10b-S 4,7

Ściana 12b-S 7,6 

Ściana 16b-S 36,3



Profilaktyka aktywna w rejonie ściany 16b-S

J. Albrecht.  Skuteczność profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020

 w celu doprowadzenia do bardziej równomiernego odgazowywania się urabianego węgla oraz odprężenia strefy

przyociosowej frontu ścianowego, z czoła ściany 16b-S prowadzone były 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 postępu ściany. W trakcie biegu ściany częstotliwość tej profilaktyki zwiększano i wykonywano ją w każdym

dniu roboczym, ładunkiem min. 60 kg MW. Wykonano 209 strzelań, kopalnia zużyła do tej profilaktyki 13 822,63

kg MW

 sukcesywnie wykonywane były 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 stanowiły kontynuację profilaktyki wykonywanej w trakcie drążenia tego

wyrobiska. Wiązki otworów wykonywane były w odstępach, co około 40m. Wykonano 72 strzelania na które

zużyto 6 477,2 kg MW.

 wraz z postępem ściany 16b-S z jej frontu wykonywane były w każdy weekend (sobota-niedziela) strzelania

torpedujące w skałach stanowiących strop pokładu 510 początkowo ładunkiem minimum 40 kg na otwór,

zwiększając do min. 50 kg na otwór, w minimum 2, a najczęściej w 4 otworach strzałowych. Lokalizacja otworów

wzdłuż frontu ścianowego była 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. Wykonano 63 strzelania torpedujące, gdzie zużyto 11 235 kg MW.

 w trakcie biegu ściany 16b-S wykonywano strzelania torpedujące strop pokładu 510 z Upadowej XXb-S

ładunkiem minimum 50 kg na otwór w minimum 2 otworach strzałowych wierconych w kierunku nad wybieg

ściany. Najczęściej profilaktyka ta wykonywana była jednocześnie ze strzelaniem wstrząsowym z frontu ściany.

Wykonano 13 strzelań torpedujących, zużyto 1 367,1 kg MW

 w końcowym okresie biegu ściany przeprowadzono strzelania torpedujące z Upadowej XXVIIb-S na odcinku,

gdzie nie wykonano tych strzelań w trakcie drążenia wyrobiska. Wykonano 9 strzelań torpedujących, zużyto 867,0

kg MW

 wprowadzono zasadę, iż w każdym tygodniu strzelania torpedujące wykonywane były w minimum 4 otworach

strzałowych odwierconych z czoła ściany 16b-S, Upadowej XXb-S, Upadowej XXVIIb-S lub Pochylni metanowej

XIIa-S badawczej.



Aktywność sejsmiczna w trakcie eksploatacji w polu S

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020

Wyrobisko E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Suma Σ En

Ściana 9b-S 781 741 214 34 0 0 0 1770 2,1E+07

Ściana 8b-S 670 404 111 13 0 0 0 1198 1,0E+07

Ściana 12b-S 1592 491 309 38 9 0 0 2439 4,3E+07

Ściana 16b-S 3120 951 730 92 21 5 0 4918 2,6E+08

Wstrząsy o energii rzędu 107 J które wystąpiły w rejonie ściany 16b-S

Wyrobisko E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Suma Σ En

Ściana 2b-S 999 546 237 43 4 0 0 1829 3,1E+07

Ściana 3b-S* 871 260 194 30 3 1 1 1360 3,5E+08

Część północna pola S, p.510 Część południowa pola S, p.510



Aktywność sejsmiczna w trakcie eksploatacji w polu S

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020

Zestawienie ilości MW wykorzystanego do profilaktyki aktywnej podczas

eksploatacji ścianami w pokładzie 510 – pole S w przeliczeniu na 1metr

postępu ściany

Zestawienie sumarycznej energii wstrząsów podczas eksploatacji ścianami w 

pokładzie 510 – pole S w przeliczeniu na 1 metr postępu ściany oraz 1 tonę 

wydobycia

Ściana 16b-S w zestawieniu z innymi, dotychczas eksploatowanymi ścianami w pokładzie 510, w polu S 

charakteryzuje się najwyższym zużyciem MW, zastosowanym do aktywnej profilaktyki tąpaniowej, w przeliczeniu na 

1m postępu ściany. Na chwilę obecną największą aktywność sejsmiczną zaobserwowano podczas eksploatacji ścianą 

3b-S – do tej pory wyeksploatowano niecałe 40% jej wybiegu rejestrując 2 odprężenia, 1 tąpnięcie, ze względu na 

pożar czasowo otamowana. W porównaniu do zakończonej ściany 16b-S, gdzie zarejestrowano 2 odprężenia, 

eksploatacja przebiegała w umiarkowanej aktywności tapaniowej. 

Należy zwrócić uwagę, iż ściana 16b-S eksploatowana była w podobnych warunkach górniczo-geologicznych jak 

ściana 3b-S. 

Ściana 16b-S w porównaniu do ściany 3b-S wykazuje ok. 3-krotnie niższą, sumaryczną energię zarówno w 

przeliczeniu na 1m postępu jak i na 1 tonę wydobycia.



Mechanizmy ognisk wstrząsów rzędu 107 J zarejestrowanych w rejonie ściany 16b-S

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020
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• Prawdopodobna głębokość wystąpienia ognisk analizowanych wstrząsów

zawiera się w przedziale od -350m do -465m p.p.m., co potwierdza teorię

powstawania ognisk tych wstrząsów w znacznej odległości od pokładu 510.

• Otrzymane rozwiązania mechanizmów pozwalają założyć, że kierunek

azymutu płaszczyzn nodalnych koreluje z kierunkiem krawędzi

eksploatacyjnych pokładów rudzkich lub kierunkiem struktur tektonicznych

(uskok „Jakub”) występujących w rejonie.



Podsumowanie

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020

• 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

wykonywanie aktywnej profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelań torpedujących.

• Aktywna profilaktyka tąpaniowa była 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: 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.

• Wraz z postępem ściany sukcesywnie zwiększano ilość stosowanego materiału wybuchowego, ostatecznie

wypracowując model zakładający jednoczesne odpalanie do 240 kg MW w serii.

• Profilaktyka aktywna z wykorzystaniem ładunków materiału wybuchowego prowadzona była jednocześnie nie

tylko z pokładu eksploatowanego, ale także z pokładu zalegającego powyżej, gdzie wykonane zostało wyrobisko

drenażowe. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że profilaktyka ta na tyle zniszczyła strukturę

„bliskiego” nadkładu, że hipocentra wstrząsów wysokoenergetycznych lokalizowały się wysoko nad pokładami 510

i 501, przypuszczalnie w warstwach rudzkich, tj. pomiędzy 235 a 350 m nad eksploatowanym pokładem 510.

• Zastosowanie na szeroką skalę metody pneumatycznego ładowania pozwoliło skrócić czas potrzebny na

wykonywanie profilaktyki aktywnej oraz znacząco zwiększyć ilość materiału wybuchowego, wprowadzanego do

otworów strzałowych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

J. Albrecht.  Skuteczność  profilaktyki zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami a ilość zastosowanego materiału wybuchowego na przykładzie eksploatacji wybranej ściany w PGG S.A. SEP 2020

kontakt: j.albrecht@pgg.pl

mailto:j.albrecht@pgg.pl
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Wybrane możliwości ekologicznego i ekonomicznie 

uzasadnionego wykorzystania metanu z kopalń

Artur Badylak, JSW S.A.
Grzegorz Kuś, JSW S.A.

Tadeusz Sztefka, JSW S.A.
Tomasz Gabzdyl, JSW S.A.

Sebastian Napieraj, JSW Innowacje S.A.



Źródło: cire.pl

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

cena za 1 uprawnienie

EUA
0 12 8 17 21 30 35 40

Prognoza ceny uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS [EUR’2016/tCO2]

Źródło: opracowanie własne ARE S.A. na podstawie MAE, KE, Thomson Reuters, KfW Bankengruppe

pobrane z Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Wprowadzenie

http://cire.pl/
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Źródło: opracowanie własne ARE S.A.

pobrane z Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku 
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Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej 
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Zawartość energii w  wydobytych kopalinach [TJ/rok]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie 
zagrożeń naturalnych GIG (dane za 2018 rok)

Ujęcie metanu z kopalń i jego wykorzystanie
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie 
zagrożeń naturalnych GIG (dane za 2018 rok)

Wprowadzenie
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Całkowita emisja metanu Ujęcie odmetanowaniem

Metan z powietrza wentylacyjnego Wykorzystanie metanu z odmetanowania

21 447
Metan z powietrzem 

wentylacyjnym
1.30%

4 075
Metan z 

odmetanowania 
(niewykorzystany) 

0.25%

1 625 000
Węgiel
98.45%

Metan z powietrzem wentylacyjnym Metan z odmetanowania (niewykorzystany) Węgiel



Niewykorzystany metan z odmetanowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie 
zagrożeń naturalnych GIG (dane za 2018 rok)

Metanowość względna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie 
zagrożeń naturalnych GIG (dane za 2018 rok)
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Źródło metanu pokładów węgla w JSW 
S.A. w 2019 r.

[mln m3 CH4/rok] [Mg CH4/rok]
Współczynnik 

CH4 na CO2

Cena uprawnienia 
do emisji CO2

[EUR/Mg CO2]

Kurs 
PLN/EUR

Koszt roczny zakupu 
uprawnień do emisji 

metanu do atmosfery 
[mln PLN/rok]

Metan z powietrzem wentylacyjnym 245,9 176 064 28 25,00 4,23 521,33
Metan z odmetanowania 
(niewykorzystany) 54,8 39 237 28 25,00 4,23 116,18

Ewentualne koszty opłat ETS po wprowadzeniu opłat za emisję metanu 
do atmosfery* 

*(ETS bez okresu przejściowego, darmowych uprawnień i cenie uprawnień ze stycznia 2020 r.)

Wprowadzenie

Źródło metanu pokładów węgla 
w Polsce w 2018 r.

[mln m3 CH4/rok] [Mg CH4/rok]
Współczynnik 

CH4 na CO2

Cena uprawnienia 
do emisji CO2

[EUR/Mg CO2]

Kurs 
PLN/EUR

Koszt roczny zakupu 
uprawnień do emisji 

metanu do atmosfery 
[mln PLN/rok]

Metan z powietrzem wentylacyjnym 599,08 428 941 28 25,00 4,23 1 270,10

Metan z odmetanowania 
(niewykorzystany) 113,84 81 509 28 25,00 4,23 241,35



Ewentualne koszty opłat ETS po wprowadzeniu opłat za emisję metanu do 
atmosfery* 

*(ETS bez okresu przejściowego, darmowych uprawnień i cenie uprawnień ze stycznia 2020 r., dane o emisji za 2018 rok)

Wprowadzenie
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Historia:

2008-2013 Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń realizowany przez: Akademię Górniczo-Hutniczą im.
Stanisława Staszica w Krakowie – lidera, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. W wyniku przeprowadzenia badań powstała instalacja pilotowa produkująca ok 100kW ciepła użytkowego.
Wymagane stężenie metanu w VAM dla produkcji ciepła wynosiło ok. 0,45%, badania przeprowadzono w instalacji
o przepływie 50 m3/min. Został wykonany projekt koncepcyjny urządzenia o mocy cieplnej ok. 1MW.

2010 – 2012 IICh PAN Opis procesu homogenicznego spalania nisko stężonych mieszanin powietrze-metan
w wypełnieniu monolitycznym i ocena jego przydatności do modelowania reaktorów rewersyjnych. (N N209 436439).
Celem projektu było uwiarygodnione eksperymentalnie opracowanie metod obliczeniowych, służących projektowaniu
i optymalizacji reaktorów termicznego, rewersyjnego spalania metanu. W wyniku przeprowadzonych badań powstała
instalacja pilotowa. Wymagane stężenie metanu w VAM dla produkcji ciepła wynosiło ok. 0,43%, instalacja
umożliwiała utlenianie metanu bez produkcji ciepła w zakresie od 0,22% do 0,43%, badania przeprowadzono
w instalacji o przepływie 6,6 m3/min.

Teraźniejszość:

Projekt „Podziemna hybrydowa instalacja utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego i przetwarzania energii dla
klimatyzacji wyrobisk górniczych -VAMPIRE” – realizowany przez Centrum Transferu i Promocji Technologii sp. z o.o.,

Projekt „Katalityczne bezpłomieniowe utlenianie metanu z szybów wentylacyjnych kopalni węgla kamiennego,
z wykorzystaniem gazu poprocesowego do produkcji chłodu dostarczanego do klimatyzacji podziemnych stref pracy
górników” – realizowany przez ICON ENTECH GROUP S.A., WARSZAWA.

Metan z powietrza wentylacyjnego 
kopalń - badania



Metan z powietrza wentylacyjnego 
kopalń – pracujące urządzenia

Dürr Systems, Inc. Clean Technology Systems (CTS) -

Elektrownia produkująca do 30MW energii elektrycznej. 

Strumień gazów: 

Powietrze wentylacyjne: 17 tys m3/min 

Gaz z odmetanowania:1 tys m3/min

źródło: mining.com, durr.com

Anguil - Elektrownia produkująca do 15MW energii elektrycznej. Strumień gazów: 

Powietrze wentylacyjne z metanem: 9 tys m3/min (1,2% CH4)

źródło: anguil.com

Przekrój poprzeczny przez reaktor rewersyjny

źródło: Aerodynamic CFD simulations of experimental and industrial thermal flow reversal reactors. Chemical Engineering Journal; 

Volume 373, 1 October 2019, Pages 1367-1379 Krzysztof Gosiewski AnnaPawlaczyk-Kurek

http://mining.com/
http://durr.com/
http://anguil.com/


Metan z powietrza wentylacyjnego 
kopalń – pracujące urządzenia

Układy turbin ze spalaniem katalitycznym wykorzystujące stężenie metanu w paliwie ok 2%

Źródło: http://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/

Rozmiary: 7,700(dł.) x 2,980(szer.) x 5,14

Masa: 27,000 kgf

http://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/
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Metan z odmetanowania – zwiększanie 
stężenia metanu w mieszaninie

Kopalnia Kushiro Instalacja pilotowa

Źródło: materiały firmy Osaka Gas

KWK „Pniówek” Instalacja pilotowa 

(eksperyment z roku 2000)

Źródło: opracowanie własne 

Metoda VPSA (2 stopnie) oczyszczania gazu, lokalizacja:Chiny

Prowincja Huainan. Gaz surowy 170 m3/min o stężeniu 10-30%. 

Produkt 15 m3/min o stężeniu 90%. Koszt budowy: 6 mln zł. 

Produkcja roczna ok. 7 mln m3 gazu ziemnego

Źródło: opracowanie własne



Metan z odmetanowania – sprężanie

Pilotażowa instalacja sprężania i transportu gazu z pola Moszczenica

Źródło: opracowanie własne

Naczepy do transportu CNG (stacja w Krakowie)

Źródło: materiały PGNiG



Metan z odmetanowania – układy ORC

Źródło: Global Organic Rankine Cycle (ORC) System Market Growth 2019-2024

Główni producenci urządzeń ORC

Źródło ciepła urządzeń ORC

Źródło: Global Organic Rankine Cycle (ORC) System Market Growth 2019-2024

Technologia produkcji energii elektrycznej w obiegu ORC (ang. Organic Rankine

Cycle) polega na zasilaniu turbozespołu w zamkniętym obiegu, w którym, w 

odróżnieniu od powszechnie stosowanego w elektrowniach obiegu parowego, 

jako medium energetyczne wykorzystywane są najczęściej pary oleju 

silikonowego lub innej cieczy niskowrzącej.

Źródło: Global Organic Rankine Cycle (ORC) System Market Growth 2019-2024

Schemat koncepcji wykorzystania turbiny ORC (Triogen Inc.)

MARANI Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: 

„Opracowanie pierwszego polskiego prototypu siłowni ORC średniej mocy do 300 kW el 

wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych”.



Metan z odmetanowania – układy 
ogniwa metanowe

Źródło: Prezentacja Fuel Cell Energy Solution Źródło: Prezentacja Fuel Cell Energy Solution

Emisja zanieczyszczeń z ogniw metanowych Ogniwa metanowe zasilane gazem ziemnym



Wnioski

JSW S.A. produkuje głównie węgiel koksowy, który jest wykorzystywany do produkcji koksu i dalej stali.
Prowadzenie eksploatacji na coraz niższych głębokościach (np. KWK „Budryk” poziom 1290) powoduje
zwiększone wydzielanie metanu w przeliczeniu na Mg wydobytego węgla, który jest głównie odprowadzany
wentylacyjnie. Ujmowanie metanu (wentylacyjnie i odmetanowaniem) jest jednym z procesów produkcji węgla
i jest wykonywane ze względów bezpieczeństwa.

Metan z powietrzem wentylacyjnym kopalni (stężenie od ok. 0,1% do ok. 0,7%) oraz z odmetanowania (średnie
stężenie od ok. 35% do ok. 60%) na powierzchni mogą stać się atrakcyjnym paliwem, niemniej jednak wymaga
to zastosowania odpowiednio zaprojektowanych urządzeń.

Od wielu lat następuje coraz silniejszy nacisk środowisk
„ekologicznych” zmierzający do zmiany technologii wykorzystania
zasobów naturalnych co ma prawne i ekonomiczne odzwierciedlenie
poprzez wprowadzane zmiany w Dyrektywach UE i Rozporządzeniach
Krajowych.



Wnioski

Ujęty w Polsce metan z odmetanowania (ok 330 mln m3 CH4/rok) pozwoliłby na wyprodukowanie w oparciu 
o agregaty gazowe ok. 1,3 mln MWh energii elektrycznej i ok. 4,7 mln GJ ciepła o wartościach odpowiednio: 
ok. 400 mln zł/rok i 140 mln zł/rok (przy założeniu ceny energii elektrycznej 300 zł/MWh i ciepła 30 zł/GJ).

Wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń jest bardzo ważne z przyczyn ekologicznych, 
niemniej jednak wymaga lokalizacji (szybów) w której w długoletniej perspektywie można zakładać stałość 
relatywnie wysokich stężeń metanu (powyżej 0,5%). W Polsce istnieje kilka takich lokalizacji.

Wszelkie działania zwiększające możliwości wykorzystania metanu z kopalń szczególnie dla potrzeb 
ciepłowniczych i produkcji energii elektrycznej powinny zostać włączone w pomocowe programy 
środowiskowe zmniejszające uciążliwość sektora górniczego w szczególności w zakresie walki ze smogiem (np. 
wykorzystanie CNG) lub elektromobilności (CNG).

Dotychczas agregaty gazowe są jedynym rozwiązaniem technicznym (niewymagającym badań) które może w 
sposób efektywny ekonomicznie wpływać pozytywnie na zmniejszanie emisji metanu z kopalń do atmosfery.

Wszelkie inne działania w szczególności nakierowane na wykorzystanie metanu w tym z powietrza 
wentylacyjnego kopalń wymagają przeprowadzenia badań, stąd wymagają pozyskania dofinansowania.
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Wydobywamy węgiel, który zmienia świat

Kraków, 24-26 luty 2020 

Metan – szanse i zagrożenia dla kopalń JSW S.A.

Artur Badylak – JSW S.A.
Tadeusz Sztefka – JSW S.A.

Grzegorz Kuś – JSW S.A.
Tomasz Gabzdyl – JSW S.A.



Charakterystyka JSW S.A.

Obecnie w skład JSW S.A. wchodzi pięć kopalń:
• KWK „Borynia-Zofiówka”,
• KWK „Jastrzębie – Bzie”,
• KWK „Budryk”,
• KWK „Knurów-Szczygłowice”,
• KWK „Pniówek”
Kopalnie te prowadzą eksploatację w południowo-zachodniej części Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego na terenie i w sąsiedztwie miast oraz miejscowości: Jastrzębie-
Zdrój, Żory, Knurów, Mikołów, Gliwice, Pszczyna, Leszczyny i Pilchowice obejmując
ogółem obszar o powierzchni 209,4 km2.

Rys. 1 Obszary wydobywcze JSW S.A.



Inwestycje rozwojowe JSW S.A. 

KWK „Pniówek”

• Udostępnienie 
i zagospodarowanie zasobów
złoża „Pawłowice 1”

• Rozbudowa poziomu 1000 
wraz z pogłębianiem szybu III i IV

• Budowa poziomu 1140

KWK „Budryk”

• Gospodarcze wykorzystanie 
metanu

• Udostępnienie nowych zasobów 
w pokładzie 405/1
i 405/2 oraz dla nowego złoża

• Modernizacja Zakładu Przeróbki 
Mechanicznej Węgla 

KWK „Knurów-Szczygłowice” 

• Budowa poziomu 1050 Ruch Knurów

• Budowa poziomu 1050 Ruch Szczygłowice

• Pogłębienie szybu II  wraz z 
dostosowaniem szybu III do funkcji 
wydechowej w Ruchu Szczygłowice

• Gospodarcze wykorzystanie metanu

• Modernizacja Zakładu Przeróbki 
Mechanicznej Węgla 

KWK „Borynia-Zofiówka”

Ruch Borynia

• Budowa poziomu 1120

Ruch Zofiówka

• Budowa poziomu 1080

KWK „Jastrzębie - Bzie”

• Rozbudowa KWK „Jastrzębie-Bzie” poprzez udostępnienie 
i zagospodarowanie zasobów w obrębie złóż „Bzie-Dębina 
2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód”



Informacje o posiadanych zasobach węgla  

Zakłady

Wielkość obszaru 

górniczego

[km2]

Zasoby operatywne [tys. ton]

Żywotność 

kopalńw okresie obowiązywania 

koncesji

możliwe potencjalne wydobycie  

(oszacowane do głębokości 

udokumentowania złoża)

Ruch Borynia 17,39 30 874 88 318 31.12.2051 r.

Ruch Zofiówka 16,40 50 946 93 156 31.12.2051 r.

Ruch Jastrzębie 8,28 13 293 13 293 31.12.2025 r.

KWK Bzie-Dębina  w budowie 22,52 51 777 177 845 31.12.2084 r

KWK Budryk 40,59 122 792 251 624 31.12.2077 r.

Ruch Knurów 38,49 19 122 153 480 31.12.2072 r.

Ruch Szczygłowice 21,31 25 764 168 109 31.12.2078 r.

KWK Pniówek 44,38 68 763 181 491 31.12.2051 r.

RAZEM 209,36 383 331 1 127 316 x

Tabela 1. Wielkość obszarów górniczych, zasobów węgla kamiennego oraz żywotność kopalń. 



Informacje o posiadanych zasobach węgla  

Rys. 2. Zasoby węgla kamiennego. 
 

 

 

 

   

ZASOBY 

BILANSOWE 

(mln ton) 

      1368,1       934,1        1 513,8      1 594,5    1 733,2 

 

     7 143,7 

       

ZASOBY 

OPERATYWNE 

(mln ton) 

Potencjalne 

wydobycie 

 

 

         251,6       191,1           181,5        181,5       321,6      1 127,3 

       

 

JASTRZEBIE 

- BZIE   

 

PNIÓWEK 
KNURÓW-

SZCZYGŁOWICE 
BORYNIA-
ZOFIÓWKA 

RAZEM 

KOPALNIE JSW S.A. 

BUDRYK 



Wydzielanie metanu w procesie eksploatacji

250.53

467.49

Metanowość bezwzględna Kopalń JSW S.A. w 2019 roku

metan odprowadzony odmetanowaniem [m³/min] metanowość wentylacyjna [m³/min]

718,02 
m3 CH4

Pokłady węgla kamiennego eksploatowane

przez zakłady górnicze Jastrzębskiej Spółki

Węglowej S.A. są w znacznej mierze silnie

metanowe. Z uwagi na to niektóre z nich należą

do kopalń o najwyższym i bardzo wysokim

zagrożeniu metanowym w Polsce. Metanowość

bezwzględna kopalń JSW S.A. 2019 r. wyniosła

718,02 m3CH4/min z czego odmetanowaniem

ujmowano 250,53 m3/min m3CH4/min przy

średniej efektywności odmetanowania kopalń

34,9 %.



Wydzielanie metanu w procesie eksploatacji

W rankingu, za 2019 rok kopalnią o najwyższej

metanowości bezwzględnej jest KWK „Budryk”

- 249,57 m3CH4/min, na drugim miejscu plasuje

się KWK „Pniówek” - 206,34 m3CH4/min, a na

trzecim KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch

Szczygłowice - 104,71 m3CH4/min.
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Wydzielanie metanu w procesie eksploatacji

Schodzenie z eksploatacją coraz niżej – jak

pokazano w poprzednich slajdach, do

poziomu 1000 m i niżej, będzie skutkowało

zwiększeniem zagrożenia metanowego. Wg

aktualnych prognoz metanowości

bezwzględnej w roku 2020 może ona

wzrosnąć do wartości ok. 790,0 m3CH4/min,

a w następnym roku nawet do ok. 845,0

m3CH4/min.
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Prognozowany wzrost metanowości bezwzględnej w JSW S.A.



245.9

131.7

Całkowita ilość metanu wydzielona w procesie eksploatacji węgla w kopalniach JSW S.A. za 
rok 2019 [mln m3]

Ilość metanu emitowana do atmosfery poprzez wentylację wyrobisk [mln m³ CH₄]

ilość metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania [mln m³ CH₄]

377,6 mln m3 CH4

Wydzielanie metanu w procesie eksploatacji



Koszty opłat ETS 

Źródło metanu pokładów węgla w JSW 
S.A. w 2019 r.

[mln m3 CH4/rok] [Mg CH4/rok]
Współczynnik 

CH4 na CO2

Cena uprawnienia 
do emisji CO2

[EUR/Mg CO2]

Kurs 
PLN/EUR

Koszt roczny zakupu 
uprawnień do emisji 

metanu do atmosfery 
[mln PLN/rok]

Metan z powietrzem wentylacyjnym 245,9 176 064 28,00 25,00 4,23 521,33
Metan z odmetanowania 
(niewykorzystany) 54,8 39 237 28,00 25,00 4,23 116,18

Ewentualne koszty opłat ETS po wprowadzeniu opłat za emisję metanu 
do atmosfery* 

*(ETS bez okresu przejściowego, darmowych uprawnień i cenie uprawnień ze stycznia 2020 r.)



54.8

76.9

Ilość metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania za rok 2019 [mln m3]

Ilość metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania wypuszczona do atmosfery [mln m³]

Ilość metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania zagospodarowana [mln m³]

131,7 mln m3 CH4

Ujęcie metanu w powierzchniowych stacjach 
odmetanowania



20.5

56.4

Struktura wykorzystania zagospodarowanego metanu za rok 2019 [mln m3]

Ilość metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania wykorzystana na potrzeby własne [mln m³]

Ilość metanu ujętego w powierzchniowych stacjach odmetanowania sprzedana odbiorcom przemysłowym [mln m³]

76,9 mln m3 CH4

Zagospodarowanie ujętego metanu 



1.0

19.5

Struktura wykorzystania zagospodarowanego metanu na potrzeby własne 
za rok 2019 [mln m3]

do produkcji energii cieplnej w układzie kogeneracyjnym

20,5 mln m3 CH4

Zagospodarowanie ujętego metanu 
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Ujęcie metanu w 2019 roku

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Szczygłowice 784 100 371 400 312 800 318 700 266 300 411 300 2 815 200 3 034 900 3 212 100 2 691 900 2 851 200 2 293 000

Pniówek 4 019 500 3 249 900 3 417 900 3 013 700 2 656 300 2 257 500 2 788 600 2 307 400 2 039 100 2 330 900 2 727 000 2 857 600
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Instalacje wykorzystujące metan 

z odmetanowania kopalń JSW S.A.



Kierunki zużycia metanu z odmetanowania



JSW S.A.

Rok Miejsce zabudowy
Dane techniczne

Producent Typ Moc
Obroty

min -1
Sprawność

%

2014
Ruch Szczygłowice

od 01.08 2015 r w JSW 
MWM Deutz

TCG 2020V20

TCG 2020V20

2,0 MWel

2,0 MWt

1,9 MWel

1,9 MWt

1500

82,4

84,5

2015
KWK „Budryk” #VI

Modernizacja kotłowni
Viessmann

Turbomat-Duplex 

palnik RIELLO
4,1 MWt - -

2016 KWK „Budryk” #VI JENBACHER 2 x JMS624GS-SL 
2x4,0 MWel

2x3,7 MWt
1500 84,2

2020 KWK „Budryk” #VI JENBACHER JMS 612 GS-S.L.
2,0 MWel

2,0 MWt
1500 86,0

13,9 MWel

17,4 MWt

Instalacje 



PGNiG Termika

Rok Miejsce zabudowy
Dane techniczne

Producent Typ Moc
Obroty

min -1
Sprawność

%

1997 KWK „Krupiński” MWM Deutz TBG632V16
3,0 MWel

3,4 MWt
1000 82,5

2000 KWK „Pniówek” MWM Deutz 2 x TBG632V16
2 x 3,2 MWel

2 x 3,7 MWt
1000 82,5

2005 KWK  „Krupiński” MWM Deutz TCG2032V16
3,9 MWel

4,2 MWt
1000 86,9

2006 KWK „Pniówek” MWM Deutz TCG2032V16
3,9 MWel

4,2 MWt
1000 86,9

2011 EC „Moszczenica” MWM Deutz TCG2032V16
3,9 MWel

4,2 MWt
1000 86,9

2011 KWK „Pniówek” MWM Deutz TCG2032V16
3,9 MWel

4,2 MWt
1000 86,9

2014 EC „Moszczenica” MWM Deutz TCG2032V16
4,0 MWel

4,4 MWt
1000 87,0

2015 KWK „Krupiński” Caterpillar 2 x CG170-20 CMM
2 x 2,0 MWel

2 x 2,3 MWt
1500 87,4

2020 KWK „Borynia” JENBACHER JMS612GS
1,8 MWel

2.0 MWt
1500 84,0

2020 KWK „Borynia” KOTŁOWNIA HVTO L 2 x 1,2 MWt - -

30,9 MWel

34,4 MWt

Instalacje 



ZPC Żory

Rok Miejsce zabudowy
Dane techniczne

Producent Typ Moc
Obroty

min -1
Sprawność

%

2003
KWK „Budryk”

ZPC Żory Sp. z o.o.
MWM Deutz 3 x TBG620V20K      

3 x 1,66 MWel

3 x 1,76 MWt
1500 80,6

2019
KWK „Budryk”

ZPC Żory Sp. z o.o.

MWM Deutz
TCG 2032 V12

3,0 MWel

3,0 MWt
1000 86,0

8,0 MWel

8,3 MWt

Instalacje 



Sumaryczna moc elektryczna urządzeń JSW S.A. aktualnie pracujących na gazie 

z odmetanowania wynosi – 13,9 MWel

Natomiast moc wszystkich silników pracujących 

aktualnie w oparciu o gaz JSW S.A. 

wynosi – 52,8 MWel



Instalacje wykorzystujące metan 

z odmetanowania kopalń pracujące w JSW S.A.



KWK „Borynia”

Data uruchomienia – czerwiec 2008 r.

Lokalizacja – KWK „Borynia”

Typ Silników – GE Jenbacher JMS 612GS

Moc – 1 x 1,8 MWel

Wartość Inwestycji – 5 803 000,00 zł

Silnik Gazowy 1 x 1,8 MWel
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Produkcja energii elektrycznej i ciepła



KWK „Borynia”

Data uruchomienia – czerwiec 1998 r.

Lokalizacja – KWK „Borynia”

Typ Kotłów – HVTO L 

Moc – 2 x 1,2 MWt

Wartość Inwestycji – 1 110 000,00 zł

Kotłownia 2 x 1,2 MWt

26 301
27 631

19 913 19 495
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KWK „Budryk”

Data uruchomienia – 31.08.2016 r.

Lokalizacja – Szyb VI KWK „Budryk”

Typ Silników – GE Jenbacher JMS 624

Moc – 2 x 4,0 MWel

Wartość Inwestycji – 18 960 000,00 zł

32 988
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58 417
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Silniki Gazowe 2 x 4,0 MWel



KWK „Budryk”

Data uruchomienia – Ruch próbny 16-17.01.2020 r.

Lokalizacja – Szyb VI KWK „Budryk”

Typ Silników – GE Jenbacher JMS 612 GS-S.L.

Moc – 1 x 2,0 MWel

Wartość Inwestycji – 4 892 000,00 zł

Prognoza produkcji
energii elektrycznej – 15 000 MWh/rocznie

Silnik Gazowy 1 x 2,0 MWel



KWK „Budryk”

Data uruchomienia – 16.12.2015 r.

Lokalizacja – Szyb VI KWK „Budryk”

Typ kotła – Turbomat-Duplex palnik RIELLO

Moc – 4,1 MW

Wartość Inwestycji – 274 000,00 zł

12 266
14 433 13 159

9 995
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Modernizacja kotłowni



KWK „Knurów Szczygłowice”

Ruch „Szczygłowice”

Data uruchomienia – 22.04.2009 r. / 30.04.2013 r.

Lokalizacja – Ruch „Szczygłowice”

Typ Silników – MWM Deutz TCG 2020V20

Moc – 1 x 1,9 MWel + 1 x 2,0 MWel

Wartość Inwestycji – łącznie 15 700 000,00 zł

27 494

21 593

1 546
5 762
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Inwestycje realizowane w ramach projektu 

„Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”



Gospodarcze wykorzystanie metanu w JSW S.A.
KWK „Budryk”

Etap I - Inwestycja została zrealizowana w 2019 r. przez
KWE AB ENERGY POLSKA Sp. z o.o., w styczniu 2020 r. został
przeprowadzony 24 godzinny ruch próbny oraz synchronizacja
z siecią.
Etap II - Zwiększanie mocy produkcyjnych w układach
kogeneracyjnych. Realizacja tego etapu wiąże się
z koniecznością rozbudowy infrastruktury odbioru energii
elektrycznej oraz infrastruktury pozyskania metanu. Energia
zużyta będzie częściowo na potrzeby własne kopalni oraz
przesłana do innych kopalń JSW S.A.

Poza zabudową układów kogeneracyjnych celu realizacji
II Etapu konieczna jest:
• Budowa rozdzielni 6kV RG-1 i RG-2 (Zakład Główny) 

– nakłady 20 000 tys. zł. 
• Budowa rozdzielni 6kV RG-3 (rejon Szybu VI) 

– nakłady 10 000 tys. zł. 
• Rozbudowa powierzchniowej stacji odmetanowania przy

Szybie VI – 5 500 tys. zł.

Realizacja całej inwestycji pozwoli na zabudowę w KWK „Budryk” nowych układów kogeneracyjnych, o łącznej mocy 20 MWel, do 2022 r.
Zgodnie z aktualnymi szacunkami gospodarcze wykorzystanie metanu pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 38 mln zł/rok.
Łączna wysokość przewidywanych w latach 2019-2021 nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia
wykorzystania metanu w KWK „Budryk” wynosi 100 175 tys. zł.

Istniejący układ 
kogeneracyjny o mocy 

5 MWel +3 MWel 
(własność ZPC Żory)

Stan aktualny
Plan

Etap I Etap II
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Istniejący układ 
kogeneracyjny o mocy 

8 MWel 
(8 MWel + 4,1 MWt)

Zabudowa 2 MWel
2019 r. 

4 892 tys. zł
ZREALIZOWANO

Zabudowa 2x4 MWel  
+ 2MWel  

2019-2021 r. 
- 24 000 tys. zł

Zabudowa 2x4 MWel
2020-2021r. 

- 20 000 tys. zł



Gospodarcze wykorzystanie metanu w JSW S.A.
KWK „Knurów-Szczygłowice”

Stan aktualny Plan
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Istniejący układ 
kogeneracyjny 

o mocy 1,9 MWel 
+ 2,0 MWel

Zabudowa 3x4 MWel 
2019-2020 r. 
26 532 tys. zł

Zabudowa 4x4 MWel
2020-2021 r.
32 791 tys. zł

Warunki konieczne do budowy układów kogeneracyjnych 
- Ruch Knurów:
1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektrycznej 

– 28 253 tys. zł.
2. Wykonanie tras rurociągów ciepłowniczych i linii zasilających 

(estakady) oraz budowa rurociągów odmetanowania 
– 8 930 tys. zł.

3. Wykorzystanie ciepła odpadowego z generatorów 
– 6 673 tys. zł.

Realizacja całej inwestycji pozwoli na zabudowę w KWK „Knurów-Szczygłowice” nowych układów kogeneracyjnych o łącznej mocy 28 MWel do 2021 r.
Zgodnie z aktualnymi szacunkami gospodarcze wykorzystanie metanu pozwoli na oszczędności na poziomie ok 50 mln zł/rok.
Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia wykorzystania metanu w KWK „Knurów-Szczygłowice”
wynosi. 200 127 tys. zł (70 388 tys. zł w R. Knurów i 129 739 tys. zł w R. Szczygłowice).

Etap I Etap II

Warunki konieczne do budowy układów kogeneracyjnych 
- Ruchu Szczygłowice:
1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektrycznej 

– 44 979 tys. zł.
2. Wykonanie tras rurociągów i linii zasilających (estakady)  

– 11 186 tys. zł.
3. Wiercenie 2 otworów wielkośrednicowych z powierzchni 

do poz. 850 m 
– 12 994 tys. zł.

4. Budowa i rozbudowa infrastruktury dotyczącej 
odmetanowania, w tym  powierzchniowej stacji 
odmetanowania – 27 789 tys. zł.



Realizacja zadania zabudowa 3 x 4,0MWel Ruch „Knurów”



Realizacja zadania zabudowa 3 x 4,0MWel Ruch „Szczygłowice”



Sumaryczna moc elektryczna urządzeń
JSW S.A. pracujących na gazie z odmetanowania po realizacji inwestycji 

wyniesie – 59,9 MWel

Natomiast moc wszystkich silników pracujących 

w oparciu o gaz JSW S.A. wyniesie – 98,8 MWel
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Struktura zużycia energii elektrycznej po realizacji wszystkich 
inwestycji w silniki gazowe



Możliwe do realizacji inwestycje w ramach projektu 

„Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”



PROJEKT ORC 300 kW
(odzysk ciepła ze spalin możliwy do zastosowania w silnikach gazowych 

w KWK „Budryk” Zakład Główny)

Założenia inwestycyjne i oszczędnościowe przykład dla KWK „Budryk”
Zakładana moc jednostki: 300 kW
Cena jednostkowa energii elektrycznej: 338 zł/MWh
Czas pracy jednostki w ciągu roku: 7 500 h
Roczna oszczędność: 0,3 x 338 x 7 500 = 760 500 zł/rok
Całkowity szacowany koszt urządzenia wraz z instalacją : 3 500 000 zł
Cena za 1 kW mocy zainstalowanej: ok 11 700 zł (2700 euro)
Okres zwrotu inwestycji: ok 5 lat

Generator
Silnik 

gazowy

ORC

obieg chłodzący ORC

obieg oleju termalnego
wymiennik odzysknicowy

spaliny (500oC)
350oC

160oC



PROJEKT ORC 300 kW
(obiegi termodynamiczne)



VOCSIDIZER - zmniejszenie emisji VAM - Rozwiązanie dla KWK „Budryk” #V

~

VOCSIDIZER™

Walczak

Parowy
Odpowietrznik 

Zbiornik 

Przepływowy 

wody  

Turbina Generator

Skraplacz

Instalacja przetwarzania wody 

Chłodziarka powietrza 

Warunki / założenia:

- wydatek z szybu 14 000 Nm3/min. 

- do przetworzenia  8 300 Nm3/min. 

- koncentracja powietrza wentylacyjnego 0,7% metanu

- dostępność metanu z odmetanowania 
dla podwyższenia stężenia do 1% metanu

- kopalnia ma zapotrzebowanie na en. elektryczną

- pobliskie miasto może być zainteresowane 
ciepłą wodą do celów grzewczych.

Stężenie metanu 0,5% 0,7% 0,9%

Unieszkodliwiony metan 
w skali roku 

14 000 ton/rok 19 000 ton/rok 25 000 ton/rok

Ilość pary 7,37 Kg/s 9,20 Kg/s 15,7 Kg/s

Ilość energii cieplnej z Kotła 16,8 MW 26,4 MW 35,8 MW

Opcja nr 1  Tylko Energia   
Elektryczna 
(Moc na wyjściu generatora )

4,2 MW 7,6 MW 10,5 MW

Opcja nr 2  Energia Cieplna
/Elektryczna w skojarzeniu 

12,6 MW 19,8 MW 26,8 MW

3,5 MW 5,5 MW 7,5 MW

Koszt instalacji

- Projekt Główny 
(zawierający projekt procesu:  0,3 mln Euro)

1,5 mln Euro

- VOCSIDIZERy 10,0 mln Euro

- Jednostka Parowa bez VOCSIDIZERów 23,5 mln Euro

- Instalacja do wytwarzania Energii 16,0 mln Euro

- Sterowanie procesu 2,0 mln Euro

- Połączenie z szybem, prace inżynierskie, 

budynki, infrastruktura. etc
5,5 mln Euro

TOTAL 58,5 mln Euro



Instalacja przemysłowa wzbogacania metanu PSA / VPSA



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 ,  www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę

http://www.jsw.pl/


Wody z odwadniania kopalń – zło konieczne                
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1. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych :

- zasoby całkowite na mieszkańca – 1839 m3/rok

- zasoby wód podziemnych na Śląsku – 106 tys. m3/h (5% polskich)

- zasoby dyspozycyjne w rejonie Małej Wisły – 300 tys. m3/d

- zasoby dyspozycyjne w rejonie Górnej Odry – 97 tys. m3/d (7% krajowych)

- retencja – ok. 10% , tj. ok. 8 mld m3/rok



2. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych :

- wskaźnik WEI=0,20 (0,16 – wartość krytyczna)!!

- zasoby wód podziemnych z opóźnieniem reagują na opady

- 2/3 potrzeb Polski – z zasobów wód podziemnych

- w województwie śląskim – ok. 1/3 z wód podziemnych

- śląskie wody podziemne – ponad 70% wody „stare”

- pobór jest dokładnie opomiarowany 



3. Kryteria wykorzystania wód kopalnianych 

- pewność zasobów

- stabilność składu

- opłacalność uzdatniania

- wykonalność podłączenia do systemu



4. Współczesne wyzwania wodne

- ekstremalne zjawiska pogodowe – susze i powodzie

- priorytet wykorzystania dla zasobów powierzchniowych

- ochrona zasobów podziemnych dla przyszłych pokoleń

- oszczędzanie „każdej kropli wody” – retencja

- zagospodarowanie wód „in situ”

- zdarzenia kryzysowe (!!)



5. Rola i znaczenie 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA



System zaopatrzenia w wodę

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA:

 2 Zakłady Uzdatniania Wody,

 9 Stacji Uzdatniania Wody,

 4 Oddziały Eksploatacji Sieci

 9 kompleksów sieciowych
zbiorników wyrównawczych
o łącznej pojemności 374 tys. m3,

 900 km wodociągowej sieci
magistralnej o średnicy do 1800
mm,

 Zbiorniki wodne Goczałkowice
i Kozłowa Góra

 Ujęcia wód głębinowych

SUW Strumień

SUW Kozłowa Góra



Zbiorniki wodne

10 km

ZASIĘG DZIAŁANIA

GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  

WODOCIĄGÓW SA

Dziećkowice

Bibiela

Miedary

Zawada Kozłowa

Góra

Będzin
Łazy

Maczki

Murcki

Mikołów

Goczałkowice

Strumień

Kobiernice

Pszów

Zbiornik Kozłowa Góra

Zbiornik

Goczałkowice



Charakterystyka Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA

 Zdolność produkcyjna systemu zaopatrzenia w wodę Śląska

- 930 300 m3/ dobę.

 Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody

(powierzchniowej) - 838 800 m3/dobę, (90%)

 Zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wód głębinowych

- 91 500 m3/dobę (10%)

 W 2019 r. w Spółce pobrano ze środowiska 138 701 723 m3 wody,

z czego 86,1 % stanowiły wody powierzchniowe.

 Udział GPW SA w rynku dostaw wody - 78,9 %.



Stosowane procesy technologiczne  
przy uzdatnianiu wody

 Koagulacja i sedymentacja (klasyczna i na
pulsatorach)

 Filtracja pospieszna na filtrach  
piaskowych jedno i dwuwarstwowych lub  
kontaktowych

 Ozonowanie wstępne i pośrednie

 Absorbcja na złożach z węgla aktywnego

 Dezynfekcja związkami chloru (chlor  
gazowy, podchloryn sodu, dwutlenek  
chloru)

SUW Kozłowa Góra

ZUW Goczałkowice



Ujęcia wód powierzchniowych na

zbiornikach retencyjnych

Zbiornik Goczałkowice Zbiornik Kozłowa Góra

Zbiornik Dziećkowice Zbiorniki Kaskady rzeki Soły



Stacje uzdatniania wody

ZUW Dziećkowice ZUW Goczałkowice

SUW Strumień Linia ozonu i filtry węglowe



8. Idea wykorzystania wód kopalnianych na potrzeby regionu

- Działania organizacyjne i formalno-prawne (Marszałek, SRK, GPW)

- Działania techniczne (zasoby, aktywa produkcyjne i dystrybucyjne)

- Technologie uzdatniania

- Plan inwestycyjno-operacyjny (koncepcja i biznes plan) 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy



9. Zagrożenia

- Brak lidera

- Brak rzeczywistej potrzeby działania „od zaraz”

- Konieczność równowagi między gotowością a rzeczywistym poborem

- Źródła finansowania systemu

- Konieczność synergii planów odwadniania, zasad bezpieczeństwa, sposobu produkcji                

i dystrybucji wody zdatnej do użycia technologicznego i spożywczego



10.Podsumowanie

- Nowe wyzwania wymagają nowych inicjatyw

- Posiadamy ogromne zasoby wód do wykorzystania

- Rozsądne przygotowanie tematu warunkiem koniecznym powodzenia

- Wspólne działania władz samorządowych, podmiotów górniczych                          

i przedsiębiorstwa wodociągowego gwarantem sukcesu 



11.Wniosek końcowy:

Mamy szansę do wykorzystania – nie zmarnujmy jej
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Agata Danecka, Krzysztof Filipek, Andrzej Bartela
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STRESZCZENIE: Technologia suchej separacji oparta na zastosowaniu nowej generacji po-

wietrzno-wibracyjnych separatorów typu FGX jest obecnie szeroko stosowana na skalę 

przemysłową w wielu krajach, w których wydobywany jest węgiel kamienny. Instalacje oparte 

na technologii suchej separacji są wykorzystywane jako niezależne instalacje lub jako moduły 

wstępnej separacji przed procesami oczyszczania węgla na mokro. W ostatnich latach, także 

w Polsce, dzięki zaangażowaniu konsorcjum przemysłowo-naukowego w skład którego weszły 

firma Warkop Sp. z o. o. z Jankowic oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - IMBiGS o/z w Kato-

wicach znacznie wzrosło zainteresowanie tą technologią zarówno wśród producentów węgla 

kamiennego jak i dystrybutorów. 

W artykule przedstawiono wyniki uproszczonej analizy ekonomicznej wdrożenia technologii 

suchej separacji w USA, RPA a także w Polsce, w tym ogólną identyfikację nakładów in-

westycyjnych i kosztów operacyjnych oraz ocenę efektywności w systemie ogólnym przy uży-

ciu metod statycznych i dyskontowych wykorzystywanych do oceny efektywności inwestycji, 

tj.: PP, ROI, ROE, NPV, IRR, i PI. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Analiza ekonomiczna, efektywność ekonomiczna, sucha separacja, 

powietrzno-wibracyjny separator 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Eksploatowany w polskich kopalniach urobek węgla kamiennego sprzedawany jest albo w po-

staci węgla surowego albo poddawany jest procesom oczyszczania z zanieczyszczeń w zakła-

dach przeróbki mechanicznej. W pierwszym przypadku dotyczy to urobku, którego parametry 

jakościowe (wartość opałowa, zawartość popiołu, siarki, itp.) umożliwiają jego bezpośrednie 

wykorzystanie w procesach przetwarzania na energię elektryczną lub cieplną. Jeżeli wspo-



mniane parametry jakościowe nie odpowiadają użytkownikom urobek poddaje się procesom 

wzbogacania. Urobek dzieli się na węższe klasy ziarnowe krusząc ziarna duże do wymiarów 

poniżej 250(200) mm. Poszczególne wyodrębnione klasy ziarnowe poddaje się w warunkach 

polskich wyłącznie wzbogacaniu metodami mokrymi. W praktyce ziarna o rozmiarach powy-

żej 20(50) mm wzbogaca się w cieczach ciężkich zawiesinowych (mieszanina wody z magne-

tytem). Ziarna poniżej 50(20) mm i większych od 1,0(0,5) mm wzbogaca się w pulsacyjnych 

osadzarkach ziarnowych lub miałowych oraz w hydrocyklonach. Natomiast ziarna o wymia-

rach 1,0(0,5) - 0 mm (głównie w przypadku węgli koksowych) wzbogaca się w flotownikach 

lub w spiralach Reicherta w zestawie z prasami filtracyjnymi [1]. 

Alternatywą mokrych sposobów wzbogacania jest możliwość prowadzenia procesów rozdziału 

ziaren skały płonnej od ziaren węglowych na drodze suchej separacji [18], [17], [14]. W Polsce 

rozważana jest od kilku lat możliwość wdrożenia suchych metod wzbogacania opartych na 

powietrzno-wibracyjnych separatorach typu FGX [3]. Instalacje suchego odkamieniania urob-

ku węglowego mogą być samodzielnymi zakładami wzbogacania węgla klasy ziarnowej poni-

żej 100(80), (75), (50) itd. mm. Mogą one w układzie technologicznym zakładu przeróbczego 

zastąpić proces mokrego wzbogacania w osadzarkach. Instalacje suchego odkamieniania mogą 

również być czymś w rodzaju "by pasa" w węźle wzbogacania w istniejących zakładach prze-

róbczych pozwalającego na odpylenie najdrobniejszych ziaren urobku i usunięcie pewnej ilości 

kamienia przed podaniem częściowo wzbogaconego urobku do mokrych procesów wzbogaca-

nia, gdy wymagana jest niska zawartość popiołu w produkcie handlowym, zmniejszając rów-

nocześnie ilość najdrobniejszych ziaren urobku trafiających do obiegu wodno-mułowego [2], 

[6]. Pomimo pozytywnych rezultatów wyników badań przeprowadzonych w kilku kopalniach 

[3], [4], [7], [8], [20], [21] wdrożenie tej metody w istniejących w Polsce zakładach przeróbki 

węgla jest bardzo trudne z uwagi na brak wolnej przestrzeni pozwalającej umiejscowić odpo-

wiedniej wielkości instalację do suchej separacji. 

Analizowana jest obecnie koncepcja zastosowania, przed osadzarkami, separatorów powietrz-

no wibracyjnych typu FGX w zakładach węgla koksowego w celu uśredniania nadawy pocho-

dzącej z różnych frontów eksploatacyjnych, o zmieniającej się w czasie ilości skały płonnej 

[10]. W niniejszym artykule przedstawione będą wyniki analiz ekonomicznych zastosowanej w 

Polsce technologii suchej separacji dla oczyszczania produktów handlowych węgla kamienne-

go energetycznego, w instalacjach będących samodzielnymi zakładami wzbogacania. 

 

 

2. WPROWADZENIE INSTALACJE SUCHEJ SEPARCJI 

WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE 

 

W ostatnich latach również w Polsce dzięki pracom podjętym przez konsorcjum przemysłowo-

naukowe firmy Warkop Sp. z o.o. i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Bu-

downictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach (posiadającego instala-

cję doświadczalną wyposażoną w powietrzno-wibracyjny separator typu FGX 1) [4], [5] wzro-

sło zainteresowanie technologią suchej separacji głównie wśród dystrybutorów węgla kamien-

nego. W Polsce pracują obecnie dwie instalacje do suchego wtórnego oczyszczania produktów 

handlowych energetycznego węgla kamiennego wykorzystujące powietrzno-wibracyjne sepa-

ratory typu FGX. Wydajność tych instalacji wynosi 30 Mg/h. Na rys. 1 przedstawiono zdjęcia 

instalacji o wydajności 30 Mg/h która uruchomiona została w sierpniu 2018 r. 

 

 

 



  
 

Rys. 1. Zdjęcia instalacji do suchej separacji [9] 
Figure 1. Pictures of installations for dry separation [9] 
 

 

3. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PROCESU SUCHEJ SEPARACJI 

 

Efektywność ekonomiczna jest pojęciem wieloznacznym, które ujęte zostało z różnych per-

spektyw w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu. W naukach ekonomicznych efek-

tywność ekonomiczna określana jest jako osiągnięcie efektywności technologicznej przy wy-

korzystaniu do tego w sposób najbardziej skuteczny posiadanych zasobów. Rachunkiem efek-

tywności ekonomicznej inwestycji nazywamy ogół obliczeń związanych z porównaniem efek-

tów uzyskanych w okresie eksploatacji ze zrealizowanej inwestycji z nakładami niezbędnymi 

do jej osiągnięcia. Podstawowymi elementami oceny efektywności ekonomicznej są: okres 

zwrotu nakładów (PP), prosta stopa zwrotu (ROI), wskaźnik rentowności kapitału własnego 

(ROE), wartość bieżąca netto (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) [11], [13], [19]. 

 

3.1. Doświadczenia światowe 

 

Analiza efektywności ekonomicznej technologii suchej separacji węgla była przedmiotem wie-

lu raportów opracowanych w USA jak i RPA. 

Uproszczone wyniki analizy ekonomicznej uzyskane dla pojedynczej instalacji suchej separacji 

pracującej w USA przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Szacunkowe nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne – USA [16] 

Table 1. Approximate investment expenditures and operating costs – USA [16] 

Rodzaj procesu 
Nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne 

$/Mg/h $/Mg 

Sucha separacja  

(FGX powietrzno-wibracyjny separator) 
6.200,00 0,50 

Mokre metody wzbogacania  13.000,00 1,95 

 

Z przedstawionego w tabeli 1 zestawienia wynika, że nakłady inwestycyjne przy zastosowaniu 

technologii suchej separacji stanowią 48% nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do mo-

krych metod wzbogacania (2-krotnie niższe). Natomiast koszty operacyjne przy zastosowaniu 

technologii suchej separacji stanowią 25 % kosztów operacyjnych dla mokrych metod wzbo-

gacania (4-krotnie niższe) [18]. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że prezentowane 

w tabeli 1 dane odzwierciedlają uwarunkowania prawne i środowiskowe oraz lokalizację za-

kładów wydobywczych i wzbogacania węgla, parametry jakościowe wydobywanego węgla, 

infrastrukturę technologiczną a także wymagania stawiane przez sektor energetyczny w USA. 

 



Natomiast w raporcie opracowanym w RPA [15] zaprezentowano m.in. przybliżone nakłady 

inwestycyjne i koszty operacyjne technologii suchej separacji w porównaniu do mokrych me-

tod wzbogacania z wykorzystaniem cyklonów z cieczą ciężką – tabela 2. 

 
Tabela 2. Szacunkowe nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne - RPA [15] 

Table 2. Approximate investment expenditures and operating costs - South Africa [15] 

Rodzaj procesu  
Nakłady inwestycyjne  Koszty operacyjne  

$ $/rok 

Sucha separacja  

(FGX powietrzno-wibracyjny separator) 
1.250.000,00 825.000,00 

Mokre metody wzbogacania  

(Cyklony z cieczą ciężką) 
5.000.000,00 2.480.500,00 

 

Z przedstawionego w tabeli 2 zestawienia wynika, że nakłady inwestycyjne przy zastosowaniu 

technologii suchej separacji stanowią 25% nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do mo-

krych metod wzbogacania (4 krotnie niższe). Natomiast koszty operacyjne przy zastosowaniu 

technologii suchej separacji stanowią 32% kosztów operacyjnych dla mokrych metod wzboga-

cania (3 krotnie niższe). Dokonano również porównania okres zwrotu inwestycji [PP – Pay-

back Period] i stopy zwrotu z inwestycji [ROI - Return on Investment] oraz wartości bieżącej 

netto (NPV- Net Present Value] dla ww. technologii. – tabela 3 i 4. 

 
Tabela 3. Przybliżone wartości okresu zwrotu z inwestycji [PP] i stopy zwrotu z inwestycji [ROI] [15] 

Table 3. Approximate values [PP] and [ROI] [15] 

Rodzaj procesu 

Okres zwrotu z inwestycji 

[PP] 

Stopa zwrotu z inwestycji 

[ROI] 

lata [%] 

Sucha separacja  

(FGX powietrzno-wibracyjny separator) 
0,72 39 

Mokre metody wzbogacania  

(Cyklony z cieczą ciężką) 
0,92 9 

 
Tabela 4. Przybliżona wartość bieżąca netto [NPV] w funkcji czasu - R PA [15] 

Table 4. Net Present Value [NPV] versus time - South Africa [15] 

Lata 

Sucha separacja  

(FGX powietrzno-wibracyjny separator) 

Mokre metody wzbogacania  

(Cyklony z cieczą ciężką)) 

$ $ 

1 563.377,00 - 182.269,00 

2 3.139.096,00 5.075.908,00 

5 9.325.539,00 17.705.164,00 

10 15.934.341,00 31.196.642,00 

15 19.684.353,00 38.852.068,00 

20 21.812.210,00 43.195.963,00 

 

Wyniki przedstawione w tabeli 3 pokazują, że instalacje suchej separacji wykorzystujące sepa-

ratory powietrzno-wibracyjne typu FGX mają krótszy okres zwrotu [PP] niż instalacje wyko-

rzystujące do separacji cyklony z cieczą ciężką. Ponadto cechują się one wyższym współczyn-

nikiem zwrotu z inwestycji [ROI]. 

Niskie nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne instalacji z separatorami typu FGX pozwalają 

uzyskać dodatnią wartość NPV już na koniec 1 roku eksploatacji, podczas gdy dla instalacji 

http://m.in/


wykorzystujących cyklony z cieczą ciężką współczynnik NPV pod koniec 1 roku eksploatacji 

przyjmuje wartość ujemną. Po drugim roku eksploatacji wartość współczynnika NPV dla insta-

lacji wykorzystujących cyklony z cieczą ciężką przyjmuje wyższą wartość niż dla instalacji z 

separatorami typu FGX. Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 4 w następnych la-

tach wartość współczynnika NPV również wzrasta, przy czym wzrost dla instalacji wykorzy-

stujących cyklony z cieczą ciężką jest znacznie szybszy niż dla instalacji z separatorami typu 

FGX, z uwagi na wyższą wartość rocznych nakładów. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że instalacje suchej separacji węgla są dobrym rozwiąza-

niem dla inwestycji krótkoterminowych lub o małej wydajności. W przypadku inwestycji dłu-

goterminowych lub o dużej wydajności, instalacje oparte na technologiach mokrej separacji są 

bardziej ekonomiczne, pomimo wyższych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. 

Autor raportu [15] podkreśla, że na wybór danej technologii ma również wpływ poza nakłada-

mi inwestycyjnymi i kosztami operacyjnymi wiele innych czynników takich jak np.: dostęp-

ność wody do procesów wzbogacania, lokalizacja zakładu wzbogacania i odbiorców otrzyma-

nych produktów handlowych, charakterystyka rozmywalności węgla surowego, wymagania 

jakościowe odbiorców oraz dostępność niezbędnej infrastruktury. 

 

3.2. Doświadczenia polskie 

 

W celu przeprowadzenia uproszczonej analizy efektywności ekonomicznej dla instalacji suchej 

separacji wyposażonej w separator powietrzno-wibracyjny FGX3 pracującej w Polsce przyjęto 

następujące założenia [9]: 

 cena zakupu instalacji do suchej separacji: separator powietrzno-wibracyjny FGX 3 - 

381.579 $, przenośnik nadawy (25m) - 36.842 $, zbiornik zasypowy - 7.105 $, przenośnik 

odbioru koncentratu - 11.842 $, przenośnik odbioru kamienia - 11.842 $, badania jakościo-

we (do kalibracji) - 7.895 $, montaż i kalibracja - 34.211$; Łączna cena: 491.316 $; 

 cena serwisu i konserwacji - 13.158 $/rok; 

 stawka amortyzacji - 10% w stosunku rocznym, 

 czas pracy - 16 h/dobę (2 zmiany produkcyjne, 3 zmiana konserwacyjno-remontowa), 22 

dni w miesiącu, 264 dni w roku; 

 wydajności nominalna instalacji 30 Mg/h - do obliczeń przyjęto średnią wydajność uzyska-

ną w warunkach rzeczywistych pracy instalacji na poziomie 25 Mg/h;  

 ilość węgla surowego poddana procesowi odkamieniania: 8.800 Mg/m-c, 105.600 Mg/rok; 

 zużycie prądu - 120 kWh, cena 1 kWh - 0,16$; 

 ilość pracowników do obsługi instalacji na jedną zmianę - 2;  

 koszt roboczogodziny pracowników brutto - 13,16$; 

 cena zakupu węgla surowego - 92,11 $/Mg, wartość opałowa - 24 MJ/kg; ilość kamienia -

10% 

 cena transportu samochodowego (25 Mg), loco lokalizacja instalacji (bez powrotu) - 0,05 

$/km/Mg; 

 średnia odległość transportowa - 300 km (lokalizacja w centrum Polski); 

 wartość opałowa koncentratu otrzymanego po procesie odkamieniania - 26,5 MJ/kg (przy-

rost o 2 MJ/kg); 

 cena za 1 MJ węgla o uziarnieniu 0-50 mm - 4,97 $; 

 skuteczność procesu odkamieniania - 75%; 

 ilość kamienia wydzielonego w procesie suchego odkamieniania - 8%, kamień w całości 

wykorzystany gospodarczo (brak przychodów i kosztów);  



W analizie nie uwzględniono kosztów związanych z: przygotowaniem terenu pod inwestycje, 

uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń, załadunkiem, przeładunkiem, składowaniem wę-

gla, obsługi placu składowego, kosztów administracyjnych oraz dzierżawy budynków i grun-

tów.  

W tabeli 5 zaprezentowane składniki kosztowe i przychodowe odkamieniania w przeliczeniu 

na 1 Mg węgla surowego. 

 
Tabela 5. Składniki kosztowe i przychodowe procesu suchej separacji [9] 

Table 5. Cost and income components of dry separation process [9] 

Lp. Składniki  [$/Mg] 

KOSZTY 

1. Amortyzacji 0,05 

2. Zużycia energii  0,75 

3. Serwisowe i konserwacji 0,12 

4. Pracownicze 1,05 

5. Zakupu węgla wraz z transportem 106,32 

RAZEM 108,29 

PRZYCHODY 

1. Sprzedaż węgla po procesie suchej separacji 113,94 

ZYSK 5,65 

 

Natomiast w tabeli 6 zaprezentowano wyniki przeprowadzonego rachunku efektywności eko-

nomicznej.  

 
Tabela 6. Wyniki oceny efektywności ekonomicznej [12] 

Table 6. Results of the economic efficiency assessment [12] 

Lp. Współczynniki  Jednostka Wartość 

1. Koszt zakupu instalacji $ 491.316,00 

2. Zysk na 1 miesiąc  $ 40.337,00 

3. Ilość m-cy potrzebnych na zwrot inwestycji  

[PP - Payback Period]  

- 12,2 

4. Okres zwrotu kapitału w latach - 1,02 

5. 

Prosta stopa zwrotu z inwestycji  

[ROI - Return on Investment] po 2 latach (średnio-

rocznie) 

% 48,52 

6. Wskaźnik rentowności kapitału własnego  

[ROE – Return of Equity] po 2 latach 

% 197,04 

7. Wartość bieżąca netto [Net Present Value] przy stopie dyskontowej 12% 

w skali roku (1% w skali miesiąca) i przepływach pieniężnych genero-

wanych raz na miesiąc 

 

7.1. po 12 miesiącach  $ -54.754,10 

7.2. po 13 miesiącach  $ 4.976,32 

7.3. po 24 miesiącach  $ 335.027,54 

8. Wewnętrzna stopa zwrotu [Internal Rate of Return]  

8.1. po 12 miesiącach  % -0,48 

8.2. po 13 miesiącach  % 1,09 

8.3. po 24 miesiącach  % 61,24 

 

 

 



4. PODSUMOWANIE 

 

Przeprowadzona uproszczona analiza efektywności ekonomicznej dla instalacji suchej separa-

cji wyposażonej w separator powietrzno-wibracyjny FGX 3 pracującej w Polsce przy przyję-

tych założeniach wykazała możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 5,65 $/Mg co w skali 

miesiąca pozwala na uzyskanie przychodu w wysokości ok. 40 tys. $. 

Ilość miesięcy potrzebnych na zwrot inwestycji [Payback Period] wynosi 12,2 przy okresie 

zwrotu zainwestowanego kapitału w latach na poziomie 1,02. 

Identyfikację nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych w układzie rodzajowym 

umożliwiła obliczenie prostej stopy zwrotu (ROI) oraz wskaźnika rentowności kapitału wła-

snego (ROE) w okresie 2 lat. Wynosiły one odpowiednio: ROI – 48,52 % i ROE – 197,04 %. 

Osiągnięte wysokie wartości dodatnie wskaźników ROI i ROE wskazują, że wdrożenie instala-

cji suchej separacji jest inwestycją opłacalną o dużej rentowności. 

Natomiast obliczone wskaźniki: wartości bieżącej netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu 

(IRR) wskazują, że przy stopie dyskontowej w perspektywie rocznej na poziomie 12 % oraz 

przepływie pieniężnym równym kwocie otrzymanego wskaźnika (EBIT) - zysku operacyjnego 

netto wskazują, że planowana inwestycja po okresie 13 miesięcy stanie się opłacalna. 

Resumując należy stwierdzić, że instalacje suchej separacji energetycznego węgla kamiennego, 

cechują się dużą rentownością i stanowią interesującą ofertę biznesową dla dystrybutorów wę-

gla kamiennego w Polsce. 
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Economic Efficiency of the Dry Coal Separation 

Process – World and Polish Experience 
 

The dry separation technology based on the use of a new generation of FGX air-vibrating 

separators is currently used on an industrial scale in many countries where hard coal is mined. 

Installations based on dry separation technology are used as independent plants or as initial 

separation module before processes of coal wet cleaning. In recent years, also in Poland, thanks 

to the work undertaken by the industrial and scientific consortium Warkop Sp. z o. o. and 

Łukasiewicz Research Network - IMBiGS, the interest in this technology both among hard coal 

producers and distributors has increased. 

The paper presents the results of a simplified economic analysis of the implementation of dry 

separation technology in world and Polish conditions including the identification of investment 

outlays and operating costs in a generic manner and the assessment of project effectiveness in a 

generic system using static and discount methods for assessing investment effectiveness, i.e.: 

PP, ROI, ROE, NPV, IRR, PI. 
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STRESZCZENIE: Zagadnienia poruszane w poniższym artykule dotyczą małogabarytowego 

urządzenia produkcji Elgór+Hansen S.A., które jest urządzeniem zasilającym połączonym 

z zestawem manewrowym wieloodpływowym. Urządzenie jest eksploatowane w pobliżu ścia-

ny wydobywczej zasilając m.in. przenośniki taśmowe. Konfiguracja pozwala na zastosowanie 

urządzeń zarówno w kompleksach ścianowych jak i przodkach wydobywczych. Ich niewielka 

wysokość pozwala dodatkowo na ich podwieszenie nad wykorzystywanymi do transportu 

urobku przenośnikami. 

 

ABSTRACT: Issues mention in the article below applies to small-size device Elgór+Hansen 

S.A. production, which is power supply device connected to contactor switch.   The devices is 

in operated near the mining wall supplying among others belt conveyors. Configuration allows 

to use devices in both longwall systems and mining face. Their low height also allows them to 

be suspended over conveyors used for transporting spoil.   

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Urządzenie zasilająco-manewrowe, urządzenia zasilające, stacja trans-

formatorowa, stacja kompaktowa, zestaw manewrowy, transwitch. 

 

KEYWORDS: Power and contactor switch devices, power devices, transformer station, com-

pact station, contactor switches, transwitch. 
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WSTĘP 

 

Wyposażenie elektryczne dla maszyn górniczych (w tym aparatura zasilająca i łączeniowa), 

jest warunkiem ich sprawności ruchowej i poprawności działania, oraz bezpieczeństwa obsługi 

i eksploatacji w warunkach wysokiej koncentracji wydobycia urobku, a także szeroko pojętej 

polityki ekonomicznej. Ciągłe dążenie do ograniczenia wysokich jeszcze kosztów pozyskania 

urobku powoduje, że coraz częściej niezbędne staje się wykorzystywanie nowych technologii 

w układach zasilania i sterowania maszyn oraz urządzeń stosowanych w górnictwie. Niezbęd-

nym warunkiem do osiągnięcia powyższych celów staje się zastosowanie niezawodnych urzą-

dzeń przy możliwie niskich kosztach ich pozyskania i eksploatacji z jednoczesnym zapewnie-

niem  bezawaryjnej pracy. 

Firma Elgór Hansen S.A., w uzgodnieniu ze służbami elektrycznymi PGG S.A. KWK 

Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, wyprodukowała i wdrożyła w ww. kopalni urządzenia spełnia-

jące powyżej opisane kryteria. Tylko takie urządzenia oraz odpowiednia ich konfiguracja, mo-

gą zagwarantować wzrost efektywności pracy, ograniczając koszty wydobycia. Przykładem 

spełniającym przedstawione wymagania jest seria małogabarytowych urządzeń zasilająco-

manewrowych przewidzianych do zastosowania m.in. w systemach ścianowych i przodkowych 

oferowanych przez Elgór+ Hansen S.A. z Chorzowa, działającą w Grupie Kapitałowej FA-

MUR. 

 

 

1. OGNIOSZCZELNE URZĄDZENIE ZASILAJĄCO-MANEWROWE [1] 

 

Ognioszczelne urządzenia zasilająco-manewrowe są urządzeniami w wykonaniu przeciwwy-

buchowym. Zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górnicze-

go mogą być instalowane w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń niemetanowych 

i metanowych ze stopniem zagrożenia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz 

w wyrobiskach klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  

Konstrukcja urządzenia opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/ 

/UE (ATEX). Certyfikat badania typu UE predestynuje stosowanie urządzenia w pomieszcze-

niach z atmosferą wybuchową grupy I kategorii M2. 

 

2. BUDOWA 

 

Ognioszczelne urządzenie zasilająco-manewrowe w osłonie ognioszczelnej składa się z trzech 

zasadniczych komór: 

- górnego napięcia GN (od strony zasilania),  

- transformatora głównego,  

- głównej (aparaturowo-odpływowej). 

Komory są bezpośrednio ze sobą połączone, a ich współpraca zapewnia prawidłowe dzia-

łanie w układzie urządzenia zasilająco-manewrowego. 
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3. OPIS DZIAŁANIA 

 

Urządzenie zasilająco-manewrowe od strony zasilania wyposażono w zabezpieczenie nadmia-

rowoprądowe oraz aparaturę łączeniową. 

Od strony odpływu urządzenie wyposażono w dwa tory rozłącznikowe. Tor pierwszy 

(1000V) posiada sześć odpływów głównych (w tym dwa odpływy rewersyjne), natomiast tor 

drugi (500V) posiada dwa odpływy główne.  

Dodatkowo urządzenie wyposażono w dwa odpływy jednofazowe 42V o mocy 250VA 

oraz dwa odpływy trójfazowe 230V zasilane z transformatora o mocy 5kVA. 

Urządzenie zasilająco-manewrowe wyposażone jest w wielofunkcyjne zabezpieczenia zin-

tegrowane zapewniające ochronę od skutków zwarć, przeciążeń i asymetrii obciążenia odpły-

wów głównych. Poszczególne człony zabezpieczenia zintegrowanego posiadają również:  

 - kontrolę ciągłości uziemienia oraz sterowanie zdalne,   

 - zabezpieczenie upływowe blokujące oraz termiczne obwodów głównych. 

Obwody członów termicznych można połączyć z czujnikami temperaturowymi zasilanych 

silników. 

 

Urządzenie zasilająco-manewrowe wyposażono w urządzenia kontrolno-sygnalizacyjne. 

Do sterowania urządzenia służy człon sterowniczy i kontroli ciągłości uziemienia zabezpiecze-

nia zintegrowanego lub separatory z obwodami iskrobezpiecznymi. 

Urządzenie zasilająco-manewrowe przystosowane jest do podłączenia układu transmisji da-

nych umożliwiając odczyt informacji technologicznych i ich przesył na powierzchnię kopalni 

(np. do dyspozytora). Łącząc urządzenie z systemem nadrzędnym np. EH-SmartMine istnieje 

również możliwość zdalnej parametryzacji poszczególnych członów zabezpieczenia dla osób z 

odpowiednim poziomem dostępu.  

 

Układ transmisji danych umożliwia między innymi przesył informacji na temat wartości 

prądów i napięć odpływów oraz informacji o stanach zakłóceniowych. Urządzenie zasilają-

co-manewrowe wyposażone jest także w wewnętrzny układ transmisji danych, za pomocą któ-

rego informacje o aktualnym stanie pracy podzespołów, są przesyłane magistralą cyfrową oraz 

wizualizowane na wyświetlaczu zabudowanym na urządzeniu. Można na nim obserwować pa-

rametry pracy urządzenia, stan zabezpieczeń i przekaźników, wartości mierzonych wielkości 

elektrycznych oraz zarejestrowanej liczby cykli łączeniowych w obwodach głównych. 

 

Firma Elgór+Hansen S.A. oferując produkty na całym świecie posiada certyfikowane urzą-

dzenia zasilająco-manewrowe w różnych konfiguracjach, umożliwiając zasilanie urządzenia 

innym napięciem niż 6kV oraz zasilanie napędów o różnych mocach i napięciach znamiono-

wych. Urządzenia te posiadają również możliwość zasilenia odbiorników trójfazowych i jedno-

fazowych o napięciu znamionowym np. 230V. Poniżej przedstawiono schemat ideowy urzą-

dzenia eksploatowanego w PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, widok urządzenia 

oraz jego gabaryty, przykładowe zastosowanie oraz porównanie układu tradycyjnego z ukła-

dem w skład którego wchodzi opisywane urządzenie. 



 
 

Rys. 1  Schemat ideowy urządzenia zasilająco-manewrowego eksploatowanego w PGG S.A. 

KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit  

 

Fig. 1 Schematic diagram of the power supply and contactor switch device operate in PGG S.A. 

KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit” 
 

 

 

 

 

 

  



4. WIDOK URZĄDZENIA I JEGO GABARYTY 

 

 

 
 

Rys. 2 Widok urządzenia zasilająco-manewrowego typu EH-d32/d13-900/3,3/1,0/0,5/W/II/001.21 

 
Fig. 2 View of the power supply and contactor switch device type EH-d32/d13-

900/3,3/1,0/0,5/W/II/001.21 

 

 

 

 
 

Rys. 3 Gabaryty urządzenia zasilająco-manewrowego typu EH-d32/d13-900/3,3/1,0/0,5/W/II/001.21 

 

Fig, 3 Dimensions of the  power supply and contactor switch device type  

EH-d32/d13900/3,3/1,0/0,5/W/II/001.21 
 

Gabaryty urządzenia pozwalają na jego podwieszenie na szynach kolejki, dzięki czemu nie ma 

potrzeby przygotowywania poszerzeń technologicznych albo wnęk niezbędnych do zabudowy 

urządzeń o większych wymiarach.  



  
Rys. 4a Przykład zastosowania urządzeń zasilająco-manewrowych serii EH-d32/d13 

do zasilania kompleksu ścianowego 

Fig. 4b Examples of use contactor switch devices series EH-d32/d13 

for power supplying longwall systems. 

 

 
Rys. 4b Przykład zastosowania oraz jeden ze sposobów zabudowy urządzeń zasilająco-manewrowych 

serii EH-d32/d13 do zasilania kompleksu przodkowego 

Fig. 4b Examples of use and example of installation power supply and contactor switch devices series 

EH-d32/d13 for power supplying mining face 

 



Rysunki 4a i 4b potwierdzają uniwersalność urządzenia zasilająco-manewrowego serii EH-d-

32/d13. Jak widać mogą one bowiem być zabudowywane zarówno w układach zasilania kom-

pleksów ścianowych jak i przodkowych. 
 

 

 
 

 

 
 
Rys. 5 Porównanie układu tradycyjnego z układem eksploatowanym w PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit 

Ruch Ziemowit z wykorzystaniem urządzenia zasilająco-manewrowego typu 

EH-d32/d13-900/3,3/1,0/0,5/W/II/001.21 

 
Fig. 5 Comparison of the traditional system with operated system in  PGG S.A. KWK „Piast-Ziemowit” 

Ruch „Ziemowit” with power supply and contactor switch device type 

EH-d32/d13-900/3,3/1,0/0,5/W/II/001.21 

 

Jak wynika z rys. 5, dzięki zastosowaniu urządzenia zasilająco-manewrowego typu EH-d32/ 

/d13-900/3,3/1,0/0,5/W/II/001.21 do zasilenia przenośnika taśmowego, zrezygnowano z ko-

nieczności budowy dodatkowych linii zasilających na napięcie 6kV, zabudowy oddzielnych 



transformatorów, wyłączników oraz zespołów transformatorowych, przeznaczonych do zasila-

nia wspomnianego wyżej przenośnika wraz z systemem odwadniania.  

Wykorzystanie urządzenia zasilająco-manewrowego pozwoliło także na zredukowanie kosz-

tów oraz czasu zbrojenia urządzeń zasilających kompleks ścianowy. W kopalni PGG S.A. 

KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit eksploatując ściany o wybiegach do 2000mb zasilane 

napięciem 3,3kV zmieniając dotychczasowy system zasilania taśmociągów uzyskano przy 

uproszczeniu sieci zasilającej także redukcję kosztów zbrojenia ściany. Dotychczas w celu od-

bioru urobku ze ściany za pomocą dwóch taśmociągów o długości 1000mb każdy wykładano 

dodatkowo dwa kable elektroenergetyczne na napięcie 6kV o przekroju 70-120mm2 oraz dwie 

stacje transformatorowe o mocach od 400-1000kVA i przekładni 6/1kV oraz 6/0,5 kV.  

Zastosowanie nowego rozwiązania pozwoliło na znaczną redukcję kosztów oraz czasu zbroje-

nia. 

Koszt montażu linii kablowej to ok. 300–450 tyś zł w zależności od zastosowanego kabla elek-

troenergetycznego. 

Ilość roboczodniówek: 

Średnio 30 na każdy kilometr sieci kablowej, 15 na transport i uruchomienie każdej stacji 

transformatorowej oraz 5 na transport i zasilenie wyłącznika stycznikowego do zasilania ta-

śmociągu. 

 

5.  PARAMETRY TECHNICZNE [1] 

 

Parametry techniczne 

Znamionowe napięcie strony GN 3300V  

Znamionowe napięcie strony DN 1050V oraz 525V 

Częstotliwość 50/60Hz 

Moc znamionowa 900kVA 

Ilość torów rozłącznikowych 2 

Ilość trójfazowych odpływów obwodów głównych 

(zabezpieczonych) 
8 

Ilość trójfazowych odpływów obwodów 230V (za-

bezpieczonych) 
2 

Ilość odpływów obwodów 42V (zabezpieczonych) 2 

Masa urządzenia zasilająco-manewrowego 7500kg 

 

Przedstawione w tabeli parametry techniczne potwierdzają wszystkie wyżej wymienione zalety 

urządzania serii EH-d32/d13. 

 
6. WNIOSKI 

 

Aktualna sytuacja w górnictwie stawia, zarówno użytkownikom jak i producentom maszyn i 

urządzeń górniczych, wyzwania inicjujące działania niestandardowe i zoptymalizowane kosz-

towo. Obecnie użytkownicy coraz częściej oczekują urządzeń dedykowanych, spełniających 

wszelkie wymagania zamawiającego. Aktualnie obowiązujące przepisy górnicze i system ob-

owiązkowej certyfikacji urządzeń, nie sprzyjają szybkim działaniom dostosowania opracowa-

nych wcześniej rozwiązań do oczekiwań potencjalnego klienta. Z tego powodu firma Elgór 



+Hansen S.A. certyfikuje produkty dając klientowi możliwość swobodnej konfiguracji urzą-

dzenia, w tym przypadku zasilająco-manewrowego. Takie podejście jest wymagane przez ry-

nek, a konstruowanie dedykowanych urządzeń, w tym konieczność utrzymania konkurencyjnej 

ceny urządzenia, wymusza obniżenie kosztów bez obniżenia jakości wyrobów. Ten aspekt po-

woduje zastosowanie podobnych albo identycznych podzespołów o najwyższych parametrach 

technicznych w różnych konfiguracjach elektrycznych, mających zastosowanie w produkowa-

nych urządzeniach dla wymagających klientów.  

Jedną z głównych korzyści zastosowania powyżej opisanego urządzenia zasilająco-mane-

wrowego jest ograniczenie liczby stosowanych w kompleksie produktów (stacji transformato-

rowych oraz zestawów manewrowych czy wyłączników jednoodpływowych). Znaczącą korzy-

ścią ekonomiczną oraz ruchową (czas zbrojenia) jest również ograniczenie stosowanych prze-

wodów. Wiąże się to zarówno z zasilaniem urządzenia zasilająco- manewrowego jak i całko-

witym wyeliminowaniem przewodów, które kiedyś występowały w tradycyjnym układzie po-

między stacją transformatorową a zestawem manewrowym (rys. 5). W takim układzie mamy 

większą niezawodność i pewność zasilenia napędów dużej mocy, z uwagi na mniejsze spadki 

napięcia, zwiększając tym samym żywotność zasilanych silników.  

Zastosowanie urządzenia zasilająco-manewrowego przynosi dodatkowe korzyści, zarówno 

ekonomiczne jak i organizacyjne (związane z prowadzeniem przebudowy aparatury elektrycz-

nej). Jego niewielkie wymiary powodują, że istnieje możliwość zabudowy urządzenia nad 

przenośnikiem taśmowym co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie urządzenia (rys. 

4a, rys 4b).  

Wszystkie wyżej wymienione aspekty powodują, że zminimalizowane jest ryzyko pojawie-

nia się awarii nawet dla urządzenia zasilająco-manewrowego pracującego w bardzo trudnych 

warunkach górniczych.  

Nowoczesne wyposażenie elektryczne oparte o nową serię zabezpieczeń elektroenerge-

tycznych posiadających autokontrolę ich sprawności i przystosowanych do pracy przy jeszcze 

trudniejszych warunkach klimatycznych, umożliwia podłączenie do różnych systemów wizua-

lizacji i monitoringu jak np. EH-SmartMine, EH-MineView.  

Producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego stoją przed nie lada wyzwa-

niem. Taka sytuacja stymuluje rozwój w głównej mierze producentów zapewniających gwa-

rancję właściwej jakości, usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz zapewniają-

cych bardzo szybką reakcję. Tylko firmy z dobrym zapleczem inżynierskim, technicznym, fi-

nansowym i doświadczeniem w branży mogą stabilnie działać na rynku i jednocześnie pozy-

skiwać zaufanie zakładów górniczych. Firma Elgór+Hansen S.A. posiada wykwalifikowanych 

specjalistów świadcząc również usługi serwisu zdalnego z wykorzystaniem systemu EH-

ServiceConnect. 

Należy tutaj podkreślić, że każde z rozwiązań proponowanych dla zakładów górniczych 

spełnia wszelkie obostrzenia i kryteria doboru związane nie tylko z parametrami technicznymi, 

z monitorowaniem i zdalną parametryzacją parametrów pracy urządzeń, ale również ze szkole-

niami z obsługi i serwisu. 
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STRESZCZENIE: Kryzys klimatyczny i jego następstwa stanowią dziś temat rozpalający sze-

roką dyskusję wśród wielu środowisk. Silną presję na władze państwowe, ale także pośrednio 

na świat biznesu, nałożył w 2015 roku ONZ, uchwalając Agendę 2030. Chęć przystąpienia do 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (ZR) wyraziły 193 państwa. Jak odnajduje się w 

tym biznes? Jak radzą sobie branże zwyczajowo uznawane za szkodliwe dla środowiska, np. 

górnictwo? Czy oznacza to ich koniec? Te i inne pytania rodzą się po zapoznaniu z Agendą 

2030, znalezienie odpowiedzi na nie stanowi cel niniejszego artykułu. Okazuje się, że biznes, 

także sektory o wydawałoby się negatywnym wydźwięku, w kontekście ich wpływu na środo-

wisko, z nowego ładu potrafią czynić przewagę konkurencyjną. Aspekty związane z ZR znaj-

dują swoje odzwierciedlenie w znakomitej większości strategii największych spółek wydo-

bywczych na świecie. Kierunki wyznaczane przez ZR przynoszą korzyści otoczeniu przedsię-

biorstw, ale już dziś widać wyraźny trend, w którym spółki swoją odpowiedzialną i zrównowa-

żoną postawę starają się przekuwać na własny sukces. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: zrównoważony rozwój, branża wydobywcza, 

interesariusze, wyzwania 

 

 

 

1. ZMIANY KLIMATYCZNE KATALIZATOREM ZMIAN W PROWADZENIU BIZNESU 

1.1. Ewolucja podejścia do prowadzenia działalności przez branżę wydobywczą 
 

Obserwowana od kilku lat silna presja na walkę o ochronę środowiska naturalnego i przeciw-

działanie zmianom klimatycznym osiągnęły swoje apogeum w minionym, 2019 roku. Z prze-

kazów medialnych płynęły setki informacji i działających na świadomość obrazów. Środowi-

ska proekologiczne, młodzież z całego świata oraz organizacje walczące o szerokorozumiane 

dobro planety biły na alarm, apelując do światowych przywódców, ale i do przedstawicieli 

świata biznesu o opamiętanie i zmianę podejścia do produkcji i konsumpcji. W totalnej opozy-

cji stał największy klimatyczny negacjonista - prezydent światowej potęgi gospodarczej, jaką 

są Stany Zjednoczone Ameryki, Donald Trump. Definitywny wyraz swojego sceptycyzmu 

w stosunku do zmian klimatycznych wynikających z działalności człowieka dał podejmując 

decyzję o rozpoczęciu procesu wycofywania USA z porozumienia paryskiego [1]. Nie jest ce-

lem artykułu rozsądzanie o racjach którejkolwiek ze stron. Niezaprzeczalnym jest jednak, że 

ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, co najmniej od początku nowego tysiąclecia co-

raz silniej wpływają na kształt i formę prowadzenia biznesu na świecie. W ostatnich dziesięcio-



leciach inwestycje w przyjazny dla środowiska biznes rosły w szybkim tempie w prawie 

wszystkich sektorach gospodarki. Dzisiaj, za sprawą szerzenia idei zrównoważonego rozwoju, 

ekologia stała się jednym z głównych trendów współczesnego biznesu i zmieniła postrzeganie 

środowiska przez prawie wszystkich członków otoczenia biznesu [2].  

 

Postrzeganie istoty zrównoważonego rozwoju podlegało stopniowej ewolucji.  U swych pod-

staw zrównoważony rozwój postrzegano przede wszystkim jako nurt, który powinien stanowić 

obszar zainteresowania rządów państw. Koncepcję przedstawiano przede wszystkim przez pry-

zmat środowiskowy, traktując ją jako konieczną, aby myśleć o przyszłości ziemi, jako planety 

i kolejnych pokoleń ją zasiedlających. Kolejne raporty organizacji międzynarodowych (głów-

nie „Granice wzrostu” z 1972 roku  i „Nasza wspólna przyszłość” z 1987 roku) [3] zwracały 

uwagę na degradacyjny charakter działalności człowieka i jego dramatyczny wpływ na kondy-

cję planety. Uznano, że dalszy rozwój społeczeństwa musi w jak najmniejszym stopniu prze-

kształcać środowisko przyrodnicze Ziemi i zapewniać równy dostęp do dóbr kolejnym pokole-

niom [4]. Początek nowego milenium przyniósł stopniową ewolucję postrzegania zagadnień 

związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dostrzeżono, że chcąc działać w sposób zrówno-

ważony, myśląc długofalowo o przyszłości ludzkości, koniecznym jest włączenie do tego pla-

nu sektora przedsiębiorstw. Biznes ma do odegrania w tym aspekcie ogromną rolę. Rok 2015 

przyniósł światu, uchwaloną przez ONZ, Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zawarte 

w niej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals (SDGs)) zostało 

deklaratywnie przyjętych przez 193 kraje świata [5].  

 

Kolejne lata to intensywna kampania promująca wyłonione cele. Rządy krajów rozwijających 

się w coraz większym stopniu zobowiązują się do ekologizacji swoich gospodarek. Wskutek 

przystąpienia do porozumienia paryskiego, w sprawie zmian klimatu, podjęto decyzje o budo-

wie krajowych map drogowych dotyczących dekarbonizacji. Wiele państw wprowadziło kom-

pleksowe krajowe strategie na rzecz zielonego wzrostu, aby budować własną zieloną gospo-

darkę. W tę ekologiczną rewolucję z rozmachem włącza się świat biznesu. Globalne koncerny 

ujmują SDGs w swoich strategiach biznesowych. Skrajnie zmieniają się oczekiwania wzglę-

dem przemysłu. Już nie wystarczy dostarczyć dobrej jakości produkt. Wiele dekad temu śro-

dowisko naturalne było po prostu źródłem surowców z jednoczesną funkcją odbiorcy odpa-

dów, przyjmującym wszystko, co zostało wyeliminowane lub odrzucone, jako nieużyteczne 

w procesie produkcji lub już po konsumpcji [6]. Stopniowo zaczęły pojawiać się coraz bardziej 

restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, które dla wielu stały się 

przeszkodą do rozwijania swojej działalności. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się 

podmioty z branży wydobywczej. Idea zrównoważonego rozwoju nabiera szczególnego zna-

czenia w przypadku górnictwa. Nieodłączną cechą tej branży jest to, że bazuje na wydobyciu 

surowców, będących zasobami nieodnawialnymi. Branża wydobywcza charakteryzuje się 

przez to specyficznymi uwarunkowaniami sektorowymi i często zarzuca się jej negatywne od-

działywanie na środowisko. Wśród teoretyków pojawiają się głosy, że górnictwo z założenia 

nie ma szans na bycie branżą funkcjonującą w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju [7]. 

Zapomina się jednak, że z historycznego punktu widzenia górnictwo jest jednym z najstarszych 

udokumentowanych rodzajów działalności człowieka, o ogromnym znaczeniu dla jej rozwoju 

i postępu. Wydobywane i wykorzystywane surowce mineralne warunkowały rozwój gospodar-

czy i cywilizacyjny społeczeństw i państw, co zostało bardzo wyraźnie zaakcentowane w mot-

cie 18. Światowego Kongresu Górniczego, który odbył się w 2000 roku w USA – „Everything 

begins with mining”. Można wskazać wiele obszarów zarówno w przeszłości, jak i w czasach 

współczesnych, które swój rozwój zawdzięczają właśnie rozwojowi górnictwa. W ostatnim 50-



Rys. 1. Pięć kluczowych wyzwań zidentyfikowanych dla branży górniczej na lata 2017-2021 

w podziale na kontynenty  

Figure 1. Five key challenges identified for the mining industry for 2017-2021 by continent  

Źródło: ICMM 2017 Industry Stakeholders Opinion Survey Final Report 

Source: ICMM 2017 Industry Stakeholders Opinion Survey Final Report 

leciu obserwuje się wyraźną zmianę w dynamice wzrostu konsumpcji surowców naturalnych. 

Największy wzrost odnotowano w grupie surowców przemysłowych i konstrukcyjnych – od-

powiadają za niego głównie kraje takie jak Chiny, czy Indie. Fakt ten jednoznacznie wskazuje 

na zależność między wydobyciem tych surowców a rozwojem gospodarczym. Kluczowym 

elementem zrównoważonego rozwoju w zakresie pozyskiwania i korzystania z surowców mi-

neralnych jest racjonalna i oszczędna gospodarka [8].  

 

Przedsiębiorstwa górnicze na całym świecie coraz lepiej rozumieją swoją rolę i wpływ na cele 

zrównoważonego rozwoju. Branża mimo niechlubnej opinii dąży do tego, aby udowodnić, że 

nie stoi w opozycji do założeń zrównoważonego rozwoju i stara się je wspierać na wszelkie 

dostępne sposoby. Z badań przeprowadzonych przez International Council of Mining and Me-

tals (ICMM) [9] wynika, że zrównoważony rozwój jest dziś postrzegany, jako wyzwanie na 

kolejne lata dla branży górniczej, co pokazano na rysunku 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoświadomość branży górniczej w aspekcie zrównoważonego rozwoju stale rośnie. Nie bez 

znaczenia są także świadomość i oczekiwania interesariuszy tejże branży, którzy niejako wy-

muszają na przedsiębiorstwach górniczych pewne zachowania. Bez względu na pobudki, nie-

podważalnym jest, że przedsiębiorstwa górnicze przyłączają się do realizacji celów zrównowa-

żonego rozwoju i eksponują to na wiele sposobów.  

 

1.2. Oczekiwania interesariuszy konsekwencją szerzenia idei zrównoważonego rozwoju 
 

Presja prośrodowiskowa oraz dynamiczne szerzenie idei zrównoważonego rozwoju, która w 

dużej mierze wymusiła proces ewolucji w sposobie funkcjonowania biznesu, wpłynęły także 

na zmianę postaw wśród interesariuszy. Niegdyś tym, na czym zależało inwestorom był zysk, 

rozumiany wyłącznie w kategoriach księgowych. Generowany pieniądz był podstawowym, 

a często jedynym czynnikiem, który decydował o atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębior-



stwa. Dziś, korzyści czysto ekonomiczne dalej są ważne, ale na znaczeniu przybrały inne 

aspekty, wcześniej zupełnie pomijane. Dobre podsumowanie stanowią słowa P. Druckera- 

„Nie wystarczy osiągać korzyść, trzeba jeszcze czynić dobro, ale by czynić dobro, firma musi 

najpierw osiągnąć korzyść” [10]. Jasnym pozostaje, że dla przedsiębiorstw zysk będzie pod-

stawowym celem, ale warto pamiętać, że już nie jedynym.  

 

Wyraźnym odzwierciedleniem zmian oczekiwań względem biznesu jest wystosowane w 2018 

roku wezwanie prezesa zarządu BlackRock – największej firmy inwestycyjnej na świecie, za-

rządzającej aktywami szacowanymi na 6,3 tryliona dolarów. BlackRock ma udziały w ponad 

17 tys. spółek, w tym we wszystkich najważniejszych podmiotach notowanych na światowych 

giełdach i zarządza kapitałem powierzonym przez banki, fundusze emerytalne i rządy zlokali-

zowane w 100 krajach. Larry Fink, o którym mowa, w liście wystosowanym do prezesów spó-

łek zaapelował o tworzenie jasnych, długofalowych strategii uwzględniających wpływ spo-

łeczny biznesu, podkreślając, że prowadzenie firmy, tak by generowała krótkotrwałe zyski dla 

inwestorów nie jest dziś akceptowalną formą zarządzania. Prezes BlackRock pisze wprost, że 

publiczne oczekiwania względem firm nigdy nie były większe. Uzasadnia, że społeczeństwo 

swoimi oczekiwaniami coraz bardziej zwraca się w kierunku sektora prywatnego z uwagi na 

nieudolność rządów w odpowiadaniu na szerokie wyzwania społeczne. W jednym z fragmen-

tów Fink pisze „Społeczeństwo domaga się by firmy, zarówno publiczne jak i prywatne, służy-

ły celom społecznym. By prosperować w długim czasie, każda firma musi nie tylko radzić so-

bie finansowo, ale też pokazywać, w jaki sposób pozytywnie udziela się społecznie. Firmy mu-

szą dawać korzyści wszystkim swoim udziałowcom, w tym posiadaczom akcji, pracownikom, 

klientom oraz społecznościom, w których operują” [11]. 

 

W widoczny sposób z każdym rokiem wzrasta znaczenie nowych strategii inwestowania. Na 

sile zyskują szczególnie inwestycje społecznie odpowiedzialne. Zgodnie z ideą społecznie od-

powiedzialnego inwestowania (Socially Responsible Investment – SRI) kwestie etyczne, spo-

łeczne i środowiskowe (ESG) mają priorytet wobec determinantów czysto finansowych. Jak 

już wspomniano, inwestorzy coraz częściej oprócz wartości ekonomicznej poszukują prospo-

łecznych, ekologicznych i etycznych działań ze strony spółek, w które inwestują. Odpowie-

dzialne inwestowanie integruje czynniki ESG w analizach inwestycyjnych dotyczących doboru 

spółek oraz podczas korzystania z praw korporacyjnych w przekonaniu, że czynniki te mogą 

pozytywnie wpłynąć na długoterminową efektywność zarządzania [12]. Co istotne, SRI bierze 

pod uwagę różnice natury światopoglądowej i religijnej w różnych częściach świata, dlatego 

też bazuje na uniwersalnych wartościach etycznych wskazywanych np. w 17 Celach Zrówno-

ważonego Rozwoju ONZ wyłonionych w ramach wspomnianej już Agendy 2030.  

 

Wskaźniki ESG są dla inwestorów na tyle istotne, że na światowych giełdach pojawia się coraz 

więcej dedykowanych temu zagadnieniu indeksów, pomagających oceniać inwestorom pozafi-

nansowe aspekty działalności spółek. W dniu 03.09.2019 roku także Giełda Papierów Warto-

ściowych (GPW) w Warszawie uruchomiła nowy indeks – WIG-ESG, który od 01.01.2020 

definitywnie zastąpił dotychczasowy Respect Index, zrzeszający spółki społecznie odpowie-

dzialne [13]. Wskaźniki ESG rodzą jednak wciąż spore kontrowersje. Z jednej strony szeroko 

mówi się o tym, że zmiana klimatu sprawia, że kwestie ESG są siłą napędową inwestycji, z 

drugiej zaś pojawiają się głosy o ułomności ocen atrakcyjności inwestycyjnej opartej o tego 

typu wskaźniki. Najczęściej pojawiająca się obawa podnosi, że w przeciwieństwie do ratingów 

kredytowych, wyniki ESG są słabo skorelowane ze sobą oraz mało miarodajne, porównywalne 

i wiarygodne. Wciąż brak wystandaryzowanych jednoznacznych skal i metod pomiaru. Firmy 



zajmujące się oceną ESG nie zgadzają się jeszcze między sobą, co do tego, które z analizowa-

nych firmy „są dobre, a które złe”. W zależności od oceniającego rating może być skrajnie 

różny. Daje to duże pole do manipulowania ocenami i informacjami, na których rzeczywiście 

zależy inwestorom [14]. Jeśli dane ESG staną się bardziej dokładne i spójne, szefom i zarzą-

dzającym funduszami będzie trudniej angażować się w greenwashing [15], czyli tzw. zielone 

kłamstwo polegające na zatajaniu działalności destrukcyjnej na rzecz eksponowania wybra-

nych inicjatyw proekologicznych.  
 

Z ankiety przeprowadzonej przez Harvard Business Review na 413 specjalistach ds. global-

nych inwestycji wynika, że 82% inwestorów uważa dane ESG za istotne dla wyników inwesty-

cji. Dostarczają im informacji przede wszystkim na temat zagrożeń, w tym ryzyka wizerunko-

wego, prawnego i regulacyjnego. Jedna trzecia inwestorów spodziewa się, że w ciągu najbliż-

szych pięciu lat ratingi ESG będą coraz częściej wykorzystywane do selekcji aktywów. Mimo, 

iż ratingi ESG zyskują na znaczeniu, w ankiecie wyczuwa się też sceptycyzm - 20% inwesto-

rów konsekwentnie twierdziło, że wskaźniki ESG nie wpływają na kurs akcji [16]. 
 

Mówiąc o presji wywieranej przez interesariuszy na biznes należy zauważyć, że trend ten 

szczególnie widoczny jest w Europie. To właśnie Europa wyznacza trendy i wprowadza regu-

lacje dotyczące zrównoważonego inwestowania. Wyraźnym przykładem tego jest fakt, że 

w trakcie starań Ursuli von der Leyen o objęcie przewodnictwa w Komisji Europejskiej, które 

ostatecznie objęła w listopadzie 2019 roku, zobowiązała się do osiągnięcia celu redukcji emisji 

do 2030 r. o 50%, zmierzając do neutralności klimatycznej, polegającej na wyeliminowania 

gazów cieplarnianych w UE do 2050 r. Europejski Zielony Ład stanowić będzie ogromne wy-

zwanie nie tylko dla rządów krajów UE ale i dla biznesu, który zmuszony będzie przystosować 

się do nowych realiów [17]. Przedsmakiem wynikającym z lobbingu Unii Europejskiej na 

rzecz zrównoważonego biznesu są nowe obowiązki raportowe [18]. Obowiązek raportowania 

niefinansowego narzuciła w grudniu 2014 roku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/95/UE. Część przedsiębiorstw rozpoczęła raportowanie niefinansowe zgodnie z Dyrek-

tywą od 2018 roku, kolejne pierwszy raz przystąpiły do procesu w 2019 roku. Idea raportowa-

nia niefinansowego sprowadza się do wypracowania większej transparentności przedsiębiorstw 

oraz zachęcenia ich tym samym do poprawy raportowanych wskaźników. W dniu 18.06.2019 

opublikowane zostały nowe Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinan-

sowego, obowiązujące już przy raportach za 2019 rok. Wprawdzie formalnie nie są one wiążą-

ce, ale unijny organ nadzoru (ESMA) zaleca, aby krajowe organy nadzorcze dokonywały oce-

ny raportów niefinansowych właśnie w oparciu o ten dokument. Rozbudowują one w bardzo 

istotny sposób wymogi raportowania i krąg podmiotów nim objętych. Nowe wytyczne przewi-

dują szereg kolejnych złożonych pytań, kilka przykładów poniżej:[19] 

 Proszę opisać wpływ ryzyka i możliwości związanych z klimatem na model biznesowy, 

strategię i plany finansowe przedsiębiorstwa; 

 Proszę opisać sposoby zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wpływu modelu biz-

nesowego przedsiębiorstwa na klimat, 

 Proszę opisać odporność modelu biznesowego i strategii biznesowej przedsiębiorstwa, z 

uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z klimatem w różnych perspekty-

wach czasowych, w tym przynajmniej scenariusz zakładający ocieplenie na poziomie 

najwyżej 2 °C oraz scenariusz zakładający ocieplenie o ponad 2°C, 

 Proszę opisać zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego, takiego jak woda, 

grunty, ekosystemy i różnorodność biologiczna, które są narażone na ryzyko ze 

względu na zmianę klimatu. 



Unia Europejska swoimi regulacjami konsekwentnie zmierza do realizacji idei zrównoważone-

go rozwoju. Zachodzi jednak obawa, czy nie dzieje się to za wszelką cenę, kosztem rozwoju i 

dobrobytu poszczególnych państw i przedsiębiorstw, które być może nie będą w stanie przy-

stosować się do narzuconych wymogów. Zastanawiające jest także to, jak regulacje będą 

wpływać w przyszłości na konkurencyjność europejskich firm na świecie, zmuszonych od sta-

wania w konkury z firmami z krajów, które nie są obwarowane tak restrykcyjnymi przepisami, 

jak te narzucane przez UE.  

 

2. BRANŻA WYDOBYWCZA NA RZECZ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

2.1. Doświadczenia ze świata 

 

Gromadząc materiały do niniejszego artykuły sięgnięto do strategii i materiałów korporacyj-

nych 10 największych producentów miedzi na świecie. Każda z analizowanych spółek odnosi 

się w swoich strategiach w mniejszym lub większym stopniu do zrównoważonego rozwoju. 

Wiele z nich posługuje się celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez ONZ. Wy-

raźnie widoczną praktyką jest odnoszenie się spółek do własnych działań na rzecz wspierania 

wybranych SDGs. Wiele spółek wybiera kilka konkretnych celów i buduje określone programy 

korespondujące z nimi. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów zaangażowania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju jest największy producent miedzi na świecie – chilijskie, państwo-

we przedsiębiorstwo - Codelco. 

 

W 2016 r. w Codelco opracowano plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, który wedle zamy-

słu ma służyć spółce, jako mapa drogowa na następne 25 lat. Stanowi ona operacjonalizację 

strategii spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju i odnosi się do krótko (do 2020 r.), śred-

nio (do 2030 r.) i długoterminowej (do 2040 r.) perspektywy. Istotnym czynnikiem w każdym 

wymiarze czasowym jest dla Codelco minimalizowanie ryzyk i negatywnego wpływu społecz-

no-środowiskowego. Jako kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju Codelco wskazuje: 

bezpieczeństwo i higienę pracy, pracowników, środowisko, społeczności lokalne, innowacje 

oraz ład korporacyjny. Spółka zwraca uwagę na swoje inwestycje na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, operując konkretnymi kwotami i wskazując, że w 2017 r. na ten cel przeznaczyła 752 

milionów dolarów. Jak deklaruje firma, środki te spożytkowano m.in. na inicjatywy związane z 

projektami BHP i ochronę środowiska, a także przedsięwzięcia związane z doskonaleniem sys-

temu wychwytywania gazów oraz oczyszczania wód powierzchniowych i zarządzania odpa-

dami. Codelco opisuje w szerokim zakresie także konkretne, zrealizowane działania i projekty 

na rzecz społeczeństwa. 

 

Jednym na najciekawszych projektów, o którym warto wspomnieć w kontekście celów zwią-

zanych z ochroną klimatu oraz czystą energią jest uruchomienie przez Codelco elektrowni sło-

necznej Pampa Elvira Solar. Elektrownia słoneczna, przyjazna środowisku obejmuje dziś ob-

szar paneli słonecznych o powierzchni  ok. 40000 m2. Elektrownia generuje rocznie ok. 54000 

MWh energii, zastępując około 80% zużycia paliw kopalnych, (oszczędzając do 6500 ton oleju 

napędowego rocznie). Spalając mniej oleju napędowego, kopalnia obniżyła emisję CO2 o pra-

wie 15000 ton rocznie. Ponadto zmniejszenie zużycia oleju napędowego pozwala uniknąć 

rocznej mobilizacji 250 ciężarówek, które byłyby wymagane do transportu paliwa. To rozwią-

zanie z jednej strony dostarcza Codelco pewną energię po stabilnym koszcie, z drugiej strony 

generuje zieloną energię, przyjazną środowisku. Doskonale pogodzono kwestie biznesowe ze 

środowiskowymi [20]. 

 

http://m.in/


2.2. Doświadczenia z Polski 
 

Polskie doświadczenia pokazują, że także spółki z naszego rodzimego rynku coraz lepiej ro-

zumieją kierunek, w którym zmierza biznes. Branża wydobywcza jest jedną z tych, na które 

czekają najtrudniejsze wyzwania w kontekście przemian wynikających z szerzenia idei zrów-

noważonego rozwoju. Nie można wymagać, aby przedsiębiorstwa trudniące się wydobyciem 

surowców, tak istotnych z punktu widzenia wielu sektorów, nagle zaprzestały swojej działal-

ności lub też prowadziły ją w sposób pozbawiający je zysku. Mogą natomiast wprowadzać 

zmiany do swoich procesów produkcyjnych, czyniąc je bardziej przyjaznymi środowisku, po-

dejmować różnorodne inicjatywy prośrodowiskowe oraz na wiele sposobów uwzględniać do-

bro i potrzeby lokalnych społeczności. Jednymi z bardziej jaskrawych przykładów spółek an-

gażujących się na rzecz zrównoważonego rozwoju, od kilku lat, są spółki z udziałem Skarbu 

Państwa. Duża w tym rola przyjętej w kraju polityki oraz realizowania założeń Strategii na 

Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. 

na lata 2019-2023 

Strategia 2018-2030 z uwzględnieniem 

Spółek Zależnych GK JSW 

KGHM 4.0 

(nawiązanie do czwartej rewolucji przemysło-

wej, tj. przemysłu 4.0) 

JSW 4.0 

(nawiązanie do czwartej rewolucji przemysłowej, 

tj. przemysłu 4.0) 

Efektywność 

(jako element 4E) 

Efektywność 

(Program efektywność) 

Elektromobilność 

(punkty ładowania, wprowadzenie elektrycznych 

samochodów do floty) 

Elektromobilność 

(punkty ładowania, wprowadzenie elektrycznych 

samochodów do floty) 

Niezależność energetyczna 

(50% energii ze źródeł własnych i OZE 

do 2030 r.) 

Niezależność energetyczna 

(samowystarczalność energetyczna już w 2022 r.) 

Fotowoltaika Fotowoltaika 

Zrównoważony KGHM Zielone JSW 

GOZ GOZ 

 

Przykładami spółek z branży wydobywczej a jednocześnie spółek z udziałem Skarbu Państwa 

są KGHM Polska Miedź S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Przyglądając się aktual-

nym strategiom biznesowym obu spółek wyraźnie widać wpływ tego samego, głównego ak-

cjonariusza ale także po prostu globalnych megatrendów. Podobieństwa obu strategii są bardzo 

wyraźne, co przedstawiono w Tabeli 1. Jasno widać te same kierunki dotyczące zrównoważo-

Tabela 1. Główne elementy strategii biznesowych KGHM Polska Miedź S.A. 

i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Table 1. The main elements of the business strategies of KGHM Polska Miedź S.A. 

and Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strategii biznesowych KGHM Polska Miedź S.A. 

i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Source: Own elaboration, based on the business strategies of KGHM Polska Miedź S.A. 

and Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 



Rys. 2. Wykorzystanie miedzi w samochodach nowej generacji 

Figure 2. Copper utilization in the new generation vehicles 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visual Capitalist, U.S. Global Investors 

Source: Own elaboration, based on Visual Capitalist, U.S. Global Investors 

nego rozwoju, które przyświecają obu spółkom. Interesującą lekturą, na temat odpowiedzialnej 

postawy spółek oraz ich poszanowania dla założeń idei zrównoważonego rozwoju, są zinte-

growane raporty roczne, szeroko omawiające kwestie pozafinansowej działalności spółek. Tam 

też można znaleźć przykłady konkretnych działań i inicjatyw podejmowanych przez spółki na 

rzecz środowiska, społeczeństwa, kultury i sportu [21]. Z uwagi na syntetyczny charakter arty-

kułu nie jest on miejscem do opisywania ich wielości i różnorodności, ale warto się z nimi za-

poznać, aby dostrzec starania branży, która stara się nadążać za przemianami i oczekiwaniami 

względem biznesu. 

 

3. KORZYŚCI DLA BRANŻY WYDOBYWCZEJ NIESIONE ZA SPRAWĄ 

    ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

3.1. Popyt na miedź 

 

Zmiany szerzone przez ideę zrównoważonego rozwoju malują obraz trudnej przyszłości dla 

biznesu, który będzie musiał przystosować się do nowej rzeczywistości. Można nabrać przeko-

nania, że prośrodowiskowa presja niesie ze sobą jedynie trudności i negatywne konsekwencje 

dla prowadzenia biznesu w obszarze górnictwa. Tymczasem zrównoważony rozwój, dbałość o 

klimat i zachodzące na świecie przemiany ukierunkowane na ochronę środowiska mogą gene-

rować wiele pozytywów dla niektórych branż. Jaskrawym przykładem jest tutaj górnictwo 

miedzi.  

 

Prognozuje się, że elektromobilność, która stanowi jeden z obecnych megatrendów, znacząco 

napędzi światowe zapotrzebowanie na miedź. Według szacunków Europejskiego Instytutu 

Miedzi do 2027 r. zapotrzebowanie na miedź wzrośnie do 1,7 mln ton. W zależności od sza-

cunków, mówi się o tym, że auta z napędem elektrycznym zawierają nawet cztery razy więcej 

miedzi niż auta z silnikiem spalinowym. Przybliżone zawartości miedzi w samochodach róż-

nego typu przedstawia rysunek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedź jest również intensywnie wykorzystywana w infrastrukturze niezbędnej do ładowania 

pojazdów elektrycznych. W całej Europie trwa proces rozbudowywania publicznych stacji ła-

dowania. Do realizacji tego procesu również niezbędna będzie miedź. Surowiec ten, z uwagi na 

swoje właściwości, ma powszechne zastawanie w takich obszarach, jak fotowoltaika, czy ener-



getyka wiatrowa, poprawiając ich ogólną wydajność ekonomiczną. Miedź jest wykorzystywa-

na m.in. do produkcji przewodów i kabli, paneli fotowoltaicznych oraz elementów wiatraków 

słonecznych (generatory, systemy uziemień, przyłącza kablowe). Oparte na miedzi i jej stopach 

technologie zwiększają efektywność energetyczną w kluczowych obszarach - energetyce oraz 

przemyśle [22]. Obserwacja czołowych megatrendów pozwala zatem sądzić, że widoczne na 

świecie przemiany, to nie tylko zagrożenia, ale również szanse związane z cywilizacyjnymi 

i technologicznymi przemianami. Przyglądając się światowym rynkom widać obszary, które 

w perspektywie dekad powinny generować popyt na miedź. Należy tu wskazać przede wszyst-

kim na branże innowacyjne oraz stawiające właśnie na rozwiązania proekologiczne. Te dwie 

sfery naturalnie łączą się ze sobą. Tak jest nie tylko w przypadku elektromobilności ale także 

rozwoju odnawialnych źródeł energii, o czym już wspomniano w niniejszym artykule [23]. 
 

3.2. Green copper i umowa z BMW 
 

Kolejnym przykładem, ukazującym, że zrównoważony rozwój może stanowić pozytyw dla 

biznesu są próby przekuwania go na przewagę konkurencyjną. Skuteczne działania na tym po-

lu podjęło chilijskie Codelco. W 2017 roku branżę surowcową zaskoczyła informacja, że Co-

delco planuje sprzedawać „nowy rodzaj” miedzi tzw. green copper [24]. Z kolei na rynek chiń-

ski miała być ona sprzedawana, jako feng shui copper. Jest to naturalnie ta sama miedź, jaką 

firma produkuje od lat, natomiast z certyfikatem poświadczającym jej odpowiedzialną i zrów-

noważoną produkcję, wskazując tym samym ukierunkowanie spółki na aspekty związane ze 

zrównoważonym rozwojem. Co ciekawe, rynek nie zareagował na tę informację, jak na fana-

berię Codelco, przeciwnie, potraktowano ten pomysł bardzo poważnie. Financial Times opu-

blikował artykuł, w którym opisał realne plany londyńskiej giełdy matali (London Metal Ex-

change – LME), aby zieloną miedź dodatkowo premiować [25]. 
 

Codelco podjęło też poważne negocjacje z branżą automotiv, aby zakontraktować dostawy na 

green copper. Jak wskazano w poprzednim punkcie artykułu, gwałtowanie rosnąca produkcja 

samochodów elektrycznych, powoduje rosnący popyt na miedź wśród producentów samocho-

dów, zwłaszcza na rynku europejskim. W styczniu 2018 roku Codelco finalnie podpisało dużą 

umowę na dostawy miedzi dla BMW Group w ramach Responsible Copper Initiative. Grupa 

BMW i Codelco podpisały umowę o współpracy w zakresie zrównoważonych i przejrzystych 

dostaw miedzi. Od wydobycia metalu po instalację w samochodzie, Codelco i BMW Group 

tworzą punkt początkowy i końcowy w łańcuchu dostaw miedzi, tworząc tym samym warunki 

wstępne dla nowych standardów w zrównoważonym przetwarzaniu miedzi. Aby nakreślić ska-

lę wielkości umowy wystarczy wskazać, że w 2017 roku BMW Group zakupiła od różnych 

dostawców 42 000 ton miedzi o wartości ponad 200 milionów euro. BMW Group, jako jeden 

z wiodących światowych producentów pojazdów elektrycznych, w 2025 roku będzie oferować 

aż 25 zelektryfikowanych modeli. Do tego czasu zapotrzebowanie na miedzi wzrośnie o 20000 

dodatkowych ton [26]. Pokazuje to, że miedź będzie odgrywać jeszcze większą rolę w przy-

szłości przemysłu motoryzacyjnego, a spółka Codelco, jako jej producent zapewniła sobie sta-

łego odbiorcę ceniącego zrównoważone wytwarzanie. 
 

 

PODSUMOWANIE 
 

Świadomość konieczności uwzględniania założeń zrównoważonego rozwoju w biznesie wzro-

sła w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci na całym świecie, również wśród firm wydobyw-

czych. Obserwując zmianę postaw wśród przedsiębiorstw należy uznać, że coraz wyraźniej 

http://m.in/


zdają sobie sprawę z tego, że prowadzenie dziś biznesu, to nie tylko koncentracja na zysku. 

Śledząc aktywność czołowych przedstawicieli branży wydobywczej można nabrać przekona-

nia, że całkiem dobrze radzą sobie ze znajdowaniem złotego środka, łączącego aspekty zarob-

kowej działalności z godzeniem interesów społecznych i środowiskowych. Oczywistym jest, że 

ich działalność nie stanie się nagle zupełnie neutralna dla otoczenia ale staje się stopniowo co-

raz bardziej mu przyjazna i rekompensująca swój negatywny wpływ. Co więcej, sektor wydo-

bywczy zaczął dostrzegać, że zrównoważony rozwój może przynieść mu korzyści i stawać się 

polem do kreowania przewagi konkurencyjnej. Przedstawione przykłady są tylko częścią sze-

roko zakrojonych działań podejmowanych przez sektor wydobywczy. W przyszłości temat ten 

będzie rozwijany w kontekście budowania skutecznych strategii biznesowych opartych o zało-

żenia zrównoważonego rozwoju, takich które dostarczą korzyści zarówno otoczeniu, jak i sa-

mym przedsiębiorstwom, kreując ich przewagę konkurencyjną. 
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The mining industry facing challenges driven by 

the sustainable development idea 
 

SUMMARY: The climatic crisis and its consequences are the issues provoking and an exten-

sive discussion among various parties. A fierce pressure on authorities and, indirectly, on busi-

ness representatives was posed by the UN in 2015 by adopting the “2030 Agenda” (Sustainable 

Development Goals). 193 countries have declared the willingness to join the initiatives aimed 

at sustainable development. How has the business answered to that call? Is any progress being 

made in the traditionally polluting industries, i.e. the mining sector? Does it mean that their 

time has come to an end? The above is one of many doubts rising upon getting familiar with 

the SDG. In the meantime, it turns out that the business, including the environment-harming 

industries, is learning how to benefit from the new order and make it their competitive ad-

vantage. The sustainable development initiatives are being reflected in the vast majority of 

mining companies’ strategies. Directions set by the principles of sustainable development are 

aimed at bringing benefits for the business environment. However, we can already see that 

there is a clear tendency of companies attempting to make use of their responsible and sustain-

able approach. They consider it as an important part of their future success. 

 

KEYWORDS: Sustainable development, mining industry, stakeholders, challenges 
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Pokłady możliwości

Branża wydobywcza w obliczu wyzwań niesionych 
przez ideę zrównoważonego rozwoju

luty 2020

Klaudia Bogusz



Słowem wstępu
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Tymczasem na świecie

Krytycy...

Cykle Milankovicia

Etc…
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 Od 1950 roku ludzkość wyprodukowała ok 8,5 mld ton plastiku = tona na osobę na ziemi 
(nic z tego się nie rozłożyło!)

 Jedna z plam śmieci na Pacyfiku ma wielkość pięć razy większą od Polski

 60% znanych nam gatunków zwierząt wymarło w ciągu ostatnich 40 lat

Destrukcyjna działalność człowieka

!!!
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A może by tak… 



Oczekiwania interesariuszy
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„Nie wystarczy, by biznes czynił to, co do niego należy, musi również czynić 
dobro… Ale aby czynić dobro, biznes musi najpierw czynić to, co do niego należy 

i jak należy” 

Peter F. Drucker 
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17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

I szczyt Ziemi (Sztokholm) - 1972

Raport Granice Wzrostu (Klub Rzymski) -1972

Raport Nasza Wspólna przyszłość (Raportem Brundtland) - 1987

III szczyt Ziemi ( Johanesburg) - 2002

2015 rok 
– Agenda na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 
2030

Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Deklaracja 
podpisana 
przez 193 

kraje świata
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• List prezesa zarządu BlackRock – największej firmy inwestycyjnej na świecie 
zarządzającej aktywami szacowanymi na 6.3 tryliona dolarów. BlackRock ma udziały 
w ponad 17 tys. spółek, w tym we wszystkich najważniejszych podmiotach notowanych 
na światowych giełdach, i zarządza kapitałem powierzonym przez banki, fundusze 
emerytalne i rządy zlokalizowane w 100 krajach. 

• W 2018 roku Larry Fink, prezes zarządu BlackRock, w liście wystosowanym do prezesów 
spółek zaapelował o tworzenie jasnych, długofalowych strategii uwzględniających wpływ 
społeczny biznesu, podkreślając że prowadzenie firmy tak by generowała krótkotrwałe 
zyski dla inwestorów nie jest akceptowalną formą zarządzania. 

 „Widzieliśmy wiele rządów ponoszących porażkę w przygotowywaniu się na przyszłość, w różnych kwestiach - od emerytur,
przez infrastrukturę, do automatyzacji i przekwalifikowania pracowników. W efekcie społeczeństwa coraz bardziej
zwracają się ku sektorowi prywatnemu i proszą firmy o odpowiadanie na szerokie wyzwania społeczne. Publiczne
oczekiwania dotyczące firm nigdy nie były większe.”

List prezesa zarządu BlackRock

 „Społeczeństwo domaga się by firmy, zarówno publiczne jak i
prywatne, służyły celom społecznym. By prosperować w długim
czasie, każda firma musi nie tylko radzić sobie finansowo, ale też
pokazywać, w jaki sposób pozytywnie udziela się społecznie. Firmy
muszą dawać korzyści wszystkim swoim udziałowcom, w tym
posiadaczom akcji, pracownikom, klientom oraz społecznościom,
w których operują.”.



 Ponad 100 agencji ratingowych publikuje dane na temat wpływu spółek giełdowych na środowisko i społeczeństwo oraz
dotyczące przestrzegania przez nie zasad ładu korporacyjnego (environmental, social and governance – ESG), a ponad 1400
wyspecjalizowanych, społecznie odpowiedzialnych firm inwestycyjnych używa ratingów ESG do analiz rynków akcji i obligacji.

 Niewiele jednak wiadomo o tym, jak korzystają z danych ESG tradycyjne firmy inwestycyjne. Wglądu w tę kwestię
dostarcza ankieta przeprowadzona przez Harvard Business Review z udziałem 413 specjalistów do spraw globalnych inwestycji.

 Mimo iż ratingi ESG są szeroko używane, z ankiety przebija pewien sceptycyzm: odpowiadając na różne pytania, 20% inwestorów
konsekwentnie twierdziło, że wskaźniki ESG nie wpływają na kurs akcji
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Wskaźniki ESG

 Z odpowiedzi na ankietę wynika, że 82% inwestorów uważa dane ESG za istotne dla wyników inwestycji głównie
dlatego, że dostarczają one informacji na temat zagrożeń, w tym ryzyka wizerunkowego, prawnego i regulacyjnego.
Inwestorzy używają danych ESG przeważnie do selekcji negatywnej, a więc unikają akcji firm z niskim ratingiem ESG
w obawie, że wskutek zachowań będących przyczyną niskich ocen akcje tych firm przyniosą im mniejszy zysk niż akcje
pozostałych spółek. Jedna trzecia inwestorów spodziewa się, że w ciągu najbliższych pięciu lat ratingi ESG będą
coraz częściej wykorzystywane do selekcji aktywów (menedżerowie portfeli zaczną szukać firm z wysokim
ratingiem) i aktywnego podejścia do własności.

Problemy z ESG:

- Brak ustandaryzowanych sposobów wyliczeń oraz brak wiarygodnych i spójnych danych ESG.

- Subiektywne oceny agencji raitingowych.

- Możliwość manipulowania ujawnianymi danymi – grunt dla greenwashingu.

- Brak jasnych informacji jak wskaźniki ESG przekładają się na wartość/atrakcyjność firm.

- Różne postrzeganie istoty ESG w różnych regionach świata (presja ze strony Europy!)
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Zagrożenia, lobbing, legislacja 

 Carbon tax

 Liczenie śladu środowiskowego (lobbing Aurubis)

 Gospodarka Obiegu Zamkniętego

 Eliminacja silników diesla z przemysłu 
górniczego (elektromobilność)

 Konkluzje BAT

 Europejski Zielony Ład 
(Neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku)
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Nowe wytyczne Komisji Europejskiej - rozszerzenie raportowania niefinansowego

 Dotyczą raportowania zagadnień związanych ze zmianami klimatu

 Zostały ogłoszone 18 czerwca 2019 i będą obowiązywały już w 2020 roku raportując za rok 2019

 Przykłady pytań (bardzo szczegółowe!):



Branża wydobywcza na rzecz zrównoważonego rozwoju 

i odpowiedzialnego biznesu
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Zrównoważony rozwój w strategiach topowych wydobywców miedzi

Firma
Code of 

conduct

Code of 

ethics
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Od 2017 roku:

• Polityka Praw 
Człowieka

• Polityka 
Środowiskowa

• Polityka Społeczna
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PRINCIPLES OF 
CORPORATE

A culture of 
results

A culture of 
innovation

A culture of 
quality

A commitment
to serve

Care for the 
environment 

Corporate
social

responsibility

• Behind every number, there’s a vision for the future,
a person, and a community that motivate us to
remain on the cutting edge in terms of
sustainability.

• We understand Sustainable Development as that
which "meets the needs of today without
compromising the needs of future generations”.

• Three areas:

• Sustainable Development Report

Producing essential materials 
responsibly

Sustainable Development Report

Business life cycle:

Sustainability Strategy Framework

We aspire to be a global leader in
sustainable mining.
This strategy will also transform our whole
business and deliver value to all our
stakeholders.

OUR VALUES IN ACTION:

Partnering for human progress

Operating with pioneering spirit

Slavery and human trafficking statement

http://www.southerncoppercorp.com/ENG


KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.



Wizja

Efektywne wykorzystanie posiadanych 
zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera 
zrównoważonego rozwoju.

Misja

By zawsze mieć miedź.

Zrównoważony rozwój osadzony 
w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023

Obszary strategiczne

Kierunki strategiczne

RozwójProdukcja Efektywna 
Organizacja

Człowiek 
i środowisko

Innowacje Stabilność 
Finansowa
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KGHM Polska Miedź S.A. a etyka i cele zrównoważonego rozwoju 



20.02.2020

Zbieżne punkty Strategii KGHM Polska Miedź S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej

KGHM 4.0

Strategia 2018-2030 z uwzględnieniem 

Spółek Zależnych GK JSW

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. 

na lata 2019-2023

JSW 4.0

Efektywność
(jako element 4E)

Efektywność

(Program efektywność)

Elektromobilność 
(punkty ładowania, wprowadzenie 

elektrycznych samochodów do floty)

Elektromobilność 
(punkty ładowania, wprowadzenie 
elektrycznych samochodów do floty)

Zielone JSWZrównoważony KGHM

Niezależność energetyczna 
(50% energii ze źródeł własnych i OZE 

do 2030 r.)

Niezależność energetyczna 
(samowystarczalność energetyczna już 
w 2022 r.)

Fotowoltaika Fotowoltaika

GOZ GOZ



Co zrównoważony rozwój może dać branży wydobywczej?
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Zrównoważony rozwój może być siłą napędową popytu na miedź
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Financial Times – XII 2017  „feng shui copper”
Jak ZR może stać się przewagę 

konkurencyjną

 Green copper
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SKALA UMOWY
• W 2017 roku BMW Group zakupiła 42 000 ton miedzi o wartości ponad

200 milionów euro.
• Jako jeden z wiodących światowych producentów pojazdów

elektrycznych, BMW Group będzie oferować 25 zelektryfikowanych
modeli w 2025 roku.

• Do tego czasu zapotrzebowanie na miedzi wzrośnie o 20 000
dodatkowych ton. To pokazuje, że miedź będzie odgrywać jeszcze
większą rolę w przyszłości.

• Grupa BMW i chilijskie przedsiębiorstwo wydobywcze miedzi Codelco
podpisały umowę o współpracy w zakresie zrównoważonych i przejrzystych
dostaw miedzi. Od wydobycia metalu po instalację w samochodzie,
Codelco i BMW Group utworzą punkt początkowy i końcowy w łańcuchu
dostaw miedzi, tworząc tym samym warunki wstępne dla nowych
standardów w zrównoważonym przetwarzaniu miedzi.

Umowa Codelco i BMW – Responsible Copper Initiative

W styczniu 2018 roku Codelco podpisało dużą umowę na dostawy miedzi dla BMW Group w ramach 
Responsible Copper Initiative.



Dziękuję za uwagę
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОБЫЧИ КАМЕННОГО УГЛЯ В УКРАИНЕ

Dnipro University of Technology 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ УКРАИНЫ

Государственные шахты – 29

Частные шахты – 17

Общее количество - 46
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ДОБЫЧА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В УКРАИНЕ, тыс тонн

Dnipro University of Technology 

Общий объем добычи энергетического угля в Украине за 2019 год составил – 24,9 млн тонн (-9,4% к 2018 г.)

Добыча энергетического угля частными шахтами – 22,1 млн тонн (-7,2% к 2018 г.)

государственными шахтами – 2,7 млн тонн (-24,1% к 2018 г.)
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ИМПОРТ КАМЕННОГО УГЛЯ В УКРАИНЕ

Dnipro University of Technology 
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Импорт угля, тыс т Структура импорта угля в Украину в 2019 г

Уголь антрацитовых марок

21,4%

Уголь газовых марок

20,7%

Коксующийся уголь

57,9%

по маркам угля

Россия

64%21%

США

1%

Беларусь

4%
Другие страны

по странам

 В 2019 году импорт угля в Украину составил – 21 млн т (-8,4% к 2018 г.)

 Уголь импортирован на сумму - 174,446 млн долл. США

 За период 2010-2019 гг импорт угля увеличился на 8,9 млн т (+57,5%)

 Объем импорта угля антрацитовых марок составил – 4,5 млн т

 Объем импорта угля газовых марок – 4,3 млн т

 Объем импорта коксующихся углей – 12,2 млн т

 Импорт антрацитовой группы углей из России составил - 4,2 млн т 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ И СТОИМОСТЬ УГЛЯ В УКРАИНЕ
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ УГЛЯ НА ТЭС И ТЭЦ в 2019 году, тыс т

Dnipro University of Technology 

 По состоянию на 16.12.2019 г. заполняемость складов ТЭС и ТЭЦ составляла 49,5%

 Запасы антрацита - 838 тыс т (+29,3% к октябрю 2019 г.)

 Запасы угля газовых марок - 1,9 млн т (+9,2% к октябрю 2019 г.).
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СТРУКТУРА ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ 

Производство электроэнергии

52,9%

АЭС

ТЭС и ТЭЦ

ГЭС и ГАЭС

ВИЭ Другие 
источники

37%

5,2%

3,7% 1,2%

Производство электроэнергии в объединенной 

энергосистеме в 2019 году – 154 млрд кВт-ч

Выработка электростанциями энергии (+/- к 2018 г):

АЭС – 83 млрд кВт-ч (-1,7%)

ТЭС и ТЭЦ – 55,8 млрд кВт-ч (-5,1%)

ГЭС и ГАЭС – 7,8 млрд кВт-ч (-3,1%)

ВИЭ – 5,5 млрд кВт-ч (+147,4%)

Установленная мощность генераций ВИЭ - 5,74 ГВт

1,7%

ВИЭ

2018 г
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ 

43,1%
Промышленность

0,8%
Строительство

29%
Население

3,1%
Сельхозпотребители

Другие потребители

6,1%

Транспорт

5,5%

12,5%
Коммунальные предприятия

Общее потребление 

электроэнергии в 2019 году - 150,22 млрд кВт-ч.

 Промышленность – 64,7 млрд кВт-ч

 Коммунальные – 18,8 млрд кВт-ч

 Население – 43,5 млрд кВт-ч

 Транспорт – 6,59 млрд кВт-ч

 Сельхозпотребители – 3,7 млрд кВт-ч

 Строительство – 0,96 млрд кВт-ч

 Другие потребители – 4,5 млрд кВт-ч
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ДОЛЯ ВИЭ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



Dnipro University of Technology 

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Период: май 2019
Величина: МВт*ч
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ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

 С 1 июля в Украине введен новый рынок электроэнергии.

 Целью нового рынка электрической энергии является внедрение

конкурентных механизмов функционирования рынка электрической

энергии, свободный выбор контрагентов и обеспечения права

потребителя свободно выбирать поставщика электроэнергии.

Механизмы купли-продажи электрической энергии:

 Рынок "двухсторонних договоров";

 Рынок "на сутки вперед";

 "Внутрисуточный рынок";

 "Балансирующий рынок" для обеспечения пикового 

потребления.
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ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ НА РЫНКЕ «НА СУТКИ ВПЕРЕД»

Период: 1-7 июля 2019 г.
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КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЕНОГО» ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА УКРАИНЫ ДО 2050 г.

Dnipro University of Technology 

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА, УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ, 
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ, 

ЭНЕРГОДОСТУПНОСТЬ

БАЗИРУЕТСЯ 
НА ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЯХ 

УМЕНЬШЕНИЙ ВЫКИДОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
и переход к 
климатически 
нейтральной экономике

ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСИЛИЙ
- Рамочная Конвекция
ООН, Парижское Соглашение 
и EU Green Deal

ЭКОЦЕНТРИЧНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЕНОГО» ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА УКРАИНЫ ДО 2050 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГО» ПЕРЕХОДА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
(промышленность, строительство, 

теплоэнергетика)

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
(городской, межгородской, частный, 

грузовой)

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА,

уменьшение отходов

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
умные сети, управление спросом, 
энергонакопители (электро-, тепло-, 
водородные), раздельная генерация

ПОДДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ И ИННОВАЦИЙ 
С аккумулированием 
электроэнергии, производства и 
сохранения зеленого водорода

ВИЭ – ветряная (onshore и 

offshore), солнечная 
(наземная и крышная), 

биоэнергетика

15



Dnipro University of Technology 

ВЫВОДЫ

16

1. Выработка электроэнергии из угля будет сокращаться и к 2050 году закроются все

шахты в Украине.

2. Доля ВИЭ увеличиться до 70% к 2050 году.

3. Доля атомной генерации уменьшится до 20-25%, а гидроэнергетика останется на

текущем уровне.

4. С 2030 года начнется строительство модульных малых ядерных реакторов

мощностью 100 МВт.

5. Переход к цифровой экономике с 2025 года, интенсивная переработка отходов

горнодобывающей промышленности и их рациональное использование.

6. Интеграция энергетического рынка Украины со странами Европейского союза.



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Kierunki rozwoju systemów transportu dołowego z napędem 

elektrycznym firmy Becker-Warkop – elektromobilność 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono rozwój systemów transportu dołowego  

z napędem elektrycznym firmy Becker-Warkop począwszy od wdrożonej w 1998 r. kolejki 

spągowej zębatej KSZ-650/900/30/60, po zastosowany w 2019 r. podwieszony ciągnik  

elektryczny typu KPE. Podano parametry techniczne poszczególnych środków transportu.  

W szerszym zakresie scharakteryzowano ciągniki akumulatorowe. W referacie przedstawiono 

zalety napędów elektrycznych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa  

i efektywności pracy oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Wskazano  

trendy rozwojowe oraz możliwości poprawy efektywności pracy napędów elektrycznych.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: ciągnik elektryczny, ciągnik akumulatorowy, 

 ciągnik elektrohydrauliczny, napęd elektryczny, kolejka podwieszona, kolejka spągowa  

zębata, lokomotywa górnicza akumulatorowa. 

 

 

1. WSTĘP 

 

Systemy transportu z napędem elektrycznym są, w ostatnich latach, jednym z kluczowych  

obszarów produkcji firmy Becker-Warkop Sp. z o.o., mimo że pierwsze rozwiązania zostały 

zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek znacznie wcześniej. W 1998r. firma 

wdrożyła w kopalniach elektryczną kolejkę spągową zębatą KSZ-650/900/30/60. Ciągnik tej 

kolejki charakteryzujący się małymi wymiarami i bardzo dobrymi parametrami trakcyjnymi,  

a w szczególności dużą siłą uciągu wynoszącą do 180 kN (wersja ciągnika KSZ-900/110 nawet 

do 300 kN). Dlatego powszechnie stosowana/ jest do najtrudniejszych zadań tj. transportu 

kompletnych sekcji obudowy zmechanizowanej.  



Zdalne sterowanie zastosowane w tym ciągniku, dając możliwość ustawienia się operatora  

w bezpiecznym miejscu, w znaczącym stopniu zwiększyło bezpieczeństwo pracującej załogi  

i na trwale wyeliminowało dotychczas stosowany w tych operacjach niebezpieczny transport  

linowy. 

 

 
Rys. 1. Elektryczną kolejka spągowa zębata KSZ-650/900/30/60 
Figure 1. Electric floor mounted gear railway KSZ-650/900/30/60 

 

Ze względu na zalety napędów elektrycznych wynikające zarówno z aspektów  

środowiskowych jak i wydajnościowych firma Becker-Warkop w następnych latach  

wprowadzała na rynek kolejne środki transportu z napędem elektrycznym takie jak:  

 

 ciągnik podwieszony elektrohydrauliczny manewrowy CMEH-22 w 2011 r.  

 ciągnik podwieszony elektrohydrauliczny CEH w 2012 r. 

 ciągnik podwieszony akumulatorowy manewrowy CMA-190 w 2014 r. 

 torowa lokomotywa górnicza akumulatorowa LGA-190 w 2016 r. 

 ciągnik podwieszony akumulatorowy CA-190 w 2017 r.  

 torowe lokomotywy górnicze akumulatorowe LGA-190/22 i LGA-190/44 w 2018 r. 

 ciągnik podwieszony elektryczny zębaty KPE w 2019 r. 

Ciągniki w obecnie pracujących konfiguracjach zasilane są z akumulatorów lub za pomocą 

kabla zasilającego, jednak sam sposób dostarczenia energii jest odrębnym tematem i często 

zastosowane rozwiązanie jest wymuszone obowiązującymi przepisami, warunkami geologicz-

no-górniczymi lub wymaganiami klienta.  

 

 

 

 

 

 

 



2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW TRANSPORTU Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 

 

2.1. Ciągniki podwieszone elektrohydrauliczne CMEH-22 i CEH-22 

 
Ciągniki podwieszone elektrohydrauliczne CMEH- 22 ( wersja manewrowa) oraz CEH-22 

przeznaczone są do transportu elementów maszyn i urządzeń oraz transportu materiałów i ludzi 

na ograniczonej odległości w podziemnych zakładach górniczych. Ciągniki napędzane są przez 

silnik elektryczny o mocy 22 kW. Przeniesienie mocy realizowane jest za pomocą układu  

hydraulicznego pompa-silnik.  

Ciągnik składa się z układu elektrohydraulicznego oraz napędów ciernych lub zębatych.  

Ilość napędów i ich rodzaj dobiera się indywidualnie według wymagań użytkownika.  

Poszczególne elementy ciągnika połączone są za pomocą cięgieł. Kabel zasilający o maksy-

malnej długości 300 m podwieszany jest do wózków kablowych, połączonych z ciągnikiem 

specjalnym cięgłem, i zabezpieczony linką łączącą wózki kablowe. Istnieje również możliwość 

wykorzystania kabla wleczonego po spągu. Ciągnik elektrohydrauliczny CEH-22 znalazł  

również zastosowanie w Kopalni Guido stanowiącej obecnie Muzeum Górnictwa Węglowe-

go w Zabrzu (Rys. 3). Jest to kolejka podwieszona z unikatowym, najbezpieczniejszym  

z obecnie stosowanych napędem zębatym opracowanym i oferowanym przez Becker-Warkop. 
Kolejka wyposażona w specjalnie zaprojektowane kabiny osobowe (również przystosowane do 

przewozu osób niepełnosprawnych) służy do przewozu turystów w podziemnych wyrobiskach 

Kopalni Guido. 

 
Tabela 1. Dane techniczne ciągników podwieszonych elektrohydraulicznych CEH-22 i CMEH-22  

Table 1. Technical data of monorail electrohydraulic locomotives CEH-22 and CMEH-22  

Typ CMEH- 22 CEH-22 

Maksymalna siła uciągu dla dwóch  

napędów (napęd zębaty) 
60 kN 60 kN 

Maksymalna siła uciągu dla dwóch  

napędów (napęd cierny) 
40 kN 40 kN 

Zainstalowana moc 22 kW 22 kW 

Maksyalna prędkość jazdy 0.9 m/s 1.8 m/s 

Maksymalne nachylenie trasy 30° 30º 

Długość ciągnika 
3160 mm 

(jeden napęd zębaty) 

7555 mm 

(jeden napęd zębaty) 

Całkowita masa ciągnika 

1900 kg 

(jeden napęd zębaty) 

3180 

(jeden napęd zębaty) 

1875 kg 

(jeden napęd cierny) 

3155 kg 

(jeden napęd cierny) 



 
 

Rys. 2. Ciągnik elektrohydrauliczny CMEH-22  
Figure 2. Monorail electrohydraulic locomotives CMEH-22  
 

 

 
 

Rys. 3. Ciągnik elektrohydrauliczny CEH-22  

Figure 3. Monorail electrohydraulic locomotive CEH-22  

 

 

 

 



2.2. Lokomotywa Górnicza Akumulatorowa LGA-190 

 
Firma Becker-Warkop często projektuje i produkuje maszyny na zamówienia konkretnych 

klientów, również spoza przemysłu np. dla zlokalizowanych pod ziemią tras turystycznych. 

Przykładem rozwiązań indywidualnych jest torowa Lokomotywa Akumulatorowa typu  

LGA-190 (Rys. 4).  

Lokomotywa ta powstała na zamówienie Kopalni Soli „Wieliczka” wpisanej w 1978 na I Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.  

Lokomotywa wraz ze specjalnie zaprojektowanymi wagonami porusza się po standardowych 

szynach kopalnianych i służy do transportu zwiedzających w podziemnych wyrobiskach ko-

palni. 

 

 
Rys. 4. Lokomotywa górnicza akumulatorowa LGA-190 

Figure 4. Battery-powered locomotive LGA-190 

 

2.3. Ciągnik podwieszony akumulatorowy CA-190 

 

Ciągnik akumulatorowy 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.  

Przeznaczony jest on 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 dopuszczonego typu. Nachylenie 

wzdłużne toru może wynosić do ±30°. 

Ciągniki akumulatorowy z uwagi na brak emisji spalin znacząco ograniczają emisję substancji 

szkodliwych do powietrza kopalnianego. W porównaniu z ciągnikami spalinowymi 

zdecydowanie został ograniczony również poziom emitowanego hałasu. Dodatkowo poprzez 

brak emisji spalin ciągniki akumulatorowe praktycznie generują niewielkie ilości ciepła co  



w podziemnych zakładach górniczych ma bardzo istotne znaczenie, szczególnie  

w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych wentylacją lutniową. 
 

 
Rys. 5. Podstawowa konfiguracja ciągnika CA-190/2/1 wraz z opisem 

Figure 5. The basic configuration of CA-190/2/1 locomotive with description 

 

Na rysunku 5 zostały przedstawione główne elementy ciągnika akumulatorowego typu  

CA-190/X/Y. Może on również pracować bez kabin operatora jako ciągnik manewrowy przy 

zastosowaniu sterowania z pulpitu ( za pomocą przewodu elektrycznego lub radiowo). 

Kolejnym ważnym aspektem eksploatacji wyżej wymienionego ciągnika jest możliwość łado-

wania 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. Nato-

miast zastosowanie szybkozłączy po stronie BWZA i BWZT umożliwia sprawne rozpoczęcie 

lub zakończenie procesu ładowania. 

Poniżej przedstawiamy przykładowe czasy ładowania w zależności od poziomu naładowania 

akumulatora:  

 Od 20% do 100% pojemności - ok. 8,0 h 

 Od 40% do 100% pojemności - ok. 6,0 h 

 Od 40% do 80% pojemności - ok. 2,0 h 

Rozwój w zakresie technologii akumulatorów pozwolił na zastosowanie w zespole akumulato-

ra BWZA ogniw pozbawionych tzw. „efektu pamięci ogniw” dzięki czemu można doładowy-

wać ciągnik bez utraty pojemności akumulatora nawet przy krótkich postojach co znacząco 

wydłuża czas jego wykorzystania podczas jednej zmiany i zwiększa okres eksploatacji. 

Ciągnik akumulatorowy jest nie tylko ładowany w czasie postoju. 

W trakcie jazdy na upad i hamowania istnieje możliwość zwrotu energii elektrycznej i groma-

dzenia jej w akumulatorze kolejki (zwrot energii do akumulatora). 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Podstawowe parametry ciągników typu CA-190/X/Y 
Table 2. Basic parameters of CA-190 /X/Y lokomotive series 

 

Parametr Wartość   Parametr Wartość 

Znamionowa 

siła uciągu (na-

pęd cierny)  

Maks. 20 kN (1)  

Maks. 40 kN (2) 

Maks. 60 kN (3) 

Maks. 80 kN (4) 

 
Znamionowe napięcie 

zasilania z 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 kompatybil-

ne typu dopuszczo-

nego 

 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. 6. Ciągnik akumulatorowy manewrowy CA-190/2/0 

Figure 6. Battery-powered manoeuvring locomotive CA-190/2/0 

 

W 2020 roku firma Becker-Warkop zastosowała nowy akumulator o nazwie Volter dla ciągni-

ka CA-190. Jest to akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4). Tabela 3 zawiera po-

równanie akumulatorów BWZA i VOLTER. 
 

Parametr BWZA VOLTER 

Typ akumulatora VRLA TPPL LiFePO4 

Rodzaj konstrukcji 

przeciwwybuchowej 
Ex e  Ex d  

 Pojemność znamio-

nowa 
190 Ah 200 Ah 

Napięcie znamionowe 

zasilania z zespołu 

akumulatora 

432 V 512 V 

Napięcie znamionowe 

ładowania  

440VAC 

(niezbędny zestaw transfor-

matora BWZT) 

500VAC / 660VAC 

(bezpośrednio z sieci zasi-

lającej) 

Liczba ogniw w aku-

mulatorze 
36x6 (2V) 160 (3,2V) 

Energia akumulatora  65,6 kWh 102,4 kWh 

Czas ładowania 8h 4h 
Masa 3200kg 3000kg 

Wymiary ok. 1100 x 800 x 

2450mm 
ok. 1000 x 800 x 

2500mm 
 

Tabela 3. Porównanie parametrów akumulatorów BWZA i VOLTER 

Table 3. Comparison of BWZA and VOLTER batteries 
 



Akumulator Volter w stosunku do BWZA charakteryzuje się dwukrotnie krótszym czasem 

ładowania (4h), dłuższą żywotnością, jego istotną zaletą jest również możliwość ładowania 

bezpośrednio z sieci dzięki zintegrowanej z nim ładowarki. Akumulator może zasilać cztery 

napędy. 

 

2.4. Lokomotywa górnicza akumulatorowa LGA-190/22 i LGA- 190/44 

 

W 2018 roku powstały torowe lokomotywy górnicze akumulatorowe LGA-190/22 i LGA- 

190/44 (Rys. 7 i 8) o mocy silników odpowiednio 22 kW i 44 kW i różnych dostosowanych do 

potrzeb klientów siłach uciągu. Lokomotywy te mogą pracować na standardowych kopalnia-

nych torowiskach o różnych rozstawach szyn. W tabelach 4 i 5 podano dane techniczne wspo-

mnianych lokomotyw. 
 

 

Tabela 4. Dane techniczne Lokomotywy Górniczej Akumulatorowej LGA-190/22 

Table 4. Technical data of battery-powered locomotive LGA-190/22 

 

Parametr Wartość 

Siła uciągu 16 kN 

Moc silnika 

napędowego 
2x11 kW 

Maksymalna 

prędkość 
4 m/s 

Pojemność 

akumulatora 
190 Ah 

Typ silnika 
trójfazowy asyn-

chroniczny 

Rozstaw kół 550-900 mm 

Średnica koła 510 mm 

Szerokość 1100-1250 mm 

Długość 4200 mm 

Wysokość 1800 mm 

Masa całkowita ~ 10 250 kg 



 
 
Rys. 7. Lokomotywa Górnicza Akumulatorowa LGA-190/22 

Figure 7. Battery-powered locomotive LGA-190/22 

 

 

Tabela 5. Dane techniczne Lokomotywy Górniczej Akumulatorowej LGA-190/44  

Table 5. Technical data of battery-powerd locomotive LGA-190/44 

 

Parametr Wartość 

Siła uciągu 24 kN 

Moc silnika na-

pędowego 
2x22 kW 

Maksymalna 

prędkość 
5 m/s 

Kontrola pręd-

kości 

elektronicznie – 

przemiennik często-

tliwości 

Typ silnika 
trójfazowy asynchro-

niczny 

Ilość osi napę-

dowych 2 

Średnica koła 450 mm 

Napięcie akumu-

latora 
430-605 V 

Pojemność aku-

mulatora 
190Ah 

Typ ogniwa 

akumulatora 

bezobsługowy PbSn 

(kwas w postaci sta-

łej) 

Masa całkowita ~ 12335 kg 



 
 

Rys. 8. Lokomotywa Górnicza Akumulatorowa LGA-190/44 

Figure 8. Battery-powered locomotive LGA-190/44 

 

 

2.5. Ciągnik podwieszany elektryczny KPE  
 
Ciągnik podwieszony elektryczny KPE powstał według określonych przez klienta wymagań 

technicznych. Ciągnik składa się z napędów elektrycznych zębatych NEZ połączonych cięgła-

mi oraz wózka z czujnikiem naciągu kabla zasilającego połączonego z zestawem napędów (od 

jednego do sześciu). Jest to ciągnik elektryczny, bez jakichkolwiek układów dodatkowych (np. 

hydraulicznie luzowanych hamulców). Podwieszony napęd zębaty może być zasilany za po-

mocą przewodu elektrycznego, z akumulatora lub szynoprzewodu. 

 
Tabela 6. Dane techniczne napędu elektrycznego zębatego NEZ ciągnika elektrycznego KPE 
Table 6. Technical data of NEZ electrical gear drive of KPE monorail locomotive 

Napięcie 
400 ÷ 520 V DC* 

380 ÷ 690 V AC* 

Napięcie znamionowe obwo-

dów sterowania i oświetlenia 
24 V DC 

Napięcie nominalne obwodów 

sygnałów i metanometrii 
12 V DC 

Moc zainstalowana 2 x 18,5 kW 

Siła uciągu 30 kN 

Maksymalna prędkość 2,0 m/s 

Minimalny promień skrętu w 

płaszczyźnie poziomej 
4 m 

Minimalny promień skrętu w 

płaszczyźnie pionowej 
8 m 

Minimalna statyczna siła 

hamowania 
45 kN 



Maksymalne nachylenie toru 

jezdnego 
± 30° 

Typ trasy tor zębaty BWTU 

Wymiary 

h x l x w 

1730 x 1630 x 1070 

mm 

Masa całkowita ~2 500 kg 

*w zależności od sposobu zasilania 
 

Parametry techniczne ciągnika KPE (Tabela 6) odpowiadają innym rozwiązaniom firmy Bec-

ker-Warkop co do siły uciągu pojedynczego napędu zębatego, która wynosi 30kN. Każdy na-

pęd NEZ stanowi praktycznie niezależny układ, a poprzez połączenie mechaniczne 

 i elektryczne napędów, można skonfigurować ciągnik o wymaganej w danych warunkach sile 

uciągu. Kilka napędów NEZ testowanych jest obecnie w jednej z kopalń złota w Meksyku. 

 

 
 

Rys. 9. Podwieszany ciągnik elektryczny zębaty KPE 

Figure 9. Monorail electric gear locomotive KPE 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Wszystkie opisane ciągniki mogą być sterowanie zdalnie i przystosowane do transmisji danych 

do dyspozytorni lub innego miejsca nadzoru i kontroli. Parametry pracy są rejestrowane w tak 

zwanych czarnych skrzynkach, co umożliwia odtwarzanie przebiegu zdarzeń. 

 



Podsumowując należy podkreślić zalety napędów elektrycznych, a zwłaszcza: 

 

 brak emisji spalin znacząco ograniczający emisję substancji szkodliwych do powie-

trza kopalnianego poprawia warunki transportu dla przewożonej załogi, warunki pracy pra-

cowników obsługujących kolejki oraz pracowników w przodkach, 

 generowanie niewielkiej ilości ciepła, co w podziemnych zakładach górniczych ma 

bardzo istotne znaczenie w szczególności w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych 

wentylacją lutniową przyczyniając się do poprawy warunków pracy załogi, 

 cichszą pracę napędu w porównaniu z napędem spalinowym co daje większy komfort 

pracy dla operatora ciągnika, transportowanej i pracującej w przodku załogi, 

 brak zakłóceń działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

(czujników CO), 

 brak kosztownej logistyki i infrastruktury do tankowania olejem napędowym, co za-

pewnia dużą mobilność ciągników, 

 mniejsze koszty eksploatacji w stosunku do ciągników spalinowych (koszt zużytego 

paliwa w porównaniu do kosztu zużytej energii),  

 możliwość zwrotu energii podczas jazdy na upad i hamowania co poprawia  

efektywność pracy ciągnika, a w przypadku ciągników akumulatorowych wydłuża czasu pracy 

pomiędzy ładowniami, 

 możliwość ładowania akumulatora w wyrobiskach, gdzie mogą pracować urządzenia 

elektryczne budowy przeciwwybuchowej (bez potrzeby budowania komór ładowania akumula-

torów przewietrzanych niezależnym prądem powietrza). 

Systemy transportu z napędami elektrycznym mają znaczące perspektywy dalszego rozwoju. 

Wynika to między innymi z możliwości wykorzystania akumulatorów o większej sprawności 

oraz zastosowania innowacyjnych, efektywnych sposobów dostarczania energii elektrycznej, 

na przykład za pomocą szynoprzewodu. 

Zalety systemów transportu z napędem elektrycznym oraz możliwości poprawy efektywności 

ich pracy w bliskiej przyszłości sprawiają, że pozostaną one jednym z kluczowych obszarów 

produkcji firmy Becker-Warkop Sp. z o.o. w najbliższych latach. 
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Directions of development of underground transport systems 

with electric drive by Becker-Warkop company -  

electromobility in mining practice 
 

The paper presents the development of underground transport systems with electric drive by 

Becker-Warkop company. The first solution was the electric floor mounted gear railway KSZ-

650/900/30/60 implemented in 1998, and the latest one - the monorail electric locomotive KPE 

used for the first time in 2019. Technical parameters of individual means of transport were giv-

en. The battery - powered locomotives were characterized to a greater extent. The paper em-

phasizes the advantages of the electric drives contributing to the improvement of safety and 

efficiency of work and to the reduction of negative impact on the environment. Development 

trends and possibilities of improving the efficiency of the electric drives are indicated. 
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STRESZCZENIE: Wraz z wzrastajłcą głębokością eksploatacji w czeskiej spółce węglowej 

OKD,a.s. powstała potrzeba zastosowania specjalnych systemów wiercenia i kotwienia. W ar-

tykule wskazano na specyficzne zapotrzebowania podwyższania nośności wyrobisk pod-

ziemnych, oraz dobrą praktykę przy użyciu właściwych urządzeń wiertniczych i kotwi stru-

nowych iniekcyjnych opracowanych w celu kotwienia w całej długości. Kilka praktycznych 

przykładów pokazuje możliwe rozwiązania techniczne i prostotę ich osiągnięcia. 

With the increasing depth of mining, the Czech mining company OKD, Inc. has had a need to 

apply special drilling and anchoring systems. The paper points out the specific needs how to 

increase the load-bearing capacity of mine corridor support and good experience in the use of 

suitable track-mounted drill rigs and strand anchors developed for the full-length anchoring 

system. On several practical examples the paper points out possible technical solutions and 

simplicity of their achievement. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: Kotew strunowa injekcyjna, kotwiarki  STB i Andribot 

 

 
1. WSTĘP 

 

Kopalnia ČSM należy do najmłodszych kopalń w Republice Czeskiej. Drążenie szybów 

rozpoczęto w 1959 roku a pierwsze wydobycie rozpoczęto w końcu 1968 roku. Dla udo-

stępnienia pokładów węgla zostały wydrążone cztery szyby, które zostały połączone w trzech 

poziomach aż do poziomu -500 m. Wydobycie ponad miliona ton węgla kopalnia osiągnęła już 

w 1971 roku. W latach następnych wydobycie wzrastało wraz z głębokością wydobycia. Do 

końca XX wieku został pogłębiony szyb wdechowy do poziomu 5-tego, który udostępnił 

pokłady na głębokości 1100 m. Nowy poziom przedłużył żywotność kopalni, prawdopodobnie 

aż do roku 2030. 



 

2. DANE PODSTAWOWE SZYBU WDECHOWEGO I CHODNIKÓW 

OBJAZDOWYCH NA 3. POZIOMIE ZAKŁADU PÓŁNOC ČSM 

 

2.1. Dane techniczne 

Szyb wdechowy 

średnica szybu: 7,5 m 

typ obmurza: 0 – 30 m obmurze ceglanne 

  30 – 100 m beton lany 

  100 – 110 m obmurze ceglanne 

  110 – 320 m beton lany 

  320 – 560 m obmurze ceglanne 

560 – dno beton lany 

zręb szybu:   + 272,6 m    

głębienie:   w latach 1958 - 1963 na głębokość -530,4 m  

pogłębianie:  w latach 1977 – 1980 na głębokość  -763,3 m  

  w latach 1996 - 1997 na głębokość -831,8 m . 

Zaburzenia tektoniczne: przez trzon szybu przebiega zrzut tektoniczny o amplitudzie 0,5 m  i 

nachyleniu 70° w kierunku od zachódu na wschód 

 

 
 
Rys.1 Przekrój geologiczny szybu Północ Kopalni ČSM 



 

Chodniki objazdowe 3. poziomu : 

wysokość: - 500 m  

głębokość:    773 m 

drążenie: rozpoczęcie w 1970 roku 

warunki gelogiczne: chodniki objazdowe umieszczone są w skałach płonych pomiędzy 

warstwami pokładów górnych suskich kompleksu pokładów karwińskich, a 

dokładnie pomiędzy pokładem 29. b.v.l. oraz pokładem 32. 

zaburzenia tektoniczne:  na poziomie – 500 m w kierunku południowo-wschodnim od szybów 

występują strefy uskoków odwróconych z amplitudą 5 až 10 m oraz z nachy-

leniem 30° až 45° w kierunku od południowego do kierunku północnego. 

obudowa: prefabrykowana betonowa, wloty, skrzyżowania oraz rozgałęzienia w kom-

binacji ze stalową obudową łukową typu K21 z rozstawem obudowy 0,3 m. 

 

     
 

Rys. 2  Wycinek przekroju horyzontalnego na poziomie – 500 m  

 

2.2. Krótki zarys geologiczny 

 

 Pokład nr 29b v.l. (650) należy do warstw górnych suskich, kompleksu karwińskiego. 

Grubość pokładu nr. 29b v.l. jest w tym obszarze zmienna, grubość minimalna osiąga 140 cm 

a maksymalna 250 cm, w miejscu zbliżenia pokładu 29sp.l. część górna (649). Przewidziana 

grubość przeciętna wynosi 190 cm. Ze względu na rozwój erozyjny powyższego pokładu 

można oczekiwać obniżenie podanych grubości pokładu. Warstwy pochylają się w kierunku 

północno-wschodnim z przeciętnym nachyleniem 10°. Najbliższym pokładem stropowym jest 

pokład nr 29a w odległości cca 9m. Bezpośrednimi skałami stropowymi są  ciemno-siwe 

mułowce w bazie podstawowej przechodzące do łupków ilastych o grubości 2m a następnie 

w wyższym nadkładzie dolega drobnoziarnisty piaskowiec. Podłoże pokładu nr29b v.l. tworzą 

mułowce z przerostami węgla. Najbliższym pokładem w podłożu jest pokład nr 29b sp.l. 

warstwa górna (649) w odległości 0,5m w połudnowo-zachodniej części danego obszaru oraz 



 

w północno-wschodnieij części aż w odległości 17m. Ze względu na zawartość SiO2  skały 

stropowe pokładu nr. 29b v.l. zakwalifikowane są do kategorii II.  Bezprośrednim podłożem 

pokładu nr 29b v.l. jest  zakwalifikowane do I kategorii. 

,

 
 
Rys. 3  Przekrój geologiczny chodnika objazdowego 3503 na 3. poziomie zakładu Północ 

 

Pokład nr 30 (650) należy do niższych warstw suskich, kompleksu karwińskiego, jest 

płasko ułożony z nachyleniem od 9 do 13° w kierunku północnowschodnim. Grubość pokładu 

nr 30 jest w tym obszarze zmienna, waha się w granicach od 180cm do 240cm. Bezprośrednie 

skały stropowe pokładu tworzy 30 cm warstwa piasczystego łupku ilastego, następuje warswa 

ciemnosiwego mułku laminowanego piaskowcem. Najbliższym pokładem w skałach stropo-

wych jest pokład nr 29.b (warstwa dolna), odległość między pokładami waha się w granicach 

od 34m w części wschodniej do 46m w części zachodniej. Skały stropowe pokładu nr 30 

tworzy 18–24 m gruba warstwa mułku z odosobnionymi warstewkami drobnoziarnistego pias-

kowca. Dalej następuje 9–14m gruba pozycja drobnoziarnistego, miejscami aż średnioziar-

nistego piaskowca, na którą dolega 2–13 m gruba warstwa mułku, który jest bezpośrednim 

podłożem pokładu nr 29b sp.l. W odległości 1–9 m pod pokładem nr 29b sp.l. znajduje się lo-

kalnie rozwinięty, nieoznaczony pokład o grubości 0,7–1,2 m. Podłoże pokładu nr 30 tworzy 

warstwa mułowca o grubości 0,3–1,4 m, pod którą znajduje się pokład nr 31 o grubości 0,6–

1,0 m. Dalej następuje warstwa mułowca o grubości 4 až 8 m, pod którą znajduje się pokład nr 

32. Pokłady nr 30, 31 a 32 w kierunku zachodnim zbliżają się, aż wznika kompleks pokładów 

o grubości do 565 cm. Podłoże pokładu nr 32 jest tworzy warstwa mułowca korzeniowego 

o grubości 1,0–7,0 m. 

 

 

3. STABILIZACJA PRZEKOPU NA 3. POZIOMIE 

Szyb wdechowy Północ, umieszczony w niedalekiej odległości od strefy uskoku Al.-

brechcickiego, oraz główne wyrobiska udostępniające złoża na poziomie -500 m, 773 m pod 

powierzchnią, były dotychczas bez większych negatywnych wpływów wypływających z robót 

górniczych. Intensyfikacja eksploatacji w 2.A a 2.B krze włącznie ze wznowieniem wydobycia 

w 29. oraz 30. pokładzie sytuację tą poniekąd zmieniło. W 2018 roku zakończone zostało 

wydobycie w filarze ochronnym szybów metodą chodnik – filar (room&pillar), która według 



 

ekspertyz rzeczoznawców nie miała mieć wpływu na stateczność i stan głównych przekopów 

udostępniających złoża. Dalsza kontynuacja wydobycia technologią CM w filarze ochronnym 

szybów OPJ, była  po tąpnięciu, które miało miejsce dnia 13 kwietnia 2018, wstrzymana. 

Negatywny wpływ na obudowę betonową przekopu nr 3502 wszakże rozpoczął się dopiero 

jesienią 2018 roku. Stopniowy wzrost napięcia tangencjalnego (wpływ tworzącej się niecki 

obniżeniowej) prowadziło do odpryskiwania betonowych elementów oraz pękania obudowy 

betonowej. Na podstawie podstawowego zabezpieczenia dróg dla pieszych przykotwieniem 

siatek, została ujawniona główna przyczyna uszkodzenia – pustki za obudową betonową. 

Pustki te wznikały przy przechodzeniu płaszczyzn nieciągłości (dyskontynuity), pokładów 

węglowych oraz technologią drążenia przekopów. 

 

Rys.4  Kotwiarka Andribot na podwoziu gąsienicowym 

 

W celu stabilizacji przekopów na 3.poziomie został opracowany projektantami OPV projekt 

stabilizacji przekopów w trzech etapach: 

1. Etap – Zabezpieczenie stanowiska pracy – instalacja stalowych siatek z oczkami 100 x 

x 100 albo 50 x 50 mm za pomocą kotwi APB klejonych na całej długości ładunkami 

Lokset HS. 

2. Etap – Wzmocnienie obudowy betonowej – zawieszenie obudowy  kotwiami injekcyj-

nymi R32 o długości 3 m klejonych klejem polyuretanowym PUR Bevedan-Bevedol 

WF z następnym wypełnieniem pustek betonową mieszanką ADIBET W30 ES. 



 

3. Etap – Stabilizacja ociosów wyrobiska – wzmocnienie ociosów oraz stropu wyrobiska 

za pomocą strunowych kotwi injekcyjnych IR 5/IN (450 kN). Injektaż wzmacniający 

był przeprowadzony za pomocą OM żywicy Geoflex albo Krzemopur. 

Wszystkie trzy etapy liczyły z użyciem technologii kotwienia jako podstawowego elementu 

wzmacniającego. W wypadku występowania większych pustek za obudową doszło do ich wy-

pełniania mieszanką betonową ADIBET W30 ES. W celu właściwego wypełnienia pustek 

zostały użyte specjalne plastyfikatory umożliwiające wciśnięcie zagęszczonej mieszanki be-

tonowej do pustek za obudową. 

Podstawowym problemem była wysokość oraz kąt nachylenia otworu wiertniczego dla umo-

cowania siatek i instalacji kotwi. Część otworów można było przeprowadzić za pomocą kot-

wiarki STB 1500/1700, ale większa część otworów wiertniczych była poza zasięgiem oraz 

możliwościami nachylenia tej kotwiarki. Jedynym możliwym rozwiązaniem była aplikacja 

kotwiarki Andribot na podwoziu gąsienicowym (rys. 4). 

Uniwersalna maszyna wiercąco-kotwiąca ANDRIBOT, jest przeznaczona do wiercenia otwo-

rów rozpoznawczych, badawczych, odprężających i roboczych oraz instalacji obudowy kot-

wiowej w masywie skalnym. 

 

 

Producent – firma GEOFINAL 

 

Dane techniczne 

Masa                    4500 kg 

Długość w pozycji transportowej     3200 mm 

Szerokość       1200 mm 

Wysokość w pozycji transportowej     1300 mm 

Wysokość w pozycji roboczej    Min 3200 mm 

                  Max     4700 mm 

Maksymlne nachylenie podłużne     15° 

Maksymlne nachylenie poprzeczne     15° 

El. motor       22 kW / 500/1000 V 

Medium robocze       HV 46 – 100 l 

Maksymalna prędkość jazdy     25 m / min 

 

Parametry wiertnicy 

Maksymalne obroty      650 ob / min 

Maksymalna prędkość posuwu     2,5  m / min 

Maksymalna długość wiertła     2500 mm 

 

Wiertnica pozwala ustawienie obrotów oraz posuwu dla instalacji obudowy kotwiowej. 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW RUCHU WERYFIKACYJNEGO 

W grudniu 2018 i styczniu 2019 zostało odwiercone w ruchu dwuzmiennym razem: 

 9 otworów wiertniczych (d56) dla 15m wideokarotażu (razem 131m) 

 13 otworów wiertniczych (d40) dla kotwi strunowych o długości 10 m (razem 130m) 

 24 otworów wiertniczych przez  obudowe betonowa (d 45 ) dla betonażu (razem 12m) 

 11 otworów wiertniczych (d42) o długości 3-6,5m dla injekcyjnego uszczelnienia  tam 

(razem 42 m) 

 151 szt IBO R32 (d42) - (razem 453m) 

 55 otworów wiertniczych dla instalacji 2,8m kotwi (d27) - (razem 154m) 

 przeciętna prędkość wiercenia wynosi 1m/min 

 kotwiarka poruszała się własnym napędem cca 1000m 

5. ZAKOŃCZENIE 

 

Na podstawie oceny wyników ruchu weryfikacyjnego wypływa, że maszyna wiercąco-kot-

wiąca ANDRIBOT jest uniwersalną wiertarką, która nie wymaga przykatwiania do obudowy, 

dlatego że jest w stanie, za pomocą masztu stabilizującego z przedłużeniem, rozeprzeć się do 

wysokości aż 5,8m. Pierwotną intencją było wiercenie otworów wiertniczych dla kotwienia 

o średnicy d27 aż d42mm, która okazała się jako bezawaryjną i technologicznie możliwą, 

w pełnym zasięgu radialnego wiercenia. Maksymalna wydajność wiercenia była otestowana 

przy wierceniu prostopadłego otworu dla wideokarotażu d54mm o długości 15 m. 

Urządzenie w pełnym zasięgu potwierdziło deklarowane parametry i możemy oczekiwać, że 

w wyraźny sposób uprości oraz przyśpieszy operacje w przodkach przy aplikacji obudowy 

kombinowanej a zwłaszcza w przecinkach ścianowych. Wysoki moment skręcający oraz do-

cisk umożliwiają przewiercić spękane warstwy górotworu bez utraty żerdzi wiertniczych. Wy-

korzystanie urządzenia wiertniczo-kotwiącego ANDRIBOT miało zasadniczy wpływ na reliza-

cję robót sanacyjnych na przekopie nr 3502, który zabezpieczony był tylko obudową beto-

nową. 

Na podstawie pozytywnych wynikow uzyskanych za pomocą technologii Andribot, posta-

nowiło kierownictwo Kopalni ČSM o zakupieniu  urządzenia. Aktualnie jest urządzenie wiert-

niczo-kotwiące stosowane na chodniku nadścianowym nr 400 042 przy realizacji obudowy 

kombinowanej w celu jego wzmocnienia. 
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Wydobywamy węgiel, który zmienia świat

Kraków, 24-26 luty 2020 

Nowe środowisko do projektowania wyrobisk 
górniczych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 



JSW S.A. KWK „Pniówek”
Skala produkcji

 Dwa obszary górnicze o łącznej powierzchni: 58,79 km2

 Długość utrzymywanych wyrobisk (bez szybów): ok. 120 km

 Ilość szybów: 2 wdechowe i 3 wentylacyjne

 Liczba czynnych ścian: ok. 6 ścian

 Liczba czynnych przodków (łącznie z firmami): ok. 20 przodków

 Długość wykonywanych wyrobisk (średnio): 19,5 km/rok

 Oddziały wydobywcze: 6

 Oddziały przygotowawcze: 8 (60 brygad KWK) + firmy zew.

 Stan zatrudnienia: 5 184 osób KWK + ok. 2 400 osób firm zew.

 Łączna długość tras kolejek podwieszanych: ok. 51 km

 Łączna długość tras przenośników taśmowych: ok. 25 km

 Wydajność zakładu przeróbczego (brutto): 30 000 Mg/d

 Wielkość wydobycia: 3 300 000 Mg/rok



JSW S.A. KWK „Pniówek”
Ilość zadań

W strategii do 2030 roku w oprogramowaniu DESWIK 
do wykonania zostało zaprojektowanych:

 232 km wyrobisk przygotowawczych

 82 ściany wydobywcze w 15 różnych pokładach

Zasoby węgla w ścianach z projektu wynoszą ok. 34 000 000 Mg



JSW S.A. KWK „Pniówek”
Wsparcie projektowania

Aktualnie, po wdrożeniu oprogramowania

DESWIK operator systemu projektując wyrobiska

nie musi już wykonywać obliczeń w tradycyjny

sposób. Dzięki trójwymiarowej wizualizacji jest

w pełni świadomy bliskości sąsiadujących ze

sobą wyrobisk a w gęstej sieci dostrzega to co

nadal pozostaje niewidoczne na dwuwymiarowej

mapie.

DZ = 15 m

DZ = 6 m



JSW S.A. KWK „Pniówek”
Koordynacja pracy

Przy tak dużym natężeniu prac bardzo ważnym zadaniem jest projektowanie z zachowaniem właściwej koordynacji robót górniczych.

Oprogramowanie DESWIK jest w tej kwestii bardzo pomocnym narzędziem. Inżynier projektując zadania jest w stanie bez trudu dostrzec

niepożądane sytuacje i z odpowiednim wyprzedzeniem wprowadzić zmiany.

W tej sytuacji chodnik drążony w

pokładzie niżej leżącym prowadzony

jest pod eksploatowaną powyżej

ścianą.

Koordynacja
Przykład 01



JSW S.A. KWK „Pniówek”
Koordynacja pracy – wiele rozwiązań

W sytuacjach niewłaściwej koordynacji robót górniczych do wyboru jest kilka możliwości – zamierzony efekt można osiągnąć poprzez:

zmianę daty startu drążenia wyrobiska, kolejności jego wykonania, zwiększając lub ograniczając jego postęp.

W tej sytuacji chodnik drążony

równolegle wyprzedza front

eksploatowanej ściany.

Koordynacja
Przykład 02



JSW S.A. KWK „Pniówek”
Pomocny model złoża 3D

Trójwymiarowy model złoża precyzyjnie określa głębokość

spągu każdego pokładu.

Projektując miejsce wejścia do pokładu istnieje możliwość

dokładnego określenia nachylenia oraz długości wyrobiska

międzypokładowego.

Niniejszy przykład przedstawia wcześniejsze niż

spodziewane natrafienie na docelowy pokład

i zastosowane rozwiązanie – skrócenie przekopu

wznoszącego o ok. 30 mb redukując koszt o 10 %



JSW S.A. KWK „Pniówek”
„Efekt domina” w harmonogramie

Tradycyjne harmonogramowanie wiąże się z ręcznym

przesuwaniem kolejnych zadań.

Używając oprogramowania DESWIK nie traci się już czasu

na właściwe ułożenie zadań zależnych – można skupić się

na konkretnym wyrobisku a kolejne układają się

uwzględniając wprowadzone zmiany.

Niniejszy przykład przedstawia zmianę

koncepcji. Wyrobiska zostają ułożone zgodnie z

zaplanowaną kolejnością przy założeniu

spodziewanych postępów – w rezultacie

zadania harmonogramu aktualizują się

w sposób automatyczny.



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 e-mail: www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę
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Wydobywamy węgiel, który zmienia 
świat

Kraków, 24-26 luty 
2020 

Daniel Ciemała, Robert Łazarczyk,
Adam Ratajczak, Tomasz Polus

JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”

Zastosowanie obudowy ŁPzm w warunkach
JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Ruch Knurów



Wprowadzenie

Zapewnienie stateczności wyrobisk korytarzowych w polskich

kopalniach węgla kamiennego jest tematem wielu prac naukowych

i inżynierskich. Zróżnicowane warunki geologiczno-górnicze w jakich

drążone są obecnie wyrobiska górnicze (wpływ zaszłości

eksploatacyjnych i zaburzeń geologicznych, występowanie wstrząsów

górotworu, wzrastająca głębokość eksploatacji pokładów węgla),

stawiają ciągłe wyzwania projektantom obudów łukowych podatnych.

Stosowanie ciężkich kształtowników typu V36 i V44 niesie ze sobą

spore nakłady finansowe, jak i również pogarsza warunki pracy brygad

przodkowych. Właściwym zatem kierunkiem jest zastosowanie

konstrukcji odrzwi podatnych charakteryzujących się dużą nośnością

zsuwną przy zbliżonej masie odrzwi do tradycyjnych obudów

łukowych.
Widok wyrobiska korytarzowego poddanego wpływom 

zaszłości eksploatacyjnych



Wprowadzenie

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” wyrobiska przyścianowe, jak również główne wyrobiska udostępniające wykonuje w tradycyjnej

stalowej obudowie łukowej podatnej ŁP z kształtowników korytkowych V32 ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.

Z uwagi na wzrastającą głębokość eksploatacji i występowanie zaszłości eksploatacyjnych kopalnia niejednokrotnie boryka się

z problemami zapewnienia stateczności wyrobisk korytarzowych.

Przykład wyrobiska przyścianowego w obudowie ŁP
w warunkach kopalni „Knurów-Szczygłowice”



Chodnik 4 – warunki geologiczno-górnicze

Chodnik 4 zaprojektowano w pokładzie 408/3 na poziomie 850 m, jako wyrobisko o charakterze wentylacyjnym o długim okresie

użytkowania.

Pokład 408/3 charakteryzuje się miąższością od 1,8 m do 2,0 m, podczas gdy jego nachylenie poprzeczne waha się w granicach od 16° do

20°. Wytrzymałość na ściskanie pokładu 408/3 wynosi 14,4 MPa.

Profil wytrzymałościowy i geologiczny otworu 
penetrometrycznego Gp-36/05 – Rcśr = 20,49 MPa

Profil wytrzymałościowy i geologiczny otworu 
penetrometrycznego Gp-37/05 – Rcśr = 20,65 MPa



Chodnik 4 – warunki geologiczno-górnicze

W trakcie drążenia wyrobiska wykonano otwory penetrometryczne na 50 mb (Gp-86/19), 159 mb (Gp-20/19), 650 mb (Gp-91/19) oraz

1140 mb chodnika (Gp-16/20). Średnią wytrzymałość na ściskanie skał stropowych określono na poziomie: Gp-86/19 gdzie Rcśr = 31,50 MPa,

Gp-20/19 gdzie Rcśr = 33,24 MPa, Gp-91/19 gdzie Rcśr = 37,68 MPa oraz Gp-16/20 gdzie Rcśr = 33,16 MPa.

Profil wytrzymałościowy i geologiczny otworu 
penetrometrycznego Gp-86/19 – Rcśr = 31,50 MPa

Profil wytrzymałościowy i geologiczny otworu 
penetrometrycznego Gp-16/20 – Rcśr = 33,16 MPa



Chodnik 4 – warunki geologiczno-górnicze
Chodnik 4 w pokładzie 408/3, w jego początkowym odcinku drążenia oraz przy granicy obszaru górniczego, zaprojektowano w rejonie

wpływu wybranych wcześniej pokładów wyżej leżących: pokład 405/3 (w odległości pionowej wynoszącej około 130÷134 m), pokład 407/1

(w odległości pionowej wynoszącej około 54÷57 m), pokład 408/2 (w odległości pionowej wynoszącej około 22÷29 m) oraz pokład 408/1

(w odległości pionowej wynoszącej około 6÷13 m).

Zasięg wpływów krawędzi pokładów wzdłuż chodnika 4 w rejonie rozpoczęcia wyrobiska



Chodnik 4 – warunki geologiczno-górnicze

Zasięg wpływów krawędzi pokładów wzdłuż chodnika 4 w rejonie przygranicznym obszaru górniczego



Obudowa łukowa podatna ŁPzm

Obudowa łukowa podatna ŁPzm tworzy typoszereg obudowy w której poprzez zmiany konstrukcyjne uzyskano rozwiązanie pozwalające

zwiększyć podporność obudowy, a tym samym stateczność wyrobiska. Do głównych założeń konstrukcji obudowy podporowej

zmodyfikowanej ŁPzm należą:

• duża nośność na obciążenie pionowe - w stanie usztywnionym przekraczająca 2000 kN,

• wykształcony korzystny kształt łukowy od strony ociosu przy małej długości części prostej, zapewniający rozwarty kształt w kierunku 

ociosu z możliwością przejęcia znacznych przemieszczeń poziomych,

• znaczna nośność zsuwna - przy pierwszym zsuwie rzędu 1000 kN,

• zastosowanie obudowy jako konstrukcja 4-ro, 5-cio i 6-cio częściowa o gabarytach o szerokości od 5,6 m do 8,4 m i wysokości od 

3,0 m do 4,7 m,

• zastosowanie w zależności od warunków geologiczno-górniczych 3 lub 4 strzemion w złączu łuków stropnicowych oraz 3 lub 2 

w złączu łuków ociosowych,

• podniesienie końców łuków stropnicowych w stosunku do standardowej obudowy typu ŁP o około 0,5 m dla uniknięcia potrzeby 

obcinania łuków stropnicowych na skrzyżowaniu ściana-chodnik w procesie przesuwania napędu przenośnika ścianowego, a tym 

samym zapewnienie właściwej pracy obudowy po ponownym zabudowaniu łuku ociosowego.



Obudowa łukowa podatna ŁPzm

Konstrukcja odrzwi ŁPzm-V32/4 
(czteroczęściowe): 

1 - łuk stropnicowy, 2 - łuk ociosowy, 
3 - strzemię górne, 4 - strzemię środkowe, 

5 - strzemię dolne, 6 - rozpory stalowe 
dwustronnego działania, 

7 - stopa podporowa



Obudowa łukowa podatna ŁPzm
W chodniku 4 w pokładzie 408/3 na jego odcinkach o zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych zastosowano obudowę

ŁPzm-V32/4/6,0x4,1, co gabarytowo można porównać do tradycyjnej obudowy ŁP11.

Lp. Parametr techniczny Obudowa ŁP11 Obudowa ŁPzm-6,0x4,1

1. Szerokość odrzwi w [m] 5,80 6,00

2. Wysokość odrzwi w [m] 4,02 4,10

3. Przekrój poprzeczny w [m2] 19,8 19,9

4. Masa odrzwi bez strzemion w [kg] 426,0 462,9

5.
Wskaźnik nośności odrzwi 

z kształtownika V32 ze stali S480W w [MN/m]
0,226 0,436

6.
Wskaźnik nośności odrzwi 

z kształtownika V32 ze stali S560W w [MN/m] 
- 0,504

7.
Wskaźnik nośności odrzwi 

z kształtownika V32 ze stali S550W w [MN/m] 
0,241 -

Porównanie parametrów technicznych pomiędzy obudową ŁP11 i ŁPzm – 6,0x4,1



Dobór obudowy
Obudowę chodnika 4 w pokładzie 408/3 dobrano w oparciu o podstawowe założenia przedstawione w zasadach opracowanych przez

Politechnikę Śląską oraz Główny Instytut Górnictwa.

Zasięg strefy spękań hsn wystepujacej w warstwach stropowych chodnika 4 w pokładzie 408/3 określono w oparciu o model 

prof. Z. Kłeczka:

hsn =
Sw
2

3 ∙ kn ∙ γśr ∙ H

ko ∙ Rcśr
−

Ww
2

gdzie: H - głębokość zalegania wyrobiska, Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, Ww - wysokość wyrobiska w wyłomie, ko - współczynnik

osłabienia skał stropowych, kn - współczynnik koncentracji naprężeń, γśr - średni ciężar objętościowy skał stropowych.

Wielkość współczynnika koncentracji naprężeń kn od zaszłości eksploatacyjnych określono za pomocą wzoru prof. A. Zorychty

kn = 1 + 4,1 ∙ e−0,06z

gdzie: z - odległość stropu chodnika od krawędzi pokładu.

Stosując powyższe wzory wysokość strefy spękań wynosiła od 4,5 m do 7,5 m w zależności od odległości pionowej do krawędzi pokładu,

natomiast obciążenie obudowy wahało się w granicach od 117 kN/m2 do 195 kN/m2. W zależności od obciążenia obudowy przyjęto rozstaw

odrzwi 0,5 m i 0,75 m.



Dobór obudowy
Obudowę chodnika 4 w pokładzie 408/3 dobrano w oparciu o podstawowe założenia przedstawione w zasadach opracowanych przez

Politechnikę Śląską oraz Główny Instytut Górnictwa.

Zasięg strefy spękań hsn wystepujacej w warstwach stropowych chodnika 4 w pokładzie 408/3 określono w oparciu o model 

prof. Z. Kłeczka:

hsn =
Sw
2

3 ∙ kn ∙ γśr ∙ H

ko ∙ Rcśr
−

Ww
2

gdzie: H - głębokość zalegania wyrobiska, Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, Ww - wysokość wyrobiska w wyłomie, ko - współczynnik

osłabienia skał stropowych, kn - współczynnik koncentracji naprężeń, γśr - średni ciężar objętościowy skał stropowych.

Wielkość współczynnika koncentracji naprężeń kn od zaszłości eksploatacyjnych określono za pomocą wzoru prof. A. Zorychty

kn = 1 + 4,1 ∙ e−0,06z

gdzie: z - odległość stropu chodnika od krawędzi pokładu.

Stosując powyższe wzory wysokość strefy spękań wynosiła od 4,5 m do 7,5 m w zależności od odległości pionowej do krawędzi pokładu,

natomiast obciążenie obudowy wahało się w granicach od 117 kN/m2 do 195 kN/m2. W zależności od obciążenia obudowy przyjęto rozstaw

odrzwi 0,5 m i 0,75 m.



Widok chodnika 4 w obudowie ŁPzm

Widok chodnika 4 
w pokł. 408/3 w zasięgu 

wpływu zaszłości 
eksploatacyjnych – obszar 

nieodprężony



Widok chodnika 4 w obudowie ŁPzm

Widok chodnika 4 w pokł. 408/3 w zasięgu wpływu 
zaszłości eksploatacyjnych – obszar nieodprężony:

deformacja kształtownika



Widok chodnika 4 w obudowie ŁPzm

Widok chodnika 4 w pokł. 408/3 w zasięgu wpływu zaszłości 
eksploatacyjnych – obszar nieodprężony:

zsuwy w złączu obudowy



Widok chodnika 4 w obudowie ŁPzm

Widok chodnika 4 
w pokł. 408/3 w zasięgu 

wpływu zaszłości 
eksploatacyjnych – obszar 

odprężony



Widok chodnika 4 w obudowie ŁPzm

Widok chodnika 4 
w pokł. 408/3 poza zasięgiem 

wpływu zaszłości 
eksploatacyjnych



Monitoring górotworu – badania endoskopowe
Badania endoskopowe warstw stropowych chodnika 4 w pokładzie 408/3 przeprowadzono przy użyciu kamery inspekcyjnej VIS 250

z kolorową mini głowicą o średnicy 26 mm.

Otwór badawczy nr 1 o głębokości około 9,0 m wykonano na 50 mb chodnika, otwór badawczy nr 2 o głębokości około 9,5 m wykonano na

100 mb chodnika 4, natomiast otwór nr 3 o głębokości około 9,5 m wykonano na 160 mb chodnika.

Kamera inspekcyjna VIS 250

Kolorowa mini głowica



Monitoring górotworu – badania endoskopowe
Otwór badawczy nr 1 wykonano na 50 mb wyrobiska w obszarze wpływu zaszłości eksploatacyjnych (obszar nieodprężony). W otworze

zaobserwowano 16 nieciągłości w postaci szczelin, spękań, a także całkowitego zniszczenia pobocznicy otworu. Zasięg intensywnych spękań

przejawiał się na całej głębokości otworu badawczego.

a)

Widok całkowitego zniszczenia pobocznicy otworu: 
a). około 0,12 m głębokości otworu,
b). około 0, 60 m głębokości otworu,

c).  około 1,33 głębokości otworu

b) c)



Monitoring górotworu – badania endoskopowe
a)

Widok dwóch szczelin z jednoczesnym 
zniszczeniem pobocznicy otworu:

a). około 2,76 m głębokości otworu,
b). około 2, 94 m głębokości otworu

b)

a) b)

Widok nieuszkodzonego odcinka otworu
a). około 3,1 m głębokości otworu,
b). około 3, 5 m głębokości otworu



Monitoring górotworu – badania endoskopowe

Widok przesuniętych warstw w otworze 
– około 2,73 m głębokości otworu 

– badanie z 11.06.2019

Widok przesuniętych warstw w otworze – około 
3,03 m głębokości otworu – badanie 

z 11.06.2019 – brak możliwości dalszego badania



Monitoring górotworu – badania endoskopowe
Otwór badawczy nr 2 wykonano na 100 mb wyrobiska w obszarze wpływu zaszłości eksploatacyjnych (obszar nieodprężony). W otworze

zaobserwowano 15 nieciągłości w postaci szczelin, spękań, a także całkowitego zniszczenia pobocznicy otworu. Zasięg intensywnych spękań

przejawiał się do około 4,7 m głębokości otworu badawczego.

Widok zniszczenia pobocznicy 
otworu (rumosz skalny) 

– około 1,05 m głębokości otworu

Widok szczeliny – około 2,14 m 
głębokości otworu

Widok szczeliny – około 4,71 m 
głębokości otworu



Monitoring górotworu – badania endoskopowe
Otwór badawczy nr 3 wykonano na 160 mb wyrobiska w obszarze wpływu zaszłości eksploatacyjnych (obszar odprężony). W otworze

zaobserwowano 7 nieciągłości w postaci szczelin, a także całkowitego zniszczenia pobocznicy otworu. Zasięg intensywnych spękań sięgał do

około 1,1 m głębokości otworu badawczego.

Widok zniszczenia pobocznicy 
otworu (rumosz skalny) 

– około 0,3 m głębokości otworu

Widok szczeliny – około 0,96 m 
głębokości otworu



Monitoring górotworu – badania rozwarstwień
skał stropowych

Badanie rozwarstwień skał stropowych przeprowadzono

w chodniku 4 w pokładzie 408/3 przy pomocy trójpoziomowego

rozwarstwieniomierza linkowego. Rozwarstwieniomierz

zabudowano na 100 mb chodnika osadzając kotwiczki na 3 m,

6 m i 9 m głębokości otworu.

Trójpoziomowy rozwarstwieniomierz zabudowany 
w stropie chodnika 4



Monitoring górotworu – badania rozwarstwień
skał stropowych

Lp Data
pomiaru

Głębokość osadzenia rozwarstwieniomierza w otworze

3,0 m 6,0 m 9,0 m

pomiar na
wskaźniku

[mm]

przebieg 
rozwarstwienia

Δr
[mm]

pomiar na
wskaźniku

[mm]

przebieg 
rozwarstwienia

Δr
[mm]

pomiar na
wskaźniku

[mm]

przebieg 
rozwarstwienia

Δr
[mm]

1 11.06.2019 87 - 92 - 90 -

2 20.06.2019 75 12 78 14 80 10

3 10.07.2019 92 -5 95 -3 98 -8

4 30.07.2019 110 -23 112 -20 121 -31

5 12.08.2019 130 -53 135 -43 131 -41

6 03.09.2019 130 -53 135 -43 131 -41

7 16.10.2019 130 -53 135 -43 131 -41

8 05.11.2019 130 -53 135 -43 131 -41

9 18.12.2019 130 -53 135 -43 131 -41

Wielkość
końcowa

rozwarstwienia
rsk

[mm]

- 43 - 43 - 41

Wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych w chodniku 4

Przebieg rozwarstwień skał stropowych w chodniku 4

Widok 
zabudowanego 

trójpoziomowego 
rozwarstwieniomierza 
w stropie chodnika 4:
pomiar z 03.09.2019



Podsumowanie

Zastosowanie obudowy podatnej ŁPzm w warunkach wpływu zaszłości eksploatacyjnych pozwoliło zapewnić stateczność

chodnika 4 w pokładzie 408/3 przy zabudowie odrzwi w rozstawie co 0,75 m. Jedynie w rejonie jednoczesnego wpływu

czterech krawędzi pokładów wyżej leżących, obejmujących 25 mb wyrobiska, odrzwia obudowy zabudowano w rozstawie

co 0,5 m. Wpływ zaszłości eksploatacyjnych w chodniku 4 ujawnił się w postaci wypiętrzenia spągu oraz nieznacznymi

odkształceniami obudowy i tym samym spełnił oczekiwania kopalni.

Przeprowadzone badania endoskopowe oraz badania rozwarstwień skał stropowych pozwoliły zaobserwować zachowanie

się górotworu poddanego wpływom krawędzi pokładów. Badania endoskopowe wykonane w 3 otworach badawczych

wykazały różnicę w zasięgu strefy spękań w obszarze nieodprężonym i odprężonym prowadzoną eksploatacją górniczą.

W obszarze odprężonym zasięg intensywnych spękań warstw stropowych sięgał około 1,1 m głębokości otworu

badawczego, natomiast w obszarze nieodprężonym maksymalny zasięg spękań obejmował cały otwór badawczy tj. około

8,8 m. Różnice w zasięgu strefy spękań i związana z tym faktem różnica w obciążeniu obudowy zaobserwowano w chodniku

4, gdzie w obszarze odprężonym nie odnotowano widocznego wpływu zaszłości eksploatacyjnych.



Podsumowanie

Przeprowadzone badania endoskopowe w rejonach wpływu zaszłości eksploatacyjnych mogą zatem stanowić cenne

uzupełnienie w procesie doboru obudowy i mogą stanowić weryfikację przyjętych założeń projektowych.

Badania rozwarstwień skał stropowych przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych pozwalają w sposób prosty

zobrazować ruchy górotworu w czasie użytkowania wyrobiska. Wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych

przeprowadzone w chodniku 4 świadczyć mogą o sprężystym charakterze zachowania się górotworu. Wciąganie,

a następnie wypychanie wskaźników może świadczyć o rozwarciu szczelin, a w późniejszym etapie o ich zaciskaniu.
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Zastosowanie obudowy ŁPzm w warunkach 
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STRESZCZENIE: Wzrastająca ciągle głębokość eksploatacji pokładów węgla kamiennego 

w polskich kopalniach niesie za sobą spore trudności w zapewnieniu stateczności wyrobisk 

górniczych. Utrzymanie funkcjonalności wyrobisk górniczych wiąże się niejednokrotnie z za-

gęszczanie rozstawów odrzwi oraz stosowaniem kształtowników o znacznych przekrojach 

(V36, V44) ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (S550W, S560W). 

Korzystniejszym rozwiązaniem może być zatem zastosowanie obudowy podatnej o konstrukcji 

potrafiącej przenieść obciążenia górotworu w stale pogarszających się warunkach geologiczno-

górniczych. Takie rozwiązanie może stanowić typoszereg obudowy podatnej ŁPZm (łuki po-

datne zmodyfikowane). W artykule przedstawiono zastosowanie obudowy ŁPzm w kopalni 

„Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w wyrobisku o charakterze wentylacyjnym o projek-

towanym czasie istnienia sięgającym około 15 lat, w warunkach wpływu kilku krawędzi po-

kładów wyżej leżących. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: stateczność wyrobisk, obudowa łukowa, strefa spękań, monitoring  

górotworu 

 

1. WSTĘP 

 

Zapewnienie stateczności wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamien-

nego jest tematem wielu prac naukowych i inżynierskich. Zróżnicowane warunki geologiczno-

górnicze w jakich drążone są obecnie wyrobiska górnicze (wpływ zaszłości eksploatacyjnych 

i zaburzeń geologicznych, występowanie wstrząsów górotworu, wzrastająca głębokość eksplo-

atacji pokładów węgla), stawiają ciągłe wyzwania projektantom obudów łukowych podatnych. 

Stosowanie ciężkich kształtowników typu V36 i V44 niesie ze sobą spore nakłady finansowe, 

jak i również pogarsza warunki pracy brygad przodkowych. Właściwym zatem kierunkiem jest 

zastosowanie konstrukcji odrzwi podatnych charakteryzujących się dużą nośnością zsuwną 

przy zbliżonej masie odrzwi do tradycyjnych obudów łukowych. Przykładem takiej obudowy 

może być typoszereg obudów ŁPzm, gdzie przy zwiększonej zakładce na łukach stropnico-



wych oraz zastosowaniu trzech strzemion w złączach, przy odpowiedniej kolejności ich dokrę-

cania, uzyskano znaczne nośności zsuwne odrzwi obudowy w trakcie przeprowadzonych ba-

dań stanowiskowych. 

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów na poziomie 850 m prowadzi obecnie in-

tensywną eksploatację pokładów węgla. Do odprowadzenia zużytego powietrza z ścian wydo-

bywczych w rejonie przekopu B8E, kopalnia zaprojektowała chodnik główny w pokładzie 

408/3 w obudowie łukowej ŁP11 o czasie jego użytkowania około kilkunastu lat. W przedmio-

towym rejonie kopalnia napotykała spore trudności z zapewnieniem funkcjonalności wykony-

wanych wcześniej wyrobisk korytarzowych, z uwagi na wpływ nakładających się zaszłości 

eksploatacyjnych - rys. 1. Dla zapewnienia stateczności wspomnianego wyżej wyrobiska kory-

tarzowego w rejonach poddanych wpływom krawędzi pokładów wyżej leżących, podjęto próbę 

zastosowania typoszeregu obudowy łukowej podatnej ŁPzm. 

 

 
 
Rys. 1. Widok wpływu zaszłości eksploatacyjnych w wyrobisku korytarzowym 
Figure 1. View of the area affected by past mining operations in a roadway 
 

2. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE 
 

2.1. Warunki geologiczne 
 

Pokład 408/3 w którym wykonano chodnik 4 charakteryzuje się miąższością od 1,8 m do 

2,0 m, podczas gdy jego nachylenie poprzeczne waha się w granicach od 16° do 20°. Wytrzy-

małość na ściskanie pokładu 408/3 wynosi 14,4 MPa. 

Bezpośrednio przed miejscem rozpoczęcia chodnika wykonane były dwa otwory penetrome-

tryczne Gp-36/05 oraz Gp-37/05, w których średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych 

wynosiła odpowiednio 20,49 MPa i 20,65 MPa. Do obliczeń projektowych na etapie rozpoczę-

cia drążenia wyrobiska przyjęto obliczeniową wartość wytrzymałości na ściskanie Rcobl = 20,5 

MPa. Profil geologiczny z otworów Gp-36/05 i Gp-37/05 oraz rozkład wytrzymałości na ści-

skanie na długości poszczególnych otworów penetrometrycznych przedstawiono na rys. 2 i 3. 

W trakcie drążenia chodnika 4 wykonano szereg badań penetrometrycznych w warstwach stro-

powych, tj.: 50 mb (Gp-86/19), 159 mb (Gp-20/19), 650 mb (Gp-91/19) oraz 1140 mb chodnika 

(Gp-16/20). Średnią wytrzymałość na ściskanie skał stropowych określono na poziomie: 



Gp-86/19 gdzie Rcśr = 31,50 MPa, Gp-20/19 gdzie Rcśr = 33,24 MPa, Gp-91/19 gdzie  

Rcśr = 37,68 MPa oraz Gp-16/20 gdzie Rcśr = 33,16 MPa. Profile wytrzymałościowo-

geologiczne wybranych otworów penetrometrycznych przedstawiono na rys. 4 i 5. 

 

  
 

Rys. 2. Profil wytrzymałościowy i geologiczny 

otworu penetrometrycznego Gp-36/05 
Figure 2. Strength and geological profile  

of the Gp-36/05 investigation borehole 

 

Rys. 3. Profil wytrzymałościowy i geologiczny 

otworu penetrometrycznego Gp-37/05 
Figure 3. Strength and geological profile  

of the Gp-37/05 investigation borehole 

 

  
 

Rys. 4. Profil wytrzymałościowy i geologiczny 

otworu penetrometrycznego Gp-86/19 
Figure 4. Strength and geological profile  

of the Gp-86/19 investigation borehole 

 

Rys. 5. Profil wytrzymałościowy i geologiczny 

otworu penetrometrycznego Gp-16/20 
Figure 5. Strength and geological profile  

of the Gp-16/20 investigation borehole 
 

2.2. Warunki górnicze 
 

Chodnik 4 w pokładzie 408/3, w jego początkowym odcinku drążenia oraz przy granicy 

obszaru górniczego, zaprojektowano w rejonie wpływu wybranych wcześniej pokładów wyżej 

leżących: pokład 405/3 (w odległości pionowej wynoszącej około 130÷134 m), pokład 407/1 

(w odległości pionowej wynoszącej około 54÷57 m), pokład 408/2 (w odległości pionowej 

wynoszącej około 22÷29 m) oraz pokład 408/1 (w odległości pionowej wynoszącej około 

6÷13 m). 



Przebieg i zasięg krawędzi wyeksploatowanych pokładów węgla w odniesieniu do chodnika 4 

przedstawiono na rys. 6 i 7. 

 

 
 
Rys. 6. Zasięg wpływów krawędzi pokładów wzdłuż chodnika 4 w rejonie rozpoczęcia wyrobiska 
Figure 6. Range of the area affected by coal seam edges down the roadway 4 within the region  

of the working start 

 

 
 
Rys. 7. Zasięg wpływów krawędzi pokładów wzdłuż chodnika 4 w rejonie przygranicznym obszaru  

górniczego 

Figure 7. Range of the area affected by coal seam edges down the roadway 4 within  

the boundary-adjacent region of the mining site 
 

Odrzwia obudowy łukowej podatnej w chodniku 4 w rejonie wpływów powyższych zaszło-

ści eksploatacyjnych, w oparciu o przeprowadzone badania penetrometryczne, zaprojektowano 

w odrzwiach typoszeregu obudowy ŁPzm-V32/4/6,0 x 4,1 o przekroju poprzecznym zbliżo-

nym do standardowej obudowy ŁP11. 

 

3. OBUDOWA ŁUKOWA PODATNA ZMODYFIKOWANA ŁPzm 

 

Obudowa łukowa podatna ŁPzm tworzy typoszereg obudowy w której poprzez zmiany 

konstrukcyjne uzyskano rozwiązanie pozwalające zwiększyć podporność obudowy, a tym sa-



mym stateczność wyrobiska. Do głównych założeń konstrukcji obudowy podporowej zmody-

fikowanej ŁPzm należą: 

 duża nośność na obciążenie pionowe - w stanie usztywnionym przekraczająca 

2000 kN, 

 wykształcony korzystny kształt łukowy od strony ociosu przy małej długości czę-

ści prostej, zapewniający rozwarty kształt w kierunku ociosu z możliwością prze-

jęcia znacznych przemieszczeń poziomych, 

 znaczna nośność zsuwna - przy pierwszym zsuwie rzędu 1000 kN, 

 zastosowanie obudowy jako konstrukcji 4-ro, 5-cio i 6-cio częściowej o gabary-

tach o szerokości od 5,6 m do 8,4 m i wysokości od 3,0 m do 4,7 m, 

 zastosowanie w zależności od warunków geologiczno-górniczych 3 lub 4 strze-

mion w złączu łuków stropnicowych oraz 3 lub 2 w złączu łuków ociosowych, 

 podniesienie końców łuków stropnicowych w stosunku do standardowej obudowy 

typu ŁP o około 0,5 m dla uniknięcia potrzeby obcinania łuków stropnicowych na 

skrzyżowaniu ściana-chodnik w procesie przesuwania napędu przenośnika ścia-

nowego, a tym samym zapewnienie właściwej pracy obudowy po ponownym za-

budowaniu łuku ociosowego. 

Konstrukcję czteroczęściowej obudowy ŁPzm przedstawiono na rys. 8. 

 

 
 
Rys. 8. Konstrukcja odrzwi ŁPzm-V32/4 (czteroczęściowe): 1 - łuk stropnicowy, 2 - łuk ociosowy,  

3 - strzemię górne, 4 - strzemię środkowe, 5 - strzemię dolne, 6 - rozpory stalowe dwustronnego  

działania, 7 - stopa podporowa 

Figure 8. Design of ŁPzm-V32/4 (four-piece) roof support frames: 1 - roof arch,  

2 - sidewall arch, 3 - upper clamp, 4 - middle clamp, 5 - lower clamp, 6 - steel stretching bars 

of double-sided action, 7 - supporting foot 



4. DOBÓR OBUDOWY 

 

Obudowę chodnika 4 w pokładzie 408/3 dobrano w oparciu o podstawowe założenia przed-

stawione w zasadach opracowanych przez Politechnikę Śląską oraz Główny Instytut Górnictwa 

[1, 2]. 

Zasięg strefy spękań hsn wystepujacej wokół chodnika 4 w pokładzie 408/3 określono 

w oparciu o model prof. Z. Kłeczka, [3, 4]: 

 

hsn = 
Sw

2
√

3 ∙ kn ∙ γśr ∙ H

ko ∙ Rcśr
 - 

Ww

2
                                                                                   (1) 

 

gdzie: H - głębokość zalegania wyrobiska, Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, Ww - 

wysokość wyrobiska w wyłomie, ko - współczynnik osłabienia skał stropowych, kn - 

współczynnik koncentracji naprężeń, śr - średni ciężar objętościowy skał stropowych. 

 

Wielkość współczynnika koncentracji naprężeń kn od zaszłości eksploatacyjnych określono 

za pomocą wzoru prof. A. Zorychty, [5]: 

 

kn = 1 + 4,1  ∙ e-0,06z                                                                                                   

(2) 

 

gdzie: z - odległość stropu chodnika od krawędzi pokładu. 

 

Pionową odległość do krawędzi pokładów wyżej leżących w rejonie nakładających się ich 

wpływów (zasięgów) określono przy pomocy tzw. odległości ekwiwalentnej Hekw, [1]: 

 
1

Hekw
 =  

m1

H1
 + 

m2

H2
 +⋯+ 

mn

Hn
                                                                                                  

(3) 

 

gdzie: m1, m2, …. mn - grubość pokładów tworzących krawędzie, H1, H2, … Hn - odległość 

pionowa krawędzi pokładów od stropu projektowanego wyrobiska. 

 

Dla strefy odprężonej wokół wyrobiska obliczono wielkość obciążenia średniego qo 

równomiernie działającego na obudowę, [1, 2]: 

 

qo = śr ∙ hsn                                                                                 (4) 

 

gdzie: śr - średni ciężar objętościowy skał stropowych, hsn - wysokość strefy spękań. 

 

Stosując powyższe wzory wysokość strefy spękań wynosiła od 4,5 m do 7,5 m w zależno-

ści od odległości pionowej do krawędzi pokładu, natomiast obciążenie obudowy wahało się 

w granicach od 117 kN/m2 do 195 kN/m2. W zależności od obciążenia obudowy przyjęto roz-

staw odrzwi 0,5 m i 0,75 m, [13, 14].  

Widok obudowy chodnika 4 w rejonie wpływu zaszłości eksploatacyjnych oraz poza rejo-

nem wpływu przedstawiono na rys. 9 i 10. 

 



 
 
Rys. 9. Widok chodnika 4 w obudowie ŁPzm w rejonie wpływu zaszłości eksploatacyjnych 

Figure 9. View of the roadway 4 with the ŁPzm roof support within the region affected  

by past mining operations. 

 
 

 
 
Rys. 10. Widok chodnika 4 w obudowie ŁPzm poza rejonem wpływu zaszłości eksploatacyjnych 

Figure 10. View of the roadway 4 with the ŁPzm roof support outside of the region affected  

by past mining operations 

 



5. MONITORING GÓROTWORU 

 

Do najbardziej rozpowszechnionych obserwacji zmian zachodzących w warstwach stropo-

wych górotworu wyrobisk korytarzowych jest pomiar ich rozwarstwień. Do tego celu służą 

rozwarstwieniomierze linkowe jedno lub wielopoziomowe [6, 7, 8, 9]. 

Drugą istotna metodą w zakresie monitoringu zachowania się górotworu są badania endo-

skopowe [8, 10, 11, 12]. Badania te pozwalają określić zasięg strefy spękań i mogą być po-

mocne w metodach empirycznych obliczenia obciążenia działającego na obudowę wyrobisk 

korytarzowych. 

 

5.1. Badania rozwarstwień warstw stropowych 
 

Badanie rozwarstwień skał stropowych przeprowadzono w chodniku 4 w pokładzie 408/3 

przy pomocy trójpoziomowego rozwarstwieniomierza linkowego. Rozwarstwieniomierz zabu-

dowano na 100 mb chodnika osadzając kotwiczki na 3 m, 6 m i 9 m głębokości otworu. Wyni-

ki pomiarów rozwarstwień skał stropowych oraz ich przebieg przedstawiono odpowiednio w 

tabeli 1 oraz rys. 11. Widok zabudowanego trójpoziomowego rozwarstwieniomierza przedsta-

wiono na rys. 12.   

 
Tabela 1. Wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych w chodniku 4 (100 mb wyrobiska) 

Table 1. Results from measurement of rock delamination in the roadway 4 (100 m of the working) 

 

Lp 

 

Data 

pomiaru 

Głębokość osadzenia rozwarstwieniomierza w otworze 

3,0 m 6,0 m 9,0 m 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przebieg roz-

warstwienia 
Δr 

[mm] 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przebieg roz-

warstwienia 
Δr 

[mm] 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przebieg roz-

warstwienia 
Δr 

[mm] 

1 11.06.2019 87 - 92 - 90 - 

2 20.06.2019 75 12 78 14 80 10 

3 10.07.2019 92 -5 95 -3 98 -8 

4 30.07.2019 110 -23 112 -20 121 -31 

5 12.08.2019 130 -53 135 -43 131 -41 

6 03.09.2019 130 -53 135 -43 131 -41 

7 16.10.2019 130 -53 135 -43 131 -41 

8 05.11.2019 130 -53 135 -43 131 -41 

9 18.12.2019 130 -53 135 -43 131 -41 

Wielkość 

końcowa 

rozwarstwienia 

rsk 

[mm] 

 

- 43 

 

- 43 

 

- 41 

 

 

 

 



 

 
 

Rys. 11. Przebieg rozwarstwień skał stropowych na 100 mb chodnika 4 

Figure 11. Layout of delamination in roof rock down a roadway section with the length of 100 m 

 
a) 

 

b) 

 
 

Rys. 12. Widok zabudowanego trójpoziomowego rozwarstwieniomierza w stropie chodnika 4: 

a). bezpośrednio po zabudowie, b). w trakcie pomiaru dnia 03.09.2019r 

Figure 12. View of a three-level telltale instrument for delamination measurement mounted in the roof  

of the roadway 4: a). right after installation, b). during the measurement session on 3rd September 2019 

 

5.2. Badania endoskopowe 
 

Badania endoskopowe warstw stropowych chodnika 4 w pokładzie 408/3 przeprowadzono 

przy użyciu kamery inspekcyjnej VIS 250. Otwór badawczy nr 1 o głębokości około 9,0 m 

wykonano na 50 mb chodnika, natomiast otwór badawczy nr 2 o głębokości około 9,5 m wy-

konano na 100 mb chodnika 4. Otwory te wykonano w obszarze nieodprężonym wpływem 



zaszłości eksploatacyjnych, natomiast w obszarze odprężonym na 160 mb chodnika wykonano 

otwór badawczy nr 3, którego głębokość wynosiła około 9,5 m. 

Przeprowadzone badania endoskopowe w otworze nr 1 wykazały 16 nieciągłości na całej 

głębokości otworu od jego wlotu w postaci kilkukrotnego całkowitego zniszczenia pobocznicy 

otworu oraz szczelin poprzecznych i podłużnych. Przykładowy widok nieciągłości w otworze 

nr 1 przedstawiono na rys. 13 i 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 13. Widok dwóch podłużnych szczelin - 

 około 6,64 m głębokości otworu - badanie  

z 07.04.2019r 

Figure 13. View of two longitudinal fissures with 

the borehole depth of about 6.64 m  

- the investigation on 7th April 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rys. 14. Widok przesuniętych warstw w otworze - 

około 3,03 m głębokości otworu - badanie 

z 11.06.2019r - brak możliwości dalszego badania 

Figure 14. View of displaced rock strata visible in 

the borehole with the depth of about 3.03 m  

- the investigation on 11th June 2019 - further in-

vestigations proved infeasible 

 

Podczas badań endoskopowych w otworze nr 2 stwierdzono występowanie 15 nieciągłości 

w postaci dwukrotnego zniszczenia pobocznicy otworu (rumosz skalny) oraz szczelin po-

przecznych. Całkowity zasięg spękań sięgał około 4,7 m głębokości otworu. Przykładowy 

widok nieciągłości w otworze nr 2 przedstawia rys. 15. 

W otworze badawczym nr 3 w trakcie prowadzonych badań endoskopowych zaobserwo-

wano występowanie 7 nieciągłości w postaci szczelin oraz zniszczenia pobocznicy otworu, 

których zasięg sięgał zaledwie około 1,1 m głębokości otworu. Widok przykładowej szczeliny 

poprzecznej stwierdzonej badaniami endoskopowymi w otworze nr 3 przedstawiono na rys. 16. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 15.Widok zniszczenia pobocznicy otworu 

(rumosz skalny) - około 1,05 m 

 głębokości otworu  

Figure 15. View of damaged lateral surface of the 

borehole (rock debris), in the borehole with the 

depth of about 1.05 m - the investigation  

on 11th June 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 16. Widok szczeliny - około 0,96 m  

głębokości otworu  

Figure 16. View of fissure with the borehole 

depth of about 0.96 m  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Zastosowanie obudowy podatnej ŁPzm w warunkach wpływu zaszłości eksploatacyjnych 

pozwoliło zapewnić stateczność chodnika 4 w pokładzie 408/3 przy zabudowie odrzwi 

w rozstawie co 0,75 m. Jedynie w rejonie jednoczesnego wpływu czterech krawędzi pokładów 

wyżej leżących, obejmujących 25 mb wyrobiska, odrzwia obudowy zabudowano w rozstawie 

co 0,5 m. Wpływ zaszłości eksploatacyjnych w chodniku 4 ujawnił się w postaci wypiętrzenia 

spągu oraz nieznacznymi odkształceniami obudowy i tym samym spełnił oczekiwania kopalni. 

Przeprowadzone badania endoskopowe oraz badania rozwarstwień skał stropowych pozwo-

liły zaobserwować zachowanie się górotworu poddanego wpływom krawędzi pokładów. Bada-

nia endoskopowe wykonane w 3 otworach badawczych wykazały różnicę w zasięgu strefy 

spękań w obszarze nieodprężonym i odprężonym prowadzoną eksploatacją górniczą. 

W obszarze odprężonym zasięg intensywnych spękań warstw stropowych sięgał około 1,1 m 

głębokości otworu badawczego, natomiast w obszarze nieodprężonym maksymalny zasięg 

spękań obejmował cały otwór badawczy tj. około 8,8 m. Różnice w zasięgu strefy spękań 

i związana z tym faktem różnica w obciążeniu obudowy zaobserwowano w chodniku 4, gdzie 

w obszarze odprężonym nie odnotowano widocznego wpływu zaszłości eksploatacyjnych.  



Przeprowadzone badania endoskopowe w rejonach wpływu zaszłości eksploatacyjnych 

mogą zatem stanowić cenne uzupełnienie w procesie doboru obudowy i mogą stanowić wery-

fikację przyjętych założeń projektowych. 

Badania rozwarstwień skał stropowych przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych po-

zwalają w sposób prosty zobrazować ruchy górotworu w czasie użytkowania wyrobiska. Wy-

niki pomiarów rozwarstwień skał stropowych przeprowadzone w chodniku 4 świadczyć mogą 

o sprężystym charakterze zachowania się górotworu. Wciąganie, a następnie wypychanie 

wskaźników może świadczyć o rozwarciu szczelin, a w późniejszym etapie o ich zaciskaniu. 
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Application of ŁPzm roof support arches in the conditions 

of JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 

hard coal mine, Knurów division 
 

SUMMARY: Depth of coal seams mined at Polish coal mines continuously increases, which 

leads to substantial problems to assure stability of mining workings. Keeping the mining work-

ings in operational conditions frequently needs erection of roadway supports with more dense 

spacing between frames and enforces application of shaped sections with oversized dimensions 

(V36, V44) made of steel with improved strength parameters (S550W, S560W). Therefore, use 

of collapsible roof support arches with the design that can transfer load from overlying rock 

strata under permanently worsening geomining conditions seems to be a more beneficial solu-

tion. Such a solution can be based on a series of the ŁPZm collapsible roof support arched (col-

lapsible modified arches). The paper deals with the use of ŁPzm collapsible roof support at the 

‘Knurów-Szczygłowice’ coal mine, the Knurów division. The roof support arches were in-

stalled in roadway designed for the ventilation purpose and with the expected lifetime of 15 

years, under conditions of impact from several edges of overlying coal seams. 

 

KEYWORDS: roadways stability, steel arch support, fractured rock mass zone, ground control 
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STRESZCZENIE: W referacie omówiono możliwość przedłużenia żywotności kopalni 

„Bolesław Śmiały” w oparciu o położone na południe od niej udokumentowane złoże „Za 

Rowem Bełckim”. Przedstawiono jego krótką charakterystykę, możliwość udostępnienia i za-

mierzenia eksploatacyjne. Pokazano spodziewane wpływy od projektowanej eksploatacji 

i scharakteryzowano teren nimi objęty ze szczególną uwagą na obiekty użytku publicznego 

wraz z propozycją ich ochrony. Opisano społeczne czynniki mogące wpływać na pozyskanie 

koncesji na eksploatację. 

 

The report discusses the possibility of the "Bolesław Śmiały" coalmine life extension based on 

the documanted „Za Rów Bełcki” deposit, which is located on the south from the coalmine. 

The short characteristics, availability and exploitation plans were presented. The expected re-

venues from the planned exploitation were shown and the area covered by them was cha-

racterized with particular attention to public use facilities together with the proposal for their 

protection. Social factors that may affect the acquisition of operating licenses are described. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Udostępnienie, eksploatacja, złoże za Rowem Bełckim (ZRB), wpływ 

na powierzchnię terenu, potencjalne konflikty społeczne 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w kształcie dającym początki dzisiejszej 

strukturze została powołana w 1947 roku. Pod względem geologicznym Kopalnia usytuowana 

jest w środkowej części Niecki Głównej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (na północ od 

Rowu Zawady). Obszar górniczy kopalni o nazwie „Łaziska II ” wynosi 74,35km2 i położony 

jest na terenie miast: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy oraz gmin: Wyry i Ornon-

towice. W obszarze „Łaziska II”, udokumentowano dwa złoża. Pierwsze, o nazwie „Łaziska”, 

gdzie aktualnie KWK „Bolesław Śmiały” prowadzi wydobycie węgla i drugie, o nazwie „Bo-



lesław Śmiały”. Złoża te charakteryzują się niskim stopniem zagrożeń naturalnych. Wydobycie 

prowadzone jest na podstawie Koncesji nr 116/94 której ważność upływa 31 lipca 2020 roku. 

Po tym terminie kopalnia zamierza kontynuować roboty w oparciu o przedłużoną koncesję – 

wniosek o przedłużenie koncesji jest aktualnie procedowany.  

Zasoby ustalone w pokładach 324/3÷326/3 pozwolą na efektywną i ekonomiczną eksploatację 

do roku 2033. Po tym okresie, jako kierunek dalszego funkcjonowania kopalni „Bolesław 

Śmiały”, wskazuje się obszar złoża „Za Rowem Bełckim”, którego udostępnienie i eksplo-

atację planuje się prowadzić z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kopalni. 

 

 

2. STAN AKTUALNY KOPALNI BOLESŁAW ŚMIAŁY 
 

2.1 Udostępnienie złoża 
 

Kopalnia „Bolesław Śmiały” prowadzi roboty górnicze w złożu „Łaziska”, w rejonie wy-

dobywczym Bujaków, z centralnie zlokalizowanym szybem wentylacyjnym Bujaków 2 w od-

ległości ok. 6km od zakładu głównego. Złoże udostępnione jest czterema szybami, z czego trzy 

zlokalizowane są w rejonie zakładu głównego: 

 Aleksander I do poziomu 420 (wdechowy, materiałowo-zjazdowy); 

 Aleksander II do poziomu 370 (były szyb wentylacyjny wykorzystywany obecnie jako 

droga wentylacyjna zużytego powietrza z poziomu 370 do poziomu 300); 

 Aleksander III do poziomu 420 (wdechowy, wydobywczo-materiałowo-zjazdowy); 

natomiast czwarty: 

 Bujaków 2 (wentylacyjny) do poziomu 650 zlokalizowany jest w północno-zachodniej 

części złoża Łaziska (rejon Bujaków). 

Udostępnienie poziome czynnego górniczo rejonu Bujaków zrealizowane jest: 

 dla transportu materiałów i ludzi: przekopem zachodnim I na poz. 420 i upadową trans-

portową nr 696 do poziomu 530, 

 dla odstawy urobku: przekopem odstawczym na poziomie 300 i pochylnią odstawczą nr 

600 do poziomu 530. 

Aktualnie roboty górnicze w złożu „Łaziska” w rejonie Bujaków, prowadzone są podpo-

ziomowo w dwóch pokładach: 325/1 i 326. W przyszłości planuje się jeszcze roboty w po-

kładach wiązki 324/3÷326/3 Udostępnienie tych pokładów w różnych parcelach zlokalizo-

wanych w rejonie złoża „Łaziska”, wymaga wykonania szeregu krótkich wyrobisk kamiennych 

wymaganych dla przejścia przez zaburzenia tektoniczne. 

Z uwagi na sczerpywanie bazy zasobowej, w latach 2030-2033 możliwe będą trudności z 

utrzymaniem wydobycia na poziomie 6 000t/dobę. 

 

2.2 Model kopalni 
 

KWK „Bolesław Śmiały” jest kopalnią z jednym ruchem wydobywczym w rejonie „Bu-

jaków”. Aktualny model kopalni został ukształtowany od roku 2000 i będzie obowiązywał 

w okresie do końca eksploatacji w złożu „Łaziska”. Jest oparty na funkcjonowaniu: 

 równolegle prowadzonych dwóch ścian, w układzie szeregowego przechodzenia oddziałów 

wydobywczych do nowo uruchamianych ścian (po wykonaniu rozruchu przez oddział 

zbrojeniowo - likwidacyjny); 

 5 przodków kombajnowych przygotowawczych; 

 roboty kamienne dla udostępnienia parcel w nowych blokach tektonicznych realizowane 

jest systemem zleconym przez firmy zewnętrzne (lub wydzielone brygady własne). 



3. CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻA „ZA ROWEM BEŁCKIM” 
 

Jako przyszłościowy kierunek rozwoju robót górniczych z wykorzystaniem struktury i wyro-

bisk KWK „Bolesław Śmiały” wskazuje się zasoby węgla kamiennego zalegające w złożu „Za 

Rowem Bełckim” zlokalizowane na południe od obszaru górniczego „Łaziska II”. Zalegają one 

za strefą uskokową o nazwie Rów Bełcki. Strefa uskokowa przebiega w przybliżeniu rów-

nolegle do południowej granicy aktualnego obszaru górniczego i zrzuca wyeksploatowane już 

w KWK „Bolesław Śmiały” warstwy łaziskie i orzeskie na południe.  

Złoże „Za Rowem Bełckim” jest kontynuacją złoża „Bolesław Śmiały” które zostało już wy-

eksploatowane do głębokości 450 - 650m przez KWK  „Bolesław Śmiały” w rejonie szybów 

głównych kopalni. Pokłady warstw łaziskich i orzeskich są w tym złożu zrzucone o 330 - 530m 

i przykrytego osadami nadkładu o grubości 270 - 350m. 

 

Podstawowe dane o złożu „Za Rowem Bełckim”: 

 powierzchnia obszaru dokumentowanego złoża:  31,24km2; 

 złoże położone jest na terenie gmin: Łaziska Górne, Wyry, Orzesze, Kobiór, w 

powiatach: mikołowskim i pszczyńskim, w województwie śląskim;  

 na terenie złoża nieruchomości gruntowej stanowią: 

 grunty leśne: 13,64km2 – 43,7% 

 grunty rolne (III - V kl. bon.): 7,19km2 – 23,0% 

 łąki: 6,47km2 – 20,7% 

 zabudowa i grunty komunalne: 2,40km2 – 7,6 % 

 grunty antropogeniczne: 1,25km2 – 4,0% 

 nieużytki, wody stojące i płynące:  0,29km2 – 1,0% 

 nadkład złoża stanowią utwory: czwartorzędu, neogenu i triasu; 

 serię złożową stanowią utwory karbonu górnego: warstwy łaziskie i orzeskie; 

 możliwe zagrożenia eksploatacji: 

 tąpaniami: słabo skłonne i nieskłonne do tąpań  

 metanowe: nM (do 700m) – II kategorii (1000m) 

 pyłowe: nie dotyczy 

 wodne: I - II stopnia 

 samozapalenia: II – IV grupa 

 wyrzutami gazu i skał: b.d. 

 prognozowany dopływ wody: 0,5 ÷ 5,0m3/min,śr. 3,0m3/min – w trakcie 

eksploatacji  

 w złożu udokumentowano 36 pokładów węgla kamiennego w tym 24 pokłady warstw 

łaziskich i 12 warstwa orzeskich. 

 kopalinę główną stanowią węgle kamienne głównie typów: 31 i 32 (płomienny i 

gazowo - płomienny)  

 średnie parametry węgla w złożu: 

 zawartość popiołu:   18,79% 

 wartość opałowa:    24,519MJ/kg 

 zawartość siarki całkowitej: 1,07% 

 gęstość pozorna:     1,46g/cm3 

  w złożu udokumentowano: 

 zasoby bilansowe      – 721 338 tys. ton 



 zasoby potencjalnie przemysłowe – 485 202 tys. ton 

 zasoby potencjalnie przemysłowe planowane do eksploatacji – 203 047 tys.ton 

 zasoby potencjalnie operatywne planowane do eksploatacji   –   84 948 tys.ton 

Po szczegółowej analizie zaprojektowano eksploatację czterech pokładów: 210, 212, 215 i 

218/2 (z możliwością późniejszego włączenia do eksploatacji pokładów 210/2, 210/3, 211, 

211/2, 218). 

Charakterystyka węgli przewidzianych do wydobycia: 

• typ węgla – 31, 32 

• wartość opałowa – 24 - 26MJ/kg 

• zawartość popiołu – 14 - 19%  

• zawartość siarki – 0,9 - 1,1% 

 

 

4. UDOSTĘPNIENIE I EKSPLOATACJA ZŁOŻA „ZA ROWEM BEŁCKIM” 
 

Udostępnienie złoża „Za Rowem Bełckim” zrealizowane będzie dwoma wyrobiskami 

(upadową wydobywczą i upadową transportową) wykonanymi z obszaru górniczego „Łaziska 

II”, w którym prowadzi obecnie działalność górniczą KWK „Bolesław Śmiały”. Wyrobiska te, 

będą wykorzystane przez cały okres prowadzenia eksploatacji jako podstawowe drogi odstawy 

urobku, transportu i wentylacji.  

Harmonogram wydobycia węgla ze złoża „Za Rowem Bełckim” zakłada prowadzenie 

eksploatacji poczynając od najwyżej leżącego pokładu 210, schodząc stopniowo poprzez 

pokłady: 212, 215 aż do najniżej leżącego pokładu 218/2. Planuje się prowadzenie eksploatacji 

do głębokości ok. 700m. 

Wstępny harmonogram prowadzenia eksploatacji przedstawia się następująco: 

• pokład 210 – od 1 do 8 roku od rozpoczęcia eksploatacji, 

• pokład 212 – od 8 do 15 roku od rozpoczęcia eksploatacji, 

• pokład 215 – od 15 do 32 roku od rozpoczęcia eksploatacji, 

• pokład 218/2 – od 31 do 45 roku od rozpoczęcia eksploatacji. 

Projektuje się eksploatację pokładów na zawał, ścianami o długości 200 - 250m, sporadycznie 

do 300m i wysokości 1,20 – 3,40m. Wybiegi ścian wyniosą od 630m do 2 430m. Przewiduje 

się uzyskanie ze ścian wydobycia 3 300 – 3 600t/dobę. Dla uzyskania pełnego wydobycia 

prowadzone będą równocześnie dwie ściany eksploatacyjne. Ściany wybierane będą po 

wzniosie, w celu uniknięcia  zawodnienia przodków eksploatacyjnych. 

W ścianach stosowane będą zmechanizowane kompleksy wydobywcze obejmujące: wysoko-

wydajny kombajn, przenośnik ścianowy, obudowę zmechanizowaną o wysokości od 1,20m do 

2,30m, przenośnik podścianowy i kruszarkę urobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rys.1.  Złoże „Za Rowem Bełckim” – projektowana eksploatacja w pokładzie 210 

Fig.1. “Za Rowem Bełckim” deposit - planned exploitation in 210 layer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rys.2.  Złoże „Za Rowem Bełckim” – projektowana eksploatacja w pokładzie 212 

Fig.2. “Za Rowem Bełckim” deposit - planned exploitation in 212 layer 

 

 
Rys.3.  Złoże „Za Rowem Bełckim” – projektowana eksploatacja w pokładzie 215 

Fig.3. “Za Rowem Bełckim” deposit - planned exploitation in 215 layer 

 
Rys.4.  Złoże „Za Rowem Bełckim” – projektowana eksploatacja w pokładzie 218/2 

Fig.4. “Za Rowem Bełckim” deposit - planned exploitation in 218/2 layer 

 



Roboty przygotowawcze prowadzone będą wysokowydajnymi kombajnami chodnikowymi. 

Dla przygotowania ścian do eksploatacji przewiduje się jednoczesne drążenie 5 - 6 wyrobisk 

chodnikowych, a średnie wydobycie z robót przygotowawczych ocenia się na 400 - 600t/dobę. 

Transport materiałów odbywać się będzie za pomocą podwieszanych kolejek spalinowych, 

a odstawa urobku – przenośnikami taśmowymi. Projektuje się jazdę załogi przenośnikami 

taśmowymi oraz kolejkami podwieszanymi. 

Przeróbka węgla surowego realizowana będzie w istniejącym Zakładzie Mechanicznej Prze-

róbki Węgla oraz Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych KWK 

„Bolesław Śmiały”. 

 

Rozpatrzono dwa warianty udostepnienia upadowymi: 

wariant 1 – udostępnienie złoża upadowymi z czynnych poziomów 300 i 420 KWK „Bolesław 

Śmiały” 

wariant 2  –  udostępnienie złoża z powierzchni  

 

Wariant 1: 
Udostępnienie złoża dwiema upadowymi drążonymi z czynnych poziomów 300 i 420 KWK 

„Bolesław Śmiały” metodami tradycyjnymi z użyciem MW. 

 Upadowa wydobywcza – długość całkowita 4 360m, do pierwszego pokładu 2 810m 

 Upadowa transportowa – długość całkowita 4 475m, do pierwszego pokładu 2 925m 

 Nachylenie upadowych od 0 do 7,5o 

 Wydobycie z pierwszej ściany zostanie uzyskane w 10 roku od rozpoczęcia drążenia 

upadowych. Eksploatacja prowadzona będzie przez okres 50 lat. 

 Niezbędne zatrudnienie docelowe – 1 600 osób. 

Założono:  

• wydobycie węgla netto docelowe – 7 000t/d (1 764 000t/rok) – osiągnięte w 

dwunastym roku realizacji projektu, 

• okres analizy ekonomicznej – 59 lat (w tym okres budowy 11 lat, okres 

eksploatacji 50 lat), 

• początkowe nakłady inwestycyjne – 978,211mln zł. 

• szacunkowy koszt udostepnienia pierwszego pokładu 200,7mln zł 

Wyliczono następujące wskaźniki ekonomiczne: 

• przeciętna rentowność netto – 19,6%, 

• okres zwrotu początkowych nakładów inwestycyjnych – 19,2 lat, 

• prosta stopa zwrotu zaangażowanego kapitału – 9,1%, 

• wartość zaktualizowana netto (NPV) – 214 639,0tys. zł, 

• wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – 8,1%. 

• wynik na sprzedaży węgla 100,0 – 111,0mln zł/rok  

 



 
Rys. 5. Udostępnienie złoża „Za Rowem Bełckim” – Wariant 1 

Fig. 5. Access to the „Za Rowem Bełckim” deposit – Option 1 

 

Wariant 2: 
Udostępnienie złoża dwiema upadowymi drążonymi z powierzchni, z wlotami zlokalizowa-

nymi w rejonie szybów głównych KWK „Bolesław Śmiały” z wykorzystaniem pełno 

przekrojowego kombajnu typu TBM. 

 Upadowe: wydobywcza i transportowa będą miały całkowitą długość po 3 720m, 

długość do pokładu 210 wyniesie – 2 240m natomiast do pokładu 212 wyniesie – 

3 330m 

 Nachylenie upadowych wyniesie około 10o 

 Wydobycie z pierwszej ściany zostanie uzyskane w 8 roku od rozpoczęcia 

drążenia upadowych. Eksploatacja prowadzona będzie przez okres 44 lat. 

 Niezbędne zatrudnienie docelowe – 1 400 osób. 

Założono:  

• wydobycie węgla netto docelowe – 7 800t/d (1 966 000t/rok) - osiągnięte w 

dziewiątym roku realizacji projektu, 

• okres analizy ekonomicznej – 51 lat (w tym okres budowy 8 lat, okres 

eksploatacji 44 lata), 

• początkowe nakłady inwestycyjne – 1 763,638mln zł. 

Wyliczono następujące wskaźniki ekonomiczne: 

• przeciętna rentowność netto – 24,1%, 

• okres zwrotu początkowych nakładów inwestycyjnych – 18,2 lat, 

• prosta stopa zwrotu zaangażowanego kapitału – 6,9%, 

• wartość zaktualizowana netto (NPV) – 167 781tys. zł, 

• wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – 7,1%, 

• wynik na sprzedaży węgla 137,0 – 150,0mln zł/rok. 

 



 
Rys.6. Udostępnienie złoża „Za Rowem Bełckim” – Wariant 2 

Fig.6. Access to the „Za Rowem Bełckim” deposit – Option 2 

 

 

5. WPŁYW PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI NA POWIERZCHNIĘ TERENU 
 

Wpływy projektowanej eksploatacji w złożu „Za Rowem Bełckim” będą występowały w Gmi-

nie Wyry (miejscowość Gostyń), gminie Kobiór, mieście Orzesze (miejscowość Zgoń) oraz 

fragmentarycznie w mieście Łaziska Górne. 

Projektowany obszar górniczy dla złoża „Za Rowem Bełckim” położony jest w terenie o luźnej 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej niskokondygnacyjnej z budynkami gospodarczymi. 

Znaczną część terenu zajmują lasy oraz tereny rolne. Przez środek obszaru, z zachodu na 

wschód przebiega rzeka Gostynka. Na powierzchni znajduje się również kilka obiektów 

użyteczności publicznej takich jak: Dom Kultury w Gostyni, Szkoła Podstawowa w Gostyni, 

Ośrodek Terapii Nerwic Dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. Ponadto na terenie górniczym 

znajdują się dwa kościoły w miejscowości Gostyń oraz stacja benzynowa na skrzyżowaniu 

ulicy Pszczyńskiej i Centralnej w Orzeszu. Zabudowa mieszkaniowa jest zróżnicowana pod 

kątem wieku. Znaczna część budynków wybudowana jest w latach przedwojennych lub 

powojennych ubiegłego wieku, jednakże duża atrakcyjność terenów  spowodowała w ostatnich 

latach nasilenie zabudowy nowymi budynkami o wysokim standardzie wykończenia. Z uwagi 

na fakt, że złoże „Za Rowem Bełckim” nie było uwidocznione w miejscowych dokumentach 

planistycznych, nowopowstałe budynki nie zostały na etapie projektowym i wykonawczym 

zabezpieczone na wpływy eksploatacji górniczej. O ile nowe budownictwo i zastosowane 

technologie i materiały powodują pewną odporność na szkody górnicze, to budynki starsze już 

takiej odporności mogą nie wykazywać. Na projektowanym obszarze górniczym znajduje się 

około 1500 budynków mieszkalnych oraz przybliżona ilość gospodarczych, które powinny 

mieć określoną kategorię odporności. Niezależnie istnieje również sieć uzbrojenia terenu 



w postaci sieci kanalizacji sanitarnej (w większości kanalizacja ciśnieniowa z rur PE 

odpornych na szkody górnicze), sieci wodociągowej oraz sieci gazowej. Przebiega również 

sieć elektroenergetyczna 110kV oraz mniejsze. Jednakże przed podjęciem eksploatacji może 

wyniknąć potrzeba profilaktycznego zabezpieczenia (kotwienia) budynków, których konstruk-

cja może nie przenieść bezpiecznie wpływów projektowanej eksploatacji. 

Obiekty takie jak Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Dom Kultury oraz kościoły w Gostyni 

planuje się objąć filarami ochronnymi. Projektowane wpływy eksploatacji będą się zawierały 

w przedziale od pierwszej do trzeciej kategorii wpływów i obejmą swym zasięgiem niemal 

cały projektowany obszar górniczy za wyjątkiem jego północnego pasa wzdłuż „Rowu 

Bełckiego” przy granicy z KWK „Bolesław Śmiały”. Maksymalne obniżenia spowodowane 

eksploatacją czterech projektowanych pokładów na przestrzeni około 50 lat wystąpią w 

południowej i zachodniej części złoża na południe od ulicy Rybnickiej w Gostyni oraz w 

rejonie ulicy Gostyńskiej w Orzeszu Zgoniu i będą wynosiły do około 6,0m. Być może dla 

zapobieżenia wystąpienia niecek bezodpływowych i konieczności zabudowy przepompowni 

będzie trzeba zrezygnować z części eksploatacji. 

Dla złagodzenia oddziaływania projektowanej eksploatacji na zabudowę powierzchni Kopalnia 

będzie stosować profilaktykę górniczą i budowlaną. 

 

 

6. ANALIZA POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
 

Analizując możliwość wystąpienia konfliktów społecznych związanych z eksploatacją złoża 

„Za Rowem Bełckim”, należy rozpatrzyć wpływ oddziaływania projektowanej eksploatacji 

węgla kamiennego na życie mieszkańców i środowisko oraz możliwe z tego tytułu reakcje 

społeczne. 

Każdorazowo plan ruchu jest opiniowany przez organy samorządowe, a następnie zatwier-

dzany (z uwzględnieniem powyższych opinii) przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górni-

czego. Obowiązujące przepisy dają samorządom lokalnym możliwość stałego i rzeczywistego 

wpływania na działania przedsiębiorcy górniczego, co gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców i środowiska na terenie górniczym. 

W przypadku wystąpienia szkód związanych z ruchem zakładu górniczego, w oparciu o wyniki 

opinii budowlanych i ekspertyz podejmowane będą działania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego do których można zaliczyć m.in. 

 remonty budynków uszkodzonych,  

 wypłatę odszkodowań remontowych, 

 rektyfikację (prostowanie) budynków nadmiernie wychylonych,  

 wypłatę jednorazowych odszkodowań w przypadku gdy stan techniczny nie 

zakwalifikuje budynków do wykonania odpowiednich napraw  

 wypłatę odszkodowań za utracone plony związane ze zmianą stosunków wodnych. 

Obiekty kubaturowe posiadające kategorię odporności niższą lub równą kategorii wpływów 

górniczych będą poddawane okresowej kontroli technicznej, a w przypadku stwierdzenia 

uszkodzeń lub niewystarczającej odporności, kopalnia wdroży procedury naprawcze.  

Prace profilaktyczne lub remontowe wykonywane będą przez specjalistyczne firmy wyłonione 

w drodze przetargu lub właścicieli we własnym zakresie na koszt Kopalni.  

W przypadku wystąpienia szkód lub awarii w uzbrojeniu terenu, z gestorami zawarte zostaną 

stosowne ugody na podstawie których realizowany będzie harmonogram robót profilak-
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tycznych lub remontowych. Właściciele uzbrojenia, bądź firmy wyłonione w drodze przetargu, 

będą je usuwali, a kopalnia zapewni środki na ten cel. 

Na tym etapie wydaje się, że głównym źródłem konfliktów będzie powstawanie ewentualnych 

podtopień  i zalewisk, głównie na terenach użytkowanych rolniczo oraz na terenach zabudowy 

położonych w dolinach rzeki Gostynki i Potoku Zgońskiego, które poddawane będą wpływom 

eksploatacji. Dlatego też w przypadku zaistnienia tego typu szkody kopalnia będzie, zgodnie 

z zobowiązującym ustawodawstwem, w pierwszej kolejności dążyć do naprawy szkody w śro-

dowisku poprzez przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (rekultywacja zalewisk, budowa 

przepompowni), a w przypadku niemożności wykonania działań naprawczych kopalnia zawrze 

stosowne umowy na wypłaty odszkodowań za niemożność użytkowania terenu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. W związku z powyższym można stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja nie 

powinna być źródłem poważnych konfliktów społecznych. 

W celu zapobieganiu konfliktom społecznym Inwestor powinien na terenie oddziaływania pro-

jektowanej eksploatacji górniczej prowadzić konsultacje społeczne na każdym etapie 

prowadzenia procesu decyzyjnego. W związku z powyższym przedstawiciele Inwestora, po 

podjęciu decyzji o przystąpieniu do górniczego zagospodarowania złoża „Za Rowem Bełc-

kim”, w celu przedstawienia swoich zamierzeń dotyczących górniczego zagospodarowania 

przedmiotowego złoża, jeszcze na etapie wstępnych założeń do projektu, powinni spotkać się z 

przedstawicielami samorządów, na obszarze działania których, prowadzona będzie działalność 

górnicza. 

Należy zauważyć, że część miejscowego społeczeństwa jest negatywnie nastawione w sprawie 

prowadzenia eksploatacji podziemnej węgla kamiennego na tych terenach, czego przykładem 

są konflikty narastające przy rozpatrywaniu projektowanej eksploatacji w położonym w blis-

kim sąsiedztwie w kierunku na południe, złożu „Żory Suszec 1”. 

Ostateczny wpływ na reakcje społeczne mieszkańców będą miały takie czynniki jak: komu-

nikacja Inwestora z mieszkańcami, postawa władz samorządowych, zachowanie grup bez-

pośrednio zainteresowanych tematem udostępnienia złoża oraz media. Od tych czynników 

uzależnione jest uspokojenie bądź natężenie konfliktów społecznych związanych z możli-

wością realizacji planowanej inwestycji (podjęcie eksploatacji złoża węgla kamiennego „Za 

Rowem Bełckim”). 

 

 



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi

ZAGOSPODAROWANIE WÓD KOPALNIANYCH, 
DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI

ŚLĄSKIEJ

ANTONI CZAPNIK

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Kraków, luty 2020 r.



TEZY  WYSTĄPIENIA

 Aglomeracja Śląska – fakty w liczbach i zaspokojenie potrzeb
wodnych mieszkańców.

 Podział zasobów wodnych i ich udział w zaopatrzeniu w wodę.

 Deficyt wodny i zagrożenia dla zaopatrzenia w wodę.

 Zasoby wód podziemnych, ujmowanych i eksploatowanych przez
kopalnie węgla kamiennego i SRK S.A.

 Kierunki i możliwości zagospodarowania wód pochodzących z
odwadniania zlikwidowanych kopalń, na przykładzie SRK S.A.

 Potencjał, ograniczenia i korzyści z zagospodarowania wód
pochodzących z odwadniania kopalń.

 Działania w kierunku zwiększenia wykorzystania wód
kopalnianych.



Zasoby wodne nie pokrywają gospodarczego i komunalnego zapotrzebowania.
Zasoby wodne naszego kraju, przypadające na 1 mieszkańca są niskie i stanowią zaledwie 36 % średniej
europejskiej.

Aglomeracja Śląska 

Powierzchnia 2,5 tys. km2

Liczba 
ludności

(30.06.2019 - GUS)

2,25 mln

Podział

admin..

41 gmin
(w tym 13 miast na prawach 

powiatu)

http://infogzm.metropoliagzm.pl/

http://infogzm.metropoliagzm.pl/


Zaspokojenie potrzeb wodnych 

sieć wodociągowa ~ 28 tys. km

główny operator ujęć 
wodociągowych 

w Katowicach (GPW) 

udział ludności korzystającej z 
sieci wodociągowej

95%

dodatkowe źródła 49 operatorów lokalnych

Aglomeracja Śląska – fakty w liczbach



Eksploatowane ujęcia powierzchniowe i podziemne

137 < 100 m3/d

229 od 100 ÷ 10 000 m3/d

20 > 10 0000 m3/d

Woda do spożycia: 70 % - ujęcia powierzchniowe
30 % - ujęcia podziemne

dobowe zapotrzebowanie 
mieszkańców Aglomeracji

~800 tys. m3

http://edus.ibrbs.pl/bezcenne-krople-wody/

Podział zasobów wodnych 
i ich udział w zaopatrzeniu w wodę



 poziomy wodonośne są słabo hydroizolowane od powierzchni
terenu,

 są narażone są na skumulowaną antropopresję,

 na dużych obszarach obserwuje się trwałą degradację ilościową i
jakościową wód podziemnych,

 kurczą się zasoby wód z powodu suszy hydrologicznej,

 brak dostatecznej ilości małych ujęć retencyjnych wody,

 brak awaryjnych ujęć wody (raport NIK),

 zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, jakie mogą wystąpić
z powodu skażenia mikrobiologicznego.

http://www.ptg.wnoz.us.edu.pl/images/publikacje/GZM.pdf

Zagrożenia dla zaopatrzenia w wodę.



Sposobem na zmniejszenie zagrożeń w 

zaopatrzeniu w wodę, jest zagospodarowanie

wód kopalnianych z czynnych jak 

i zlikwidowanych kopalń, odwadnianych 

przez SRK.



Usytuowanie odwadnianych przez SRK S.A. kopalń na tle kopalń chronionych GZW.

Potencjał i zasoby wód podziemnych, ujmowanych 
i eksploatowanych przez kopalnie węgla kamiennego i SRK S.A.



Potencjał i zasoby wód podziemnych ujmowanych i 
eksploatowanych przez kopalnie węgla kamiennego i SRK S.A.

Ilość  wód pompowanych  przez czynne kopalnie i przez SRK S.A. 

Ilość  

odwadnianych kopalń

Wielkość dopływu  

[m3/min]

Ilość pompowanej 

wody

[mln m3/rok]

Czynne kopalnie 19 240 126,0
Oddziały SRK S.A. 

w likwidacji
14 40 21,0

Oddział CZOK 13 126 66,0

SUMA SRK 27 166 87,0
Ogółem 

górnictwo 

węglowe

46 406 213,0



Ilość wód pompowanych przez Oddział CZOK SRK S.A. w 
latach 2015-2019.
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Potencjał i zasoby wód podziemnych ujmowanych i 
eksploatowanych przez kopalnie węgla kamiennego i SRK S.A.



Dołowe zbiorniki wodne w zlikwidowanych kopalniach 
SRK S.A. Oddziału CZOK – NE część GZW.

Potencjał i zasoby wód podziemnych ujmowanych i 
eksploatowanych przez kopalnie węgla kamiennego i SRK S.A.
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CELE  PITNE I 
REKREACYJNE

WODA PITNA

ZASILAJĄCA BASENY

WODA ZASILAJĄCA KAPIELISKA

CELE  BYTOWO-
GOSPODARCZE

NAWADNIANIE terenów zielonych typu: trawniki, 
skwery, parki, pola golfowe, itp.

USŁUGI I GOSPODARSTWA DOMOWE

CELE 
PRZEMYSŁOWE

PRZEMYSŁ CIEPŁOWNICZY  do zasilania kotłów 
grzewczych (woda kotłowa) i stosowania jej do 
uzupełnienia obiegów ciepłowniczych

PRZEMYSŁ BUDOWLANY  (np. produkcja betonu)

ROZWIĄZANIA 
ALTERNATYWNE

INSTALACJE CHŁODZENIA (klimatyzacja)

ELEKTROWNIE szczytowo-pompowe

POZYSKANIA PIERWIASTKÓW i metali z wód 
podziemnych (Li, B)

GEOTERMIA pompy ciepła



Czy wody kopalniane mogą być wykorzystane 

do celów bytowych ?   →    TAK

Kierunki i możliwości zagospodarowania wód 
pochodzących z odwadniania, na przykładzie SRK S.A.

 Są to wody czyste bakteriologicznie,

 bez przekroczeń dopuszczalnych zawartości metali ciężkich,

 nie narażone na negatywny wpływ robót górniczych (kopalnie
zlikwidowane) i czynników zewnętrznych,

 stała poprawa jakościowa wód, związana ze stabilizacją 
warunków hydrodynamicznych i hydrogeologicznych,

 długoletnia tania eksploatacja.

Przykład → PG SATURN w szybie Paweł CZOK 

W latach 2001 do 2010 woda wykorzystywana była na cele: 
-pitne SUW,  
- gospodarczo-usługowe (zakłady mięsne), 
- geotermia (ogrzewanie i klimatyzacja biurowca CZOK od 2011 do nadal)



odprowadzenie „wykorzystanych” wód do rzeki

Obieg nr 1 

(parter, piętro)

zbiornik przelewowy przy szybie 

„Paweł”

budynek administracyjny 

Oddziału CZOK

ul. Francuska

stacja  filtrów

GEOTERMIA - Schemat poglądowy obiegu wody kopalnianej PG Saturn.

Obieg nr 2 

(parter, piętro)

PG „Saturn”

szyb „Paweł”

„kotłownia” z pompami 

ciepła



SUW funkcjonowała w latach 2001-2010 i  korzystała zasobów wodnych PG Saturn.

Technologia uzdatniania wody :

• dekarbonizacja wody (zmiękczanie),

• odżelazianie i odmanganianie wody, 

• filtracja ciągła wody z zastosowaniem filtrów DynaSand → usuwanie barwy, mętności i zawiesiny,

• w razie konieczności dezynfekcja wody

Parametry techniczne 
Zasoby eksploatacyjne 

ujęcia w szybie „Paweł” 
PG Saturn *

36 tys. m3/d

wydajność SUW 6 tys. m3/d

możliwość rozbudowy 
ciągów technologicznych

do 18 tys. m3/d 

Wydajność w okresie 
funkcjonowania SUW 

CEHAMOG
3,5 tys. m3/d
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Oddziały SRK
Średnia zawartość 

jonów(Cl+SO4)

[g/l]

Klasyfikacj

a GIG*

Pompownie

CZOK

Jan Kanty 0,5 I

Saturn 0,7

II
Siemianowice - Bańgów 0,8

Grodziec 0,9

Katowice 1,4

Siemianowice – Chorzów 2,6

III

Niwka Modrzejów 3,6

Powstańców Śl. – Bytom I 3,8

Pstrowski 4,8

Kleofas 6,0

Szombierki 6,3

Dębieńsko 6,5

Gliwice 8,2

KWK „Makoszowy” 11,4 III

KWK „Centrum” 2,0 III

poz. 250 1,0 II

KWK „Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I”

Ruch
Boże Dary 0,5 I

Mysłowice - Wesoła I 3,1 III

KWK „Wieczorek II” 3,8 III

KWK „Krupiński” 46 IV

KWK „Pokój I - Śląsk”

Ruch
Pokój I 2,3 III

Śląsk 4,4 III

KWK „Piekary I” 0,5 I

KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I”

Ruch
Jas-Mos 6,9 III

Rydułtowy I 0,4 I

* Klasyfikacja  wód kopalnianych wg GIG

IV grupy:

Grupa I - wody o zawartości Cl+SO4 do 0,6 g/l,

Grupa II - wody o zawartości Cl+SO4 od 0,6 – 1,8 g/l,

Grupa III - wody o zawartości Cl+SO4 od 1,8 – 42 g/l,

Grupa IV - wody o zawartości Cl+SO4 powyżej 42 g/l.

Zestawienie  jakości wód pompowanych przez Oddziały SRK 

w nawiązaniu do klasyfikacji GIG* 

https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-makoszowy
https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-centrum
https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-boze-dary
https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-wieczorek-i-i-wieczorek-ii
https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-krupinski
https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-pokoj-i
https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-piekary-i
https://www.srk.com.pl/kontakt/kopalnia-wegla-kamiennego-jas-mos


25 mln m3

wody zbliżone właściwościami 
do wód pitnych

wody miernie i silnie zasolone

41 mln m3

62 %

Wykorzystanie wód kopalnianych pompowanych przez CZOK

66 mln m3

38 %



24.3 85.6
108.9

186.3

1578.4

Pstrowski

Powstańców Śl.-Bytom I

Szombierki

Dębieńsko

Jan Kanty

Ilość wód kopalnianych zagospodarowanych z Pompowni CZOK, w 2019 r. [tys. m3]

Razem ok. 2 mln m3 z ponad 66 mln m3 , 

tj. ok. 3 %  pompowanych przez CZOK wód.



- techniczne – dostęp do sieci wodociągowych,

- rozprowadzenie i zaopatrzenie – zmonopolizowany rynek,

- konieczność uzdatniania,

- brak infrastruktury - budowa obiektów technologicznych związanych z procesem poboru

i uzdatniania wody oraz instalacji do jej rozprowadzania.

- odbiorcy,

- brak zainteresowania dostawców wody
do szukania tańszej wody,

- brak wystarczającej presji lokalnych
samorządów.

Ograniczenia w zagospodarowaniu wód pochodzących z 
odwadniania kopalń.



 Bardzo niski koszt surowej wody i dogodna lokalizacja ujęć

 zmniejszenie zrzutu wód do odbiorników powierzchniowych, 

 zmniejszenie niedoborów wody,

 obniżenie kosztów zaopatrzenia w wodę,enie kosztów pompowania i ceny  

mieszkańców Aglomeracji Śl.  

Pompownie SRK CZOK rozsiane są 

po całej Aglomeracji Śląskiej. Mogą 

pełnić rolę ujęć strategiczno-

awaryjnych, na wypadek zdarzeń 

kryzysowych – zalecenia Światowej 

Organizacji Zdrowia.  

Korzyści z zagospodarowania wód z odwadniania
kopalń.



Proponowane  działania w kierunku zwiększenia wykorzystania wód 
kopalnianych 

 wyselekcjonowanie zasobów możliwych do wykorzystania komunalnego,

 wybór konkretnych „Pompowni”,

 określenie zakresu uzdatniania,

 rozeznanie infrastruktury,

 analiza aktywów, w celu wyznaczenia zakresu inwestycji,

 wskazanie źródeł zasilania systemów zaopatrzenia w wodę,

 przyjęcie planu strategicznego, na poziomie województwa.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W N I O S K I

Pełne zaopatrzenie w wodę mieszkańców Aglomeracji Śląskiej może 
być w najbliższym czasie poważnym problemem, które nie przez 

wszystkich jest dostrzegane.

Istnieją potrzeby zwiększenia dywersyfikacji dostaw wody, na cele 
socjalno-bytowe i gospodarcze.

Konieczne jest wskazanie, przez właściwe podmioty gospodarcze i 
organy administracji, kierunków działań.

W tym celu należy wykonać konkretny bilans ilościowy i jakościowy 
wód podziemnych z odwodnienia kopalń.



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W N I O S K I

Następne kroki to powołanie zespołu SRK CZOK, GPW, samorządy i 
zawarcie stosownego porozumienia – listu intencyjnego.

Pozyskanie środków z funduszy UE na uzdatnianie i budowę stacji 
uzdatniania wód kopalnianych.

Partycypacja w kosztach/przychodach.





Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Doświadczenia ze stosowania obudowy ŁPzm w przecinkach 

ścianowych w warunkach JSW S.A. KWK „Pniówek” 
 

 

Zbigniew Czarnecki, Krzysztof Filipowicz 

Arkadiusz Frymarkiewicz, Marek Malcharek 

JSW S.A. KWK „Pniówek” 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Przecinki ścianowe wykonywane na granicy pola, a często na granicy ob-

szaru górniczego przy eksploatacji wielopokładowej są poddawane wpływom wcześniejszej 

eksploatacji lub występujących zaburzeń i nieciągłości. Przy wystąpieniu w otoczeniu wyrobi-

ska skał słabych występują problemy z utrzymaniem jego stateczności, a występujące zwięk-

szone naprężenia powodują zaciskanie od strony spągu i ociosów jak również deformację od 

strony stropu wymagającą często stosowania dodatkowego wzmocnienia. Doświadczenia prak-

tyczne z stosowania obudów spłaszczonych jak i tradycyjnych ŁP wykazały potrzebę ich wy-

konania z małym rozstawem i koniecznością dodatkowego wzmacniania utrudniającego zbro-

jenie ściany. Zastosowanie aktualnie w dwóch przecinkach obudowy ŁPzm pozwoliło zabu-

dować odrzwia w rozstawie, co 0,8m i 1m przy zachowanej stateczności od strony stropu, wy-

ciśniętym spągu i zaciśnięciu ociosów. Projektowana zwiększona szerokość obudowy przecin-

ki pozwoliła po dokonaniu pobierki spągu zabudować sekcje obudowy zmechanizowanej i do-

konać wyjazdu sekcjami, tym samym rozruchu ściany. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, Budownictwo Podziemne, Obudowa 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Obudowa przecinki ścianowej określana też nazwą dowierzchnia ścianowa jest krótkotrwałym 

wyrobiskiem służącym do montażu i rozruchu ściany wydobywczej. Doświadczenia górnicze 

wykazują, że stale istnieje konieczność doskonalenia ich konstrukcji tak, aby uzyskać statecz-

ność wyrobiska bez konieczności pracochłonnego wzmacniania obudowy lub jej przebudowy. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń przeprowadzono analizę kilku rozwiązań obu-

dów dowierzchni ścianowych wykonanych w różnych konstrukcjach obudów wskazując na 

kierunki ich rozwoju i osiągnięte rezultaty 

 

 

 



2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 

    I GEOTECHNICZNYCH ZREALIZOWANYCH DOWIERZCHNI ŚCIANOWYCH 

 

Analizą objęto następujące dowierzchnie ścianowe: 

 - dowierzchnia W-2 w pokładzie 362/1 w partii W-1, 

 - dowierzchnia W-3 w pokładzie 362/1 w północnej partii W-1, 

 - dowierzchnia PW-1 w pokładzie 357/1, 

 - dowierzchnia ściany C4 w pokładzie 404/2, 

 - dowierzchnia ściany N-4 w pokładzie 404/1, 

 - dowierzchnia ściany N-7 w pokładzie 404/1, 

Podstawowe dane geologiczno-techniczne podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dane geologiczno-techniczne analizowanych dowierzchni ścianowych 

 Skrót nazwy dowierzchni Skrót nazwy dowierzchni 

Lp. Parametr W-2 W-3 PW-1 C4 N4 N7 

1. Pokład węgla 362/1 362,1 357/1 404/2 404/1 404/1 

2. Grubość/nachylenie pokładu 
1,9-2,3/ 
4o- 15o 

1,9/ 
6o- 15o 

1,45-1,65/ 
8o – 14o 

3,4-4,6 
4o -7o 

2,0-2,1 
8o 

1,7-2,1 
5o -7o 

3. Głębokość w m 985 1000 970 1050 890 870 

4. Skały stropowe ił, p-c 
ił iłz, 

p-c 

iłz, 

p-c 

ił, 

p-c, mł 

ił, 

mł 

ił, 

mł 

5. Skały spągowe ił, w. p-c łup-l.-w 
iłz 

p-c 

ił 

mł-p-c 

ił 

mł-p-c 

ił 

mł-p-c 

6. Rcstropowe ( średnie) w MPa 
42,7-ił, 

88,5 –p-c 
36,6-ił, 

93,0 –p-c 
42,0-ił, 

22,4-ił, 

23,2-84,2 –p-

c 

13,6-46,3-ił, 
29,3 –m-c 

30,9-40,5-ił, 
40,7-70,2 –p-c 

7. Rcociosowe  w MPa 11,55 11,55 8,0 8,3-11,6 7,6-15,2 9,7-15,2 

8. Rcspągowe  w MPa 55,6- ił. 16,6 łzlw 17,3 ił 27,2-2,6 ił 44,1-56,5ił 31,2-54,0ił 

9. Zaburzenia Bez zab. 
zroby-

pokł.367/1 
Bez zab. 

Uskok lok. 

0,5m 

Uskok lok. 

0,5m i 0,7m 
Bez zab. 

10. Krawędzie Bez kraw. Kraw. pokł.367/1 Bez kraw. 
Pod zrob. po-

kłl404/1  
Kraw.-pkł. 

401/1 

Kraw.-pkł. 

363,361, 
362/3, 

362/1,401/1 

11. 
Wstrząsy 

wysokoenergetyczne 
Nie 

wyst. 

Nie 

wyst. 

Nie 

wyst. 

Nie 

wyst. 

Nie 

wyst. 

Nie 

wyst. 

12. Rodzaj obudowy 
ŁPrPJ/V32 

/6,4x3,4 
ŁP12/V32/4 

ŁPSp-V32/ 
4/6,5x3,12 

ŁPzm-

V36/4/ 

7,0x4,6 

ŁPzm-

V36/4/ 

6,40x4,0 

ŁPzm-V36/4/ 
6,40x4,0 

13. Rozstaw odrzwi w m 0,8 0,6 i 0,8 0,8 0,8  0,8 i 1,0 0,8 

gdzie: ił. – iłowiec, p-c – piaskowiec, iłz - iłowiec zwięzły,  łup-l-w – łupek z laminami węgla, mł - mułowiec 

 

Do podstawowych cech analizowanych danych należy zaliczyć: 

 głębokość lokalizacji: ok.1000 m, 

 występowanie pokładów węgla o grubości 1,45 do 2,3m i wytrzymałości na ściskanie 

ok 11 MPa, 

 występowanie w bezpośrednim stropie i spągu pokładu warstw iłowców o zróżnico-

wanej grubości od 3,5 do 15m z laminami węgla jak i pokładami o wytrzymałości na 

ściskanie rzędu 30 MPa, o podzielności płytowej i rozmakalności r = 0,8 do 0,6, 

 występowanie krawędzi nadległych od wybranych wcześniej pokładów, 

 występowanie w spągu warstw węgla osłabiające skały w otoczeniu.  

Profile geologiczne w rejonie analizowanych dowierzchni przedstawiono na rysunku 1. 



3. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA OBUDÓW 

 

 W analizowanych 6-ciu dowierzchniach ścianowych wykonano konstrukcje obudów, któ-

rych odrzwia przedstawiono na rysunku 2. Doświadczenia ze stosowania obudów typu ŁPrPJ-

V32/5/6,2x3,4, ŁP12-V32/4/A, ŁPSp-V32/4/6,5x3,4 wykazały, że w fazie utrzymania wyro-

bisk dochodziło do deformacji obudowy z zaciskaniem wyrobiska od spągu i ociosów, co wy-

magało wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń i wzmocnień za pomocą podciągów i stoja-

ków. Dodatkowe wzmocnienie odrzwi obudowy np. stojakami utrudnia zbrojenie ściany wy-

dłużające czas rozruchu. 

 Nowe rozwiązania obudów podatnych łukowych zmodyfikowanych typ ŁPzm zastosowano 

w trzech dowierzchniach: 

 C4 – odrzwia ŁPzm-V36/7,0x4,6 z przykotwieniem jedną kotwią strunową w rozstawie 

odrzwi co 0,8m, [2], 

 N4 – odrzwia ŁPzm-V36/6,4x4,0 z przykotwieniem dwoma kotwiami naprzemiennie w 

strefach wystąpienia krawędzi i jedna kotwią w strefach bez krawędzi z rozstawem odrzwi 

1,0m, [3], 

 N7 – odrzwia ŁPzm-V36/6,4x4,0 bez przykotwienia z rozstawem odrzwi co 0,8m z zabu-

dową podciągu zespolonego. [4], 

 

Zastosowanie odrzwi obudowy ŁPzm [1] wynikało głównie z kilku czynników, które w po-

równaniu do standardowych rozwiązań polegają na: 

 zastosowaniu rozchylonego kształtu łuków ociosowych zwiększony opór na ciśnienie 

ociosowe jak również zwiększoną szerokość na spągu, która może być zaciśnięta bez 

znacznego zmniejszenia przekroju, 

 

 zastosowanie łuków stropnicowych przez zwiększoną zakładkę o wielkości 2,0 m z 

zabudową 4 strzemion dających ich dużą nośność praktycznie sztywność, 

 

 zwiększoną nośność zsuwną obudowy poprzez zastosowanie trzech strzemion na złą-

czach z sposobem ich dokręcania od strzemienia środkowego, kolejno górnego i jako 

ostatniego dolnego. 

 

 wyższy wlot po wybudowie łuku ociosowego  

 

 Porównanie rozwiązań konstrukcji kształtów i gabarytów odrzwi obudów tradycyjnych i 

zmodyfikowanych (ŁPzm) przedstawiono na rysunku 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 1. Profile geologiczne w rejonie dowierzchni zbrojeniowych 

 



 
Rys. 2. Porównanie rozwiązania kształtów konstrukcji obudów zastosowanych 

w dowierzchniach ścianowych 

 

 
Rys. 3. Porównanie odrzwi obudowy tradycyjnej ŁP12-V32/4/A  

z odrzwiami ŁPzm-V36/4/6,4x4,0  

 

 

4. PORÓWNANIE NOŚNOŚCI GRANICZNEJ ODRZWI 

    ZASTOSOWANYCH W DOWIERZCHNIACH 

 

Obliczenia nośności granicznej przeprowadzono modelem stosowanych w mechanice budowli 

określając dla obciążenia jednostkowego równomiernego działającego na całej szerokości 

(-100 kN/m) naprężenia maksymalne max. Wyniki obliczeń dla wykładki tradycyjnej za obu-

dową podano na rysunku 4 do 8. 



  
 

 

Rys. 4. Naprężenia w odrzwiach 

ŁPrPJ-V32/6,4x3,4 

 

Rys. 5. Naprężenia w odrzwiach  

ŁP12-V32/4/A 

Rys. 6. Naprężenia 

w odrzwiach  

ŁPSp-V32/4/6,5x3,4 

 

 
 

Rys. 7. Naprężenia w odrzwiach 

ŁPzm-V36/4/7,0x4,6  

 
 

Rys. 8. Naprężenia w odrzwiach 

ŁPzm-V36/4/6,4x4,0  

 

Nośność graniczną odrzwi traktowaną jako wskaźnik nośności granicznej określono wzo-

rem: 

 

𝑊𝑁𝑔𝑟 =
𝛿𝑛 ∙ 0,1

𝛿𝑚𝑎𝑥

 

gdzie: 

 n – nośność graniczna dla danego typu stali (w tablicy 2), n = 670 MPa dla stali S480W 

              i n = 760 MPa dla stali S550W, 

 0,1 – obciążenie jednostkowe równomierne na szerokości odrzwi w MN/m, 

 max – maksymalne naprężenie w przekroju najbardziej wytężonym w MPa. 

 

Porównanie obliczonych wskaźników nośności granicznej przedstawiono na rysunku 9. 

 

 Wyznaczone nośności pozwalają obliczyć wymagane rozstawy odrzwi dla działającego ob-

ciążenia za obudową.  

Teoretyczne rozstawy odrzwi obudowy dla obciążenia q i współczynnika bezpieczeństwa sb 

można określić wzorem: 

𝑑 =
𝑊𝑛𝑔𝑟

𝑞 ∙ 𝑠𝑏
 



Przykładowe wielkości rozstawów odrzwi dla analizowanych obudów dla uśrednionego 

obciążenia (q =150 kN/m2) podaje tablica 3.  

 
Tablica 2. Zestawienie wskaźnika nośności granicznej odrzwi WNgr 

w MN/m przy wykładce tradycyjnej za obudową 

Lp. Rodzaj obudowy max   w MPa 

WNgr  w MN/m 

dla stali S480W 

(n = 670 MPa) 

WNgr  w MN/m 

dla stali S550W 

(n = 760 MPa) 

1. ŁPrPJ-V32/6,2x3,4 -987,5 0,068 0,077 

2. ŁP12-V32/4/A -456,4 0,147 0,167 

3. ŁPSp -V32/4/6,5x3,1 -710,6 0,094 0,107 

4. ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 -409,6 0,164 0,186 

5. ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 -370,5 0,181 0,205 

 

 
 

Rys. 9. Porównanie wskaźników nośności granicznej WNgr w MN/m dla analizowanych odrzwi 

 
Tablica 3. Rozstawy odrzwi dla uśrednionego obciążenia q=150 kN/m2 

przy współczynniku bezpieczeństwa sb=1,3 

Lp. Rodzaj obudowy 

dgr  w m 

dla stali S480W 

 

dgr  w m 

dla stali S550W 

 

1. ŁPrPJ-V32/6,2x3,4 0,393 0,410 

2. ŁP12-V32/4/A 0,851 0,888 

3. ŁPSp -V32/4/6,5x3,1 0,547 0,570 

4. ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 0,948 0,990 

5. ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 1,048 1,094 

 

 



5. TECHNOLOGIA WYKONANIA OBUDOWY 

 

Dla warunków dowierzchni C4 w pokładzie 404/2 zaprojektowano odrzwia ŁPzm-V36/4/ 

/7,0x4,6 uwzględniając deformację ociosów i spągu przy dodatkowym wzmocnieniu pojedyn-

czą kotwią budowanym poprzez podciąg stalowy, co drugie pole odrzwi. Gabaryty odrzwi 

z wpisaną sekcją obudowy zmechanizowanej FAZOS JZR 17/37-2x3130 przedstawia rys. 10. 

Dla dowierzchni ściany N-4 w pokładzie 404/1 w strefach lokalnych uskoków oraz krawę-

dzi zaprojektowano odrzwia ŁPzm-V36/4/6,4x4,0 w rozstawie co 1,0m z przykotwieniem po-

przez podciągi przy zabudowie 1 kotwi strunowej w każdym polu odrzwi.  

Rozwiązanie odrzwi przedstawiono na rysunku 11. 

W warunkach dowierzchni ścianowej N-7 w pokładzie 404/1 zastosowano odrzwia obudowy 

ŁPzm-V36/4/6,4x4,0 w rozstawie odrzwi 0,6m w strefach wpływu krawędzi i 0,8m w strefach 

bez wpływu krawędzi bez stosowania przykotwiania odrzwi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rys.10. Schemat odrzwi obudowy w odrzwiach 

ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 budowanych, 

co 0,8m dla dowierzchni ściany C4 w pokładzie 

404/2 z zabudowaną sekcją 

 

 
 

Rys.11. Rozwiązanie obudowy w odrzwiach 

ŁPzm-V36/4/6,55x4,0 budowanych, 

co 1,0m dla dowierzchni ściany N-4  

w pokładzie 404/1 

1 - łuk stropnicowy, 2 -  łuk ociosowy, 

3 – strzemiona środkowe SDSw32/36, 

4 - strzemiona dolne SDDw32/36, 5 - strzemiona 

górne SDGw32/36, 6 – rozpora stabilizowana, 

7 – rozpora podciągowa do przykotwienia 

odrzwi, 8 – stopa podporowa 
 

Dowierzchnia zbrojeniowa ściany N-4 w pokła-

dzie 404/1 w warunkach geologiczno - górni-

czych JSW SA KWK „PNIÓWEK” 

Rozwiązanie stosować w strefach: 

- strefy III 80m do ok. 95m strefa uskoku o zrzu-

cie 0,5m, 

- strefy V od 128m do ok. 135m strefa uskoku 

0,7m i kraw.pokł.401/1, 

- strefy VI od 160m do końca chodnika wtórne-

go N-4a. 
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8 

 

Rys. 12. Widok dowierzchni w odrzwiach ŁPzm-V36 w fazie 

drążenia (1, 2, 3, 4, 5) i po wykonaniu (6, 7, 8) 

 



 Aktualnie do 2019 roku nastąpił rozruch ścian C4 i N-4 z wykonanych dowierzchni stwier-

dzając: 

 zachowanie kształtu wyrobiska bez trwałych deformacji obudowy niewymagający 

dodatkowego wzmocnienia, 

 zaciśnięcie ociosów przy spągu na ok. 0,5 do 0,7m, które nie powodowało problemów 

ruchowych, 

 wyciśnięcie spągu wyrobiska o wielkości 0,7 do 1,0m wymagające wykonania jego 

pobierki. 

Widok wykonanych dowierzchni w fazie drążenia i po przedstawiono na zdjęciach na ry-

sunku 12.  

Istotnymi korzystnymi czynnikami potwierdzonymi praktycznie było: 

 brak potrzeby dodatkowego wzmocnienia odrzwi, 

 możliwość zastosowania zwiększonych rozstawów odrzwi pozwalających zwiększyć 

liczbę cykli na zmianę, co w efekcie skraca czas wykonania wyrobiska. 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Stale istnieje potrzeba poszukiwania rozwiązań obudów dla wyrobisk górniczych na 

dużej głębokości w warunkach lokalnych zaburzeń, występowania zaszłości eksploat-

acyjnych, wstrząsów górotworu. 

 

2. Doświadczenia z zastosowania obudowy ŁPzm-V36/4 dla dowierzchni ścianowych 

wykazały, że spełnia ona wymagania ruchowe zapewniając gabaryty wyrobiska bez 

potrzeby jego wzmacniania przy rozstawie odrzwi 0,8 do 1m.  

 

 

LITERATURA 
 

[1] Głuch P. 2019: ŁPzm, ŁPzmZ, Materiały szkoleniowe PRO-KOM. Ornontowice 2019. 

[2] Głuch P. 2019: Dobór obudowy podporowej dla dowierzchni zbrojeniowej ściany C4 w pokładzie 

404/2 w warunkach geologiczno-górniczych JSW S.A. KWK „PNIÓWEK”. PRO-KOM, Ornontowice, 

marzec 2019. 

[3] Głuch P. 2019: Dobór obudowy podporowej dla dowierzchni zbrojeniowej ściany N-4 w pokładzie 

404/1 w warunkach geologiczno-górniczych JSW S.A. KWK „PNIÓWEK”. PRO-KOM, Ornontowice, 

marzec 2019. 

[4] Głuch P. 2019: Dobór obudowy podporowej dla dowierzchni ściany N-7 w pokładzie 404/1 w warun-

kach geologiczno-górniczych JSW S.A. KWK „PNIÓWEK”. PRO-KOM, Ornontowice, listopad 2019. 
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Doświadczenia ze stosowania obudowy podporowej typu 

KaPa, ŁPrw, ŁPrp w warunkach O/ZG Rudna 

Experience of using KaPa, ŁPrw, ŁPrp chocks support in the  

O/ZG Rudna conditions. 

Katarzyna Dusza-Pilarz 

O/ZG Rudna 

 

STRESZCZENIE: Z uwagi na pogarszające się warunki stropowe wynikające z wieku kopalni, 

przy jednoczesnym wymogu stałego utrzymywania kluczowych wyrobisk komunikacyjnych 

oraz wentylacyjnych, coraz większą część projektów wykonywanych w dziel Technologii 

Górniczej Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna” stanowią projekty przebudów. W referacie 

„doświadczenia ze stosowania obudowy podporowej typu KaPa, ŁPrw, ŁPrp w warunkach 

O/ZG Rudna” zostaną przedstawione indywidualne rozwiązania, jakie zastosowaliśmy w tych 

projektach. 

SŁOWA KLUCZOWE: obudowa podporowa, dobór obudowy, projektowanie. 

SUMMARY: Due to worsening ceiling conditions arising from mine age with a simultaneous 

requirement constant key maintenance communication and ventilation excavations, an 

increasing part of the projects carried out in the mining technology department of the Rudna 

division are reconstruction projects. The paper “Experience of using KaPa, ŁPrw, ŁPrp chocks 

support in the O/ZG Rudna conditions” will present individual solutions that we have used in 

these projects. 

KEYWORDS: chock support, chock selection, designing. 

1.WSTĘP rodzaje zastosowanych obudów i ich charakterystykę 

 

Różnorodność zjawisk występujących w górotworze, będących następstwem między innymi 

działalności górniczej, jest jednym z czynników wpływających na utrzymanie wyrobisk,  

a także dobór odpowiedniej obudowy. Trudnością w projektowaniu obudowy zabezpieczającej 

wyrobiska górnicze są zaburzenia tektoniczne, występujące w górotworze, a tworzą je uskoki, 

sfałdowania, spękania, nieciągłości, itp. 

Złoże rud miedzi eksploatowane przez O/ZG Rudna znajduje się na obszarze Legnicko-

Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W warunkach LGOM skały osadowe w stropie wyrobisk 

charakteryzują się budową warstwową, z płaszczyznami podzielności wypełnionymi 

substancjami o obniżonych parametrach wytrzymałościowych (gips, kalcyt, anhydryt, 

substancje ilaste). Strop złoża zbudowany jest ze skał dolomitowo-wapiennych dolnego 

cechsztynu, a spąg z piaskowców czerwonego spągowca.  

Dolnośląskie złoża rud miedzi charakteryzują się dużą zdolnością do akumulowania energii 

sprężystej. Skłonność skał do zmiany energii potencjalnej w energię kinetyczną rośnie nie 

tylko wraz z głębokością prowadzonej eksploatacji, ale również poprzez naruszanie równowagi 

prowadzonymi robotami górniczymi czy obecnością zaburzeń tektonicznych. 



Wymagania prawne dotyczące obudowy wyrobisk zawarte są w Rozporządzeniu Ministra 

Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczególnych wymagań prowadzenia ruchu 

podziemnych zakładów górniczych, wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.  

 

Dobór obudowy kotwowej ustala się na podstawie warunków geologicznych, doświadczeń 

uzyskanych przy drążeniu wyrobisk lub eksploatacji pola w rejonie oraz klasy stropu. 

 Określenie klasy stropu opiera się na ocenie pięciu parametrów: 

 uławicenie stropu; 

 wytrzymałość na rozciąganie; 

 zagęszczenie zmineralizowanych szczelin w stropie; 

 stopień zuskokowania; 

 średni zrzut uskoków. 

 

W przypadku lokalnego poszerzenia wyrobisk przy stropie ponad szerokości określone  

w Projekcie Technicznym Obudowy Kotwowej, lokalnego pogorszenia się warunków 

geologicznych, nadmiernego zwiększenia powierzchni skrzyżowań, należy stosować 

dodatkowe zabezpieczenie stropu w szczególności: 

 kotwienie o zwiększonej długości żerdzi; 

 zagęszczenie siatki kotwienia; 

 „głębokie” kotwienie; 

 stojaki indywidualne; 

 stosy podporowe; 

 obudowę podporową. 

 

2. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA OBUDOWY PODPOROWEJ 

 

W kopalni „Rudna”, ze względu na duży obszar, istnieją wyrobiska komunikacyjne  

i wentylacyjne o kluczowym 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.  

 

Przegląd stosowanych obudów podporowych: 

ŁP – podatne odrzwia łukowo, standardowe i podstawowe odrzwia przeznaczone do 

wykonywania obudów zabezpieczających główne wyrobiska korytarzowe w kopalniach 

głębinowych węgla kamiennego i innych minerałów.  

 

 
 



ŁPP – łukowo podatne podwyższone odrzwia, przeznaczone do wykonywania obudów 

zabezpieczających wysokie wyrobiska korytarzowe. Charakteryzują się  zwiększoną długością 

odcinka prostego łuku ociosowego. Występują w trzech stopniach podwyższenia. 

 
SV – stojaki cierne, przeznaczone do zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i ścianowych, 

głównie w warunkach występowania wzmożonych ciśnień stropowych. Mogą być stosowane, 

jako elementy wzmacniające obudowę zasadniczą lub we współpracy z uniwersalnymi 

stropnicami, jako obudowa samodzielna. Występują w wersjach SV i SVt. 

                                                 
 

ŁPrP – odrzwia łukowo-prostokątne podatne, głównie do zabezpieczenia drążonych 

dowierzchni ścianowych jak również innych wyrobisk korytarzowych o zwiększonych 

wymiarach poprzecznych. 

 

          
 

 

ŁPrw – odrzwia łukowo-prostokątne wzmocnione, głównie do zabezpieczenia drążonych 

dowierzchni ścianowych o dużych wymiarach poprzecznych w trudnych warunkach 

geologicznych. 



 
 

 

 

 

ŁPro – odrzwia łukowo-prostokątne, głównie do zabezpieczenia rozcinek ścianowych oraz 

skrzyżowań chodników nad- i podścianowych z dowierzchniami. Stosowane w konfiguracji  

z odrzwiami KaPa ułatwiają wykonywanie standardowych skrzyżowań chodników. 

 

 

 
 

KaPa – odrzwia łukowo-prostokątne, głównie do zabezpieczenia nowo drążonych dowierzchni 

ścianowych o dużych wymiarach poprzecznych w trudnych warunkach geologicznych. 

Stosowane również, jako odrzwia zerowe w konstrukcji skrzyżowań chodnikowych  

w konfiguracji z odrzwiami ŁPro/B. 

 

 
 

Dobierając właściwą obudowę, należy mieć na uwadze po pierwsze, że głównym zadaniem 

obudowy jest zapewnienie stateczności wyrobiska, ale także fakt, że obudowa nie powinna 

kolidować z założeniami technologicznymi, tj.: odpowiedni przekrój poprzeczny wyrobisk dla 

zapewnienia wentylacji, zabudowy infrastruktury, układu transportu, itp. 

 



Poniżej kilka przykładów zastosowania wyżej wymienionych obudów w warunkach O/ZG 

Rudna. 

 

PRZYKŁAD 1  

Przebudowa polegała na zabezpieczeniu przecinki poprzez dobór odpowiedniego typu 

obudowy podporowej. Dla potrzeb projektu został wykonany skaning wyrobiska. Dzięki 

zastosowaniu pomiaru laserowego otrzymaliśmy pełną informację o wyrobisku [Rys. 1].  

 

 
Rys. 1. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów 

Fig. 1. Longitudinal section obtained from a point cloud 

 



Następnie wrysowane zostały elementy obudowy podporowej - odrzwia łukowo-prostokątne, 

jak można zauważyć obudowa została maksymalnie wpasowana w obrys wyrobisk, 

zmniejszając ilość wykładki i nie powodując dodatkowego dociążenia obudowy [Rys. 2]. 

          
 

Rys. 2. Przekrój z zaznaczonym rodzajem i typem obudowy podporowej 

Fig. 2. Cross-section of sidewalk with chock support type marked 
 
PRZYKŁAD 2 

Podobnie jak w poprzednim przykładzie przebudowa upadowej U-22 polegała na doborze 

obudowy.  Dla potrzeb projektu został wykonany skaning wyrobiska [Rys. 3]. 

 

   

        
Rys. 3. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów 

Fig. 3. Longitudinal section obtained from a point cloud 



Zarys geometrii wykonanych wyrobisk uzyskany w wyniku skaning dostarcza nam realny 

obrys wykonanego wyrobiska i pozwala na wybór najkorzystniejszego rozwiązania  [Rys. 4].  

 

           
 

Rys. 4. Przekrój z zaznaczonym rodzajem i typem obudowy podporowej 

Fig. 4. Cross-section of sidewalk with chock support type marked 

 

Dla każdego zakresu przebudowy, oraz zastosowanego rodzaju obudowy podporowej tworzona 

jest Karta Doboru Obudowy Podporowej, w której na podstawie obliczeń obciążeń statycznych 

określane są parametry obudowy, tj.: wymiary odrzwi, rodzaj profilu, rodzaj wykładki oraz 

rozstaw. 

 
 

PRZYKŁAD 3 

Przebudowa chodnika T-351e – zabezpieczenie wyrobiska z przenośnikiem taśmowym 

 

 
 

Rys. 5. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów 

Fig. 5. Longitudinal section obtained from a point cloud 

 



 
Rys. 6. Przekrój z zaznaczonym rodzajem i typem obudowy podporowej 

Fig. 6. Cross-section of sidewalk with chock support type marked 

 

Ze względu na duże szerokości, ale niewielkie wysokości wyrobiska, zmieniony został 

typoszereg odrzwi. Dzięki symulacji, dobrano najkorzystniejsze rozwiązania przy doborze 

obudowy. 

 
PRZYKŁAD 4 

Przebudowa chodnika W-249 - skrzyżowania dwustronne, jednostronne, zamknięte 

 

 
 

Rys. 7. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów 

Fig. 7. Longitudinal section obtained from a point cloud 

 

 
Rys.8 Przekrój poprzeczny z zaznaczonymi rodzajami i typami obudowy podporowej 

Fig. 8. Cross-section of sidewalk with chock support types marked 



  
Rys.9 Przekrój poprzeczny z zaznaczonymi rodzajami i typami obudowy podporowej 

Fig. 9. Cross-section of sidewalk with chock support types marked 
 

PRZYKŁAD 5 

Przebudowa chodnika T-150 – skrzyżowania jednostronne 

 

 
 

Rys. 10. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów 

Fig. 10. Longitudinal section obtained from a point cloud 

 

  

                  
Rys.11 Przekrój poprzeczny z zaznaczonymi rodzajami i typami obudowy podporowej 

Fig. 11. Cross-section of sidewalk with chock support types marked 



PRZYKŁAD 6 

Przebudowa upadowej U-7 - wyrobisko z zabudowym przenośnikiem taśmowym  

 

 

 
Rys. 12. Przekrój podłużny uzyskany z chmury punktów 

Fig. 12. Longitudinal section obtained from a point cloud 

 

 
 

 
Rys.13 Przekrój poprzeczny z zaznaczonymi rodzajami i typami obudowy podporowej 

Fig. 13. Cross-section of sidewalk with chock support types marked 

 

W wyniku symulacji zastosowanych rodzajów obudów zostały wybrane najkorzystniejsze 

warianty. Zaproponowano zabudowę obudową łukowo-prostokątną ŁPrP, ŁP,ŁPP odcinkami  

o różnej wysokości oraz szerokości, wpasowując odrzwia maksymalnie w obrys wyrobiska, 

bez konieczności dodatkowych robót górniczych, zmniejszając ilość wykładki i nie powodując 

dodatkowego dociążenia obudowy.  



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. PODSUMOWANIE 

 

Na stateczność wyrobisk górniczych i dobór obudowy w największym stopniu wpływają 

warunki geologiczno-górnicze i właściwości geotechniczne skał i masywu skalnego wokół 

wyrobiska podziemnego. 

Wymagania prawne dotyczące obudowy wyrobisk, jakie nakłada ustawodawca, złożona 

budowa górotworu utworzonego ze skał osadowych, wiek kopalni, oraz pogarszająca się 

stateczność głównych wyrobisk, wymaga stosowania w wyrobiska o kluczowym znaczeniu dla 

kopalni (komunikacyjne i wentylacyjne) dodatkowej obudowy podporowej. 

Dobór dodatkowych obudów przedstawionych w referacie opierał się na wyliczeniach 

obciążeń statycznych oraz dokładnej znajomości kształtu wyrobiska. Warto tutaj zaznaczyć, że 

dane, jakimi się posłużyliśmy pochodzą z działu tąpań (Karta Doboru Obudowy Podporowej) 

oraz z działu mierniczego (skaning laserowy). 

Projektując przebudowy w oparciu o skaning laserowy ograniczamy roboty górnicze do 

koniecznego, z technologicznego punktu widzenia minimum, co jest istotne w przypadku 

wyrobisk z zabudowaną infrastrukturą. Jednocześnie możemy tak dopierać typoszeregi 

obudów, aby maksymalnie wpasować je w obrys wyrobisk, zapewniając współpracę  

z górotworem, zmniejszając ilość wykładki i nie powodując dodatkowego dociążenia 

obudowy. 

 

 

Literatura: 
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[3] A.Goszcz „Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi. 
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STRESZCZENIE: Obudowa, obok zabezpieczenia wyrobiska przed ciśnieniem deformującego 

się górotworu, pełni również funkcję konstrukcji nośnej dla wyposażenia wyrobiska. Dla 

realizacji procesu technologicznego w kopalni podziemnej wykonuje się często wyrobiska 

specjalne, charakteryzujące się, poza znacznymi wymiarami przekroju poprzecznego, dodat-

kowymi obciążeniami obudowy pochodzącymi od podwieszonych na niej elementów. Podjęty 

problem został przedstawiony na przykładzie wyrobisk komorowych pełniących funkcję stacji 

przeładunkowych. Realizacja zadań transportowych w tych wyrobiskach wymagała zabudowy 

większej liczby tras kolejki podwieszanej. Do rozwiązania zadania wykorzystano metody nu-

meryczne uwzględniające obciążenie ze strony górotworu oraz obciążenie statyczne i dyna-

miczne, pochodzące od zainstalowanych i przemieszczających się urządzeń transportowych. 

W artykule przedstawiono również założenia do postępowania przy projektowaniu wyrobisk 

specjalnego przeznaczenia. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: wyrobiska górnicze, stateczność wyrobisk, obudowa wyrobisk górni-

czych, dobór obudowy  

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej wymaga wykonania i utrzymywania wielu 

wyrobisk korytarzowych i komorowych. Roboty górnicze w otaczającym je górotworze po-

wodują zachwianie równowagi panujących w nim naprężeń i odkształceń, co w konsekwencji 

prowadzi do przemieszczeń masywu w stronę wybranej przestrzeni i obciążenia obudowy wy-

robisk. Względy technologiczne często wymagają wykonywania wyrobisk o dużych wymia-

rach przekroju poprzecznego, co jest powodem rosnących obciążeń obudowy oraz zwiększenia 

rozpiętości elementów obudowy wpływającej na niekorzystny rozkład i wielkość sił wew-

nętrznych i naprężeń. Z drugiej strony mechanizacja robót górniczych powoduje, że obudowa 



staje się konstrukcja nośną dla wyposażenia wyrobiska, co powoduje dodatkowe jej obciążenie 

i zwiększa wymagania w zakresie jej nośności. 

Z tego punktu widzenia stwierdza się, że utrzymanie stateczności wyrobisk wymaga prowa-

dzenia specjalnych działań zmierzających do wzrostu podporności obudowy, szczególnie 

w rejonach występowania największych jej obciążeń ze strony deformującego się górotworu 

i obciążeń użytkowych. 

 

 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

OBUDOWY WYROBISK GÓRNICZYCH  

 

Obudowa wyrobisk korytarzowych obciążona jest siłami lub ciśnieniem powstałymi wskutek 

występowania wielu różnych czynników takich jak lokalizacja wyrobiska, właściwości ośrodka, 

procesy naprężeniowo – deformacyjne zachodzące w górotworze, parametry techniczne wy-

robiska, konstrukcja obudowy czy wyposażenie wyrobiska i sposób jego użytkowania itp. [1,5,7] 

(rys. 5.2). 
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Rys. 1. Rodzaje obciążenia obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych [1,5,7]. 

Figure 1. Load types of mine galleries [1,5,7] 

 

Obciążenia działające na obudowę można podzielić na [12,13,14,15]: 

a) oddziaływanie stałe – oddziaływanie, które prawdopodobnie występuje w sposób ciągły 

przez okres odniesienia i którego zmiany wartości w czasie są małe w porównaniu z war-

tością średnią lub zmienia się tylko w jednym kierunku, zmierzając do jakiejś wartości 

granicznej. 

b) oddziaływanie zmienne – oddziaływanie, którego zmiany wartości w czasie nie są pomijal-

ne w porównaniu z wartością średnią i nie są monotoniczne. 

Do obciążeń stałych zalicza się ciężar własny stałych elementów konstrukcji obudowy i wypo-

sażenia wyrobiska, ciężar skał zawartych w strefie odprężonej, plastycznej lub zniszczenia oraz 

ciśnienie hydrostatyczne wody. 

Obciążenie zmienne to głównie obciążenie technologiczne oraz środowiskowe. Te pierwsze 

zależne są od funkcji i sposobu użytkowania wyrobiska, zaś drugie zależne od środowiska, w 

którym wyrobisko jest wykonane. 

 

 



W praktyce mogą występować jeszcze obciążenia wyjątkowe, tj. obciążenia, których wystą-

pienie ze znaczną wartością jest mało prawdopodobne w rozpatrywanej konstrukcji i w danym 

okresie odniesienia. 

Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności konstrukcji obudowy zwykle stosuje się kom-

binację podstawową obciążenia, która ma postać:  

𝑞𝑝 = ∑ 𝛾𝑓𝑖 ∙ 𝐺𝑘𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝜓𝑜𝑖 ∙ 𝛾𝑓𝑖 ∙ 𝑄𝑘𝑖

𝑚
𝑖=1 , 𝑘𝑁/𝑚, (1) 

gdzie: Gki, Qki – wartości charakterystyczne obciążeń stałych; Gki, Qki – wartości charakterys-

tyczne obciążeń zmiennych; fi – współczynnik obciążenia; oi – współczynniki jednoczes-

ności obciążeń zmiennych. 

Jeżeli mogą wystąpić obciążenia wyjątkowe, to stosuje się kombinację wyjątkową, która przyj-

muje postać: 

𝑞𝑤 = ∑ 𝛾𝑓𝑖 ∙ 𝐺𝑘𝑖 + 0,8 ∙ ∑ 𝛾𝑓𝑖 ∙ 𝑄𝑘𝑖 + 𝐹𝑎
𝑛
1

𝑚
1 , 𝑘𝑁/𝑚, (2) 

gdzie: Fa – obciążenie wyjątkowe, kN/m; Gki, Qki, fi, oi – ja we wzorze (1). 

Wymiarowanie stalowej obudowy odrzwiowej podatnej zaleca się wykonywać etapami.  

W etapie I wymiarowanie stalowej obudowy odrzwiowej prowadzi się w stanie usztywnionym 

metodą stanów granicznych stosując model ciała sztywno – plastycznego ze wzmocnieniem. 

Uproszczoną zależność, określającą wielkość naprężeń dopuszczalnych w stanie granicznym 

nośności dla modelu ciała sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem przedstawia wzór [2,4,5]: 

𝜎𝑑𝑜𝑝 =  
𝑅𝑒∙(𝑚𝑠+𝑛1)

𝛾𝑠∙𝑚1
, 𝑀𝑃𝑎, (3) 

gdzie: dop –  dopuszczalna wartość naprężeń w obudowie, MPa; Re – granica plastyczności 

stali przy rozciąganiu i ściskaniu, MPa; m – współczynnik Schaefera; n1 – współczynnik zależny 

od granicy plastyczności i wytrzymałości stali na rozciąganie; s – współczynnik materiałowy za-

leżny od granicy plastyczności stali; m1 – współczynnik warunków pracy obudowy uza-leżniony 

od funkcji i przewidywanego okresu istnienia wyrobiska. 

Etap II obejmuje dobór parametrów konstrukcyjnych złącza w oparciu o określoną wymaganą 

jego nośność: 

𝑁𝑧 =  0,8 ∙ 𝑁 ∙ 𝑑1, 𝑘𝑁, (4) 

gdzie:  –  wartość nośności złącza odrzwi obudowy, kN;  – wartość siły osiowej w 

miejscu złącza odrzwi dla prognozowanego całkowitego obciążenia obliczeniowego przypa-

dającego na 1 mb wyrobiska, kN; d1 – odległość między odrzwiami obudowy ŁP obliczona ze 

wzoru (1), [m]. 

Etap III obejmuje sprawdzenie posadowienia odrzwi obudowy w oparciu o przybliżony wa-

runek: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =  
0,5∙𝑞𝑐∙𝑆𝑤

𝑅𝑐
, 𝑚2, (5) 

gdzie: min –  wymagana wielkość powierzchni posadowienia łuku ociosowego odrzwi, m2;  

qc – obciążenie obliczeniowe odrzwi obudowy, MN/m; Sw – szerokość wyrobiska w świetle 

obudowy, m; Rc – wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie skał spągowych, MPa. 

Wartości sił wewnętrznych i naprężeń w odrzwiach obudowy oblicza się za pomocą mode-

lowania numerycznego metodą elementów skończonych. Obliczenia obudowy najczęściej prze-

prowadza się przy założeniu, że odrzwia tworzą konstrukcje belkowe, przez które rozumie się 

matematyczne modele obliczeniowe wykonywane w postaci odpowiednio ukształtowanych 

odcinków prostych (prętów) połączonych ze sobą, a wykonanych z typowych profili gór-

niczych. 

 

 



3. PRZYKŁAD PLANOWANEJ PRZEBUDOWY ODCINKA PRZEKOPU W CELU 

UZYSKANIA GABARYTÓW PRZEKROJU POPRZECZNEGO DLA STWORZENIA 

STACJI PRZEŁADUNKOWEJ MATERIAŁÓW Z KOŁOWEJ KOLEI PODZIEMNEJ 

NA SAMOJEZDNĄ, SPALINOWĄ KOLEJ PODWIESZANĄ. 
 

3.1. Ogólna charakterystyka przebudowywanego wyrobiska 
 

Planowane do przebudowy wyrobisko wykorzystywane jest jako arteria wentylacyjna i trans-

portowa. W ramach wyposażenia zabudowane są w nim 2 torowiska kolei podziemnej 

o rozstawie torów 900 mm oraz przejście dla załogi. Na łukach stropnicowych podwieszone są 

rurociągi oraz kable energetyczne mediów kopalnianych, a także trasa (odcinkowo 2 ciągi tras) 

kolejki podwieszanej typu KSP (rys. 2a). Na łukach ociosowych podwieszone jest okablowanie 

oświetlenia i łączności dołowej (rys. 2b). 
a) 

 

b) 

 
Rys. 2. Widok planowanego do przebudowy wyrobiska. a) z podwójną trasą kolejki podwieszanej; 

b) z pojedynczą trasą kolejki podwieszanej 

Figure 1. View of mine gallery planned to reconstruction: a) with double overhead rail along the route; 

with single overhead rail along the route 

 

Przebudowę odcinka przekopu planowano wykonać z obudowy ŁP10/V32 na obudowę 

o rozmiarach 7,2 m × 5,2 m. Wybór podyktowany był koniecznością zmiany funkcji prze-

budowanego odcinka wyrobiska na stację przeładunkową materiałów z kolei podziemnej 

kołowej na kolej spalinową, podwieszaną, samojezdną. Na przebudowanym odcinku zaplano-

wano zabudowę podwójnego toru zarówno kolei podziemnej kołowej jak i kolei spalinowej 

podwieszanej. 

Ze względu na zabudowę kolei podwieszanej na obudowie, w obliczeniach konieczne było 

uwzględnienie obciążenia obudowy pochodzące zarówno od górotworu jak i maksymalnego 

ciężaru elementów transportowanych koleją podwieszaną. 

Z uwagi na projektowany, długi okres istnienia ww. stacji przeładunkowej zaproponowano 

zastosowanie jako opinki betonitów układanych na długości łuku stropnicowego oraz siatki 

węzłowej ciężkiej na łukach ociosowych. Zalecono posadowienie obudowy na stopach 

podporowych o powierzchni min. 400 cm2. 
   

3.2. Warunki geologiczno-górnicze w otoczeniu analizowanego odcinka wyrobiska 
 

Planowany do przebudowy odcinek wyrobiska zlokalizowany jest w górotworze karbońskim 

w pakiecie skał iłowcowo-piaskowcowych warstw górnorudzkich. Według wykonanych badań 

penetrometrycznych wytrzymałości skał z rejonu planowanych robót kształtują się następu-

jąco: 



− iłowiec – Rc = 37,3 ÷ 24,7 MPa, przy zmienności 35%, 

− piaskowiec – Rc = 42,6 MPa, przy zmienności 19%, 

− węgiel pokładu 404/5 – Rc = 11,2 MPa, przy zmienności 26%, 

− węgiel pokładu 405/1 - Rc = 13,4 MPa, przy zmienności 26%. 

Zgodnie z wykonanymi badaniami penetrometrycznymi średnia wytrzymałość na wytrzymanie 

skał w stropie wyrobiska wynosi 37,97 MPa, przy współczynniku zmienności 31% . 

Na wybiegu planowanego do przebudowy odcinka przekopu nie stwierdzono zaburzeń 

tektonicznych.  

Przekop zaliczony jest do 1-go stopnia zagrożenia wodnego. Według uzyskanych danych je-

dynie w rejonie skrzyżowań istnieje możliwość zmiany własności fizykomechanicznych skał z 

uwagi na wzrost ich zawilgocenia. 

W otoczeniu przekopu na analizowanym odcinku nie prowadzono robót górniczych ani nad ani 

pod poziomem wyrobiska. Brak jest też oddziaływujących krawędzi eksploatacji i wyrobisk 

równoległych do przekopu. 

W rejonie projektowanej stacji w trakcie prowadzenia eksploatacji górniczej wystąpiły wstrzą-

sy wysokoenergetyczne. Maksymalną energię wstrząsu określono na wielkość 9×E6 J, a in-

cydentalnie E7 J. Dalsza eksploatacja górnicza projektowana jest w dużej odległości od ana-

lizowanego wyrobiska. 

W miejscu planowanej przebudowy przekop zaliczony jest do następujących zagrożeń natu-

ralnych: I stopień zagrożenia wodnego, klasa B zagrożenia pyłowego, nie występują zagro-

żenia metanowe i tąpaniami. 
   

3.3. Obciążenie obudowy analizowanego odcinka wyrobiska 
 

Przeprowadzone obliczenia obciążenia ze strony górotworu obudowy odcinka przebu-

dowywanego przekopu w celu uzyskania gabarytów dla stworzenia stacji przeładunkowej 

materiałów z kołowej kolei podziemnej na samojezdną, spalinową kolej podwieszaną wynoszą 

181 kN/m. 

Oprócz obciążenia ze strony górotworu obudowa odcinka przekopu, w celu uzyskania wy-

maganych gabarytów przekroju poprzecznego, spełniać będzie funkcję konstrukcji nośnej dla:  

 dwóch torów jezdnych kolejki podwieszanej, po których jeździć będą lokomotywy spali-

nowe o długości ok. 9 m i masie własnej ok. 5000 kg wraz z zestawem transportowym 

o długości ok. 18 m i masie własnej ok. 3000 kg; w sumie zestaw transportowy wraz 

z lokomotywą będzie miał długość ok. 27 m, a jego sumaryczna masa będzie wynosić ok. 

8000 kg; zestaw podnosił będzie elementy o maksymalnej masie 18 000 kg (sekcja 

obudowy zmechanizowanej),  

 rurociągów, 

 kabli teletechnicznych. 

Schemat układu transportowego przyjęty do obliczeń przedstawiono na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Układ transportowy przyjęty do obliczeń obciążeń technologicznych 

obudowy przedmiotowego wyrobiska. 

Figure 3. The transport system adopted for calculating the technological loads of the gallery. 



Do obliczeń przyjęto najmniej korzystny układ obciążeń technologicznych obudowy, w którym 

lokomotywa spalinowa będzie transportować pojedynczy element (np. sekcję obudowy zme-

chanizowanej) o maksymalnej masie własnej 18 000 kg, podwieszony na belce transportowej 

w układzie „duo”. W obliczeniach uwzględniono również masę własną wszystkich elementów 

układu transportowego [6,10,12]. 
 

3.4. Obliczenia statyczne obudowy wyrobiska 
 

Wielkość oddziaływania górotworu na obudowę projektowanego wyrobiska przyjęto dla kom-

binacji najmniej korzystnych warunków geologiczno-górniczych i obciążeń technologicznych. 

Dla tak przyjętego modelu określono maksymalne wielkości naprężeń w elementach obudowy 

przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. 

Na rysunku 4 w postaci geometrycznej wizualizacji przedstawiono przykładowy model nu-

meryczny obudowy przyjęty do obliczeń. 

 
Rys. 4. Geometryczna wizualizacja modelu numerycznego 

obudowy stacji przeładunkowej przyjętej do obliczeń 

Figure 4. Geometric visualization of the numerical model 

of the transshipment station lining adopted for calculations 

 

Obliczenia przeprowadzono przyjmując następujące założenia [2,3,8,9,11]: 

− obudowa w analizowanym wyrobisku wzdłuż wybiegu obciążona jest obciążeniem sta-

tycznym wynoszącym 181 kN/m,  

− obciążenie odrzwi jest rozłożone równomiernie na całej szerokości obudowy, 

− w obliczeniach uwzględniono dodatkowe obciążenie obudowy wynikające z obciążenia 

technologicznego (rys. 3), 

− do obliczeń przyjęto najmniej korzystny układ obciążeń technologicznych obudowy, przy 

założeniu że wystąpi on równocześnie na obydwu torach jezdnych kolejki podwieszanej, 

− z uwagi na funkcję i planowane wyposażenie wyrobiska w prowadzonej analizie posłużono 

się modelem przestrzennym obudowy, 

− odrzwia obudowy wykonane są z profilu V32, 

− rozstaw odrzwi obudowy wynosi 0,75 m, 



− odrzwia wykonane są ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (np. 

S480W lub równoważnej), tj.: Re = 480 MPa i Rm = 650 MPa, 

− śruby w strzemionach złącz obudowy podatnej dokręcone są z momentem 450 Nm, 

− do stabilizacji poprzecznej odrzwi zastosowano rozpory stalowe dwustronnego działania 

rozmieszczone na obwodzie wyrobiska w odstępie nie większym niż 1,2 m, 

− łuki ociosowe posadowione są na stopach podporowych o powierzchni min. 400 cm2, 

ograniczających możliwość przemieszczenia pionowego punktów posadowienia obudowy, 

− stalową obudowę odrzwiową wzmocniono wzdłuż całego wybiegu dwoma rzędami podcią-

gów wykonanych z kształtownika V32, przykotwionych kotwami stalowmi o długości 5,8 

m i nośności min. 350 kN, 

− obliczenia naprężeń granicznych dop przeprowadzono przy przyjęciu współczynnika bez-

pieczeństwa m1 = 1,5. 

Dla tak opracowanego modelu numerycznego obliczono wartości sił wewnętrznych (rys. 5 ÷ 6) 

oraz naprężeń zredukowanych (rys. 7) w elementach obudowy przy użyciu programu Autodesk 

Robot Structural Analysis Professional 2016 [10,16]. 
 

 
Rys. 5. Kształtowanie się wielkości sił osiowych w elementach obudowy. 

Figure 5. The magnitude of axial forces in the lining components. 

 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że stopień wyczerpania nośności najbardziej 

wytężonego przekroju elementów konstrukcyjnych obudowy po jej wzmocnieniu dwiema 

parami kotew stalowych wynosi: 

− odrzwia obudowy k = 0,83 

− podciągi k = 0,59 

− kotwy k = 0,72 

 

Podsumowując wykonane obliczenia można stwierdzić, że projektowana obudowa wyrobiska 

po wzmocnieniu dwoma rzędami podciągów przykotwionych kotwami o nośności min. 350 kN 

spełnia kryterium bezpieczeństwa. 

 

 



 
Rys. 6. Kształtowanie się wielkości momentów zginających w elementach obudowy 

Figure 6. The magnitude of bending moments in the lining components. 

 

 
Rys. 7. Kształtowanie się wielkości naprężeń zredukowanych w elementach obudowy 

Figure 7. The magnitude of the von Mises stress in the lining components. 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne i analiza ich wyników nasuwa jednoznaczny wniosek, 

że w obliczeniach statycznych obudowy wyrobisk podziemnych należy uwzględniać nie tylko 

obciążenie ze strony górotworu, ale również obciążenia użytkowe.  

Analiza wyników wielowariantowych obliczeń numerycznych wykazała, że: 

− największym obciążeniem użytkowym odrzwi obudowy najczęściej jest ciężar podwie-

szanej lokomotywy transportującej sekcję obudowy zmechanizowanej. Wzrost wartości ob-



ciążenia w odrzwiach osiągać może wówczas nawet 80% wartości obciążenia ze strony gó-

rotworu i z reguły przekracza wartość 40 kN, 

− podwieszanie przenośnikiem zgrzebłowym lub kolejką podwieszaną do transportu ludzi  

powoduje wzrost obciążenia odrzwi na poziomie od 6% do 47% wartości obciążenia ze 

strony górotworem i często przekracza wartość 40 kN, 

− dodatkowe obciążenie wentylatorem lutniowym i chłodnicą powietrza powoduje wzrost 

obciążenia odrzwi na poziomie poziomie od 1% do 15%. W tym przypadku z reguły obcią-

żenie odrzwi nie przekracza wartości 40 kN, 
− przeprowadzona analiza jednoczesności występowania obciążeń technologicznych wykaza-

ła, że przy występowaniu dwóch obciążeń technologicznych jednocześnie, wartości sił we-

wnętrznych wzrastają jeszcze bardziej i modele obliczeniowe powinny to uwzględniać., 

− przeprowadzona analiza współpracy sąsiadujących ze sobą odrzwi obciążanych przejazdem 

kolejki podwieszanej wykazała, że odrzwia sąsiednie, bez podwieszonej szyny jezdnej, 

praktycznie w ogóle nie biorą udziału w przenoszeniu sił i ugięć. Wartości sił wew-

nętrznych i ugięć w stosunku do odrzwi obciążanych kształtują się w nich na poziomie od 

0% do 4%. Brak współpracy wynika z tego, że obudowa odrzwiowa w kierunku podłuż-

nym łączona jest rozporami o stosunkowo małej sztywności. Obudowa odrzwiowa nie po-

siada cech rusztu, który w obydwu prostopadłych do siebie kierunkach ma zbliżone sztyw-

ności elementów obudowy.  

Dla zwiększenia stopnia bezpieczeństwa obudowy wyrobiska na etapie jej doboru, obciążenie 

ze strony wyposażenia podwieszanego na obudowie powinno być uwzględniane obok obciąże-

nia liniowego ze strony górotworu jako dodatkowa siła skupiona działająca w miejscu 

zabudowy elementu obciążającego obudowę. W oparciu o tak przeprowadzoną analizę statycz-

ną konstrukcji obudowy będzie można sformułować szczegółowe warunki dotyczące współ-

pracy obudowy z wyposażeniem wyrobiska jak np. zwiększenie liczby punktów podwieszenia 

szyny jezdnej dla umożliwienia transportu elementów o dużej masie, czy też zwiększenie noś-

ności obudowy (zmniejszenie odległości pomiędzy odrzwiami, zwiększenie nośności odrzwi 

poprzez zastosowanie cięższego profilu, wyższego gatunku stali lub zwiększenie nośności 

złącz) obciążonej elementami wyposażenia wyrobiska. 

Podsumowując należy stwierdzić, że problem obliczeń statycznych obudowy jest złożony i wy-

maga dostosowania do warunków rzeczywistych. Szczególnie w przypadku coraz szerszego 

stosowania w kopalniach transportu kolejkami podwieszanymi, występowania coraz trud-

niejszych warunków geologiczno-górniczych oraz wymagań ekonomicznych.  
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DESIGNING THE LINING OF SPECIAL GALLERIES 

WITH CONSIDERATION OF IMPOSED LOADS 

 

Summary: The lining, in addition to securing mine galleries against the pressure of deforming 

rock mass, often acts as a supporting structure for the gallery equipment. In order to implement 

the technological process in an underground mine, special galleries are also created. Apart 

from significant cross-section dimensions, these special galleries are characterised by additio-

nal lining loads resulting from the equipment suspended on it. The problem under consi-

deration was presented on the example of chamber workings used as loading stations. The 

implementation of transportation tasks in these workings required the construction of more 

suspended railway routes. To solve this task, numerical methods were used, taking into account 

the load from the rock mass, as well as the static and dynamic load from the installed and 

moving transport equipment. Additionally, this paper presents the procedural principles for 

designing special purpose galleries. 
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STRESZCZENIE: Ocena stanu technicznego obudowy szybów i szybików, zgodnie z 

obowiązującym w Polsce od listopada 2016 r. przepisami,  wymaga wykonywania badań 

obmurza zarówno metodami nieniszczącymi jak i niszczącymi. Szczególne trudności sprawia 

pobieranie materiału do badań niszczących z uwagi na brak urządzeń przystosowanych do 

wykonywania w szybach odwiertów rdzeniowych. Aby umożliwić bezpieczne i precyzyjne po-

bieranie prób do badań wytrzymałościowych w specyficznych warunkach szybów górniczych 

opracowano innowacyjny zestaw wiercący o napędzie pneumatycznym. Dla potwierdzenia 

skuteczności opracowanego urządzenia wykonano próby ruchowe w warunkach dołowych. 

Pobrane z obmurza rdzenie oceniono pod kątem jakości i precyzji wykonania. Następnie, w 

oparciu o wyniki badań niszczących popranych prób rdzeniowych, określono możliwości ich 

wykorzystania do oceny parametrów wytrzymałościowych obudowy szybów. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: szyby górnicze, wiertnica, stan techniczny obudowy, próby rdzeniowe 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Obowiązujące w Polsce od listopada 2016 r. przepisy, dotyczące prowadzenia ruchu podziem-

nych zakładów górniczych nakładają na rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego nowe 

obowiązki w zakresie badania stanu technicznego obudowy szybów i szybików. Obligatoryjne 

stało się wykonywanie badań obmurza zarówno metodami nieniszczącymi jak i niszczącymi 

[9]. 

Metody nieniszczące umożliwiają ocenę parametrów wytrzymałościowych materiałów wbu-

dowanych w konstrukcje obudów szybowych w oparciu o zależność matematyczną, wiążącą 



ich wytrzymałość na ściskanie z mierzoną wielkością fizyczną (np. twardość materiału, pręd-

kość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych itp.). W badaniach tego typu wykorzystuje się 

zwykle sklerometry lub betonoskopy ultradźwiękowe. Konieczność weryfikacji wyników ba-

dań nieniszczących w odniesieniu do badań niszczących, przeprowadzonych na próbkach po-

branych z obmurza szybu, wymaga najczęściej wykonania odwiertów rdzeniowych. Szyby 

górnicze są zwykle zawilgocone i zaliczane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, co w 

większości przypadków eliminuje możliwość stosowania popularnych w budownictwie po-

wierzchniowym wiertnic zasilanych silnikami elektrycznymi. Stąd też zaistniała konieczność 

opracowania urządzenia pozwalającego na bezpieczne i precyzyjne wykonywanie odwiertów 

rdzeniowych w  specyficznych warunkach szybów górniczych. W tym celu zaprojektowano i 

zlecono wykonanie lawety umożliwiającej montaż i prowadzenie dowolnej górniczej wiertarki 

ręcznej przy zapewnieniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach górni-

czych. Aby potwierdzić skuteczność opracowanego urządzenia należało wykonać próby ru-

chowe w warunkach dołowych, ocenić jakość rdzeni wiertniczych i określić możliwość skore-

lowania parametrów wytrzymałościowych konstrukcji obudowy szybu, uzyskanych z prób 

niszczących, w odniesieniu do badań sklerometrycznych wykonanych w miejscu pobrania 

rdzeni. 

 

 

2. ZESTAW WIERCĄCY DO POBIERANIA PRÓB RDZENIOWYCH 

 

Opracowany zestaw wiercący do pobierania prób rdzeniowych składa się z dwóch zasadni-

czych części: 

− pneumatycznej wiertarki ręcznej PWR II firmy MOJ S.A., 

− lawety umożliwiającej zamocowanie oraz precyzyjne prowadzenie wiertarki ręcznej wyko-

nanej wg projektu autorów niniejszej pracy. 

Górnicza pneumatyczna wiertarka ręczna PWR II przeznaczona jest do wiercenia otworów w 

skałach miękkich i średniotwardych. Jedną z głównych zalet urządzenia jest możliwość stoso-

wania w pomieszczeniach ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy B 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W związku z powyższym oraz z uwagi na prostą kon-

strukcję, niewielką wagę i gabaryty urządzenia zdecydowano o jego przystosowaniu do prowa-

dzenia wierceń w obiektach budowlanych, a w szczególności w obmurzu szybów górniczych.  

Wiertarka zasilana jest sprężonym powietrzem przepływającym przez smarownicę i współpra-

cuje z różnymi typami żerdzi do obrotowych wierceń bezrdzeniowych. Dzięki odpowiedniej 

modyfikacji żerdzi uzyskano możliwość prowadzenia wierceń rdzeniowych z płuczką wodną. 

Aby umożliwić precyzyjne prowadzenie wiertarki ręcznej opracowano specjalną lawetę umoż-

liwiającą stabilizację urządzenia i płynny posuw podczas prowadzenia robót wiertniczych, a w 

szczególności pobierania prób rdzeniowych. W tym celu przewidziano zastosowanie ręcznie 

napędzanego, śrubowego lub łańcuchowego mechanizmu posuwu, dzięki czemu wiercenie od-

bywa się bez wysiłku, a operator w pełni kontroluje proces wiercenia. Do podstawowych zalet 

zaprojektowanego urządzenia można zaliczyć wydajność wiercenia, bezpieczeństwo i komfort 

pracy operatora, jakość i powtarzalność wykonanych odwiertów oraz mniejsze zużycie żerdzi 

wiertniczych. 

Lawetę do prowadzenia górniczych wiertarek ręcznych zaprojektowano w dwóch rozwiąza-

niach, tj. z napędem śrubowym i napędem łańcuchowym. Na rysunku 1 przedstawiono lawetę z 

napędem śrubowym, natomiast na rysunku 2 lawetę z napędem łańcuchowym. 



 
Rys. 1. Laweta z śrubowym mechanizmem posuwu: 1) suport, 2) śruba napędowa, 3) prowadnice, 4) po-

krętło, 5) centralizator, 6) rama, 7) wiertarka 

Figure 1. Drill guide with screw drive: 1) support, 2) screw drive, 3) guide, 4) knob, 5) centralizer, 6) 

frame, 7) drill 

 

 
Rys. 2. Laweta z łańcuchowym mechanizmem posuwu: 1) suport, 3) prowadnice, 4) pokrętło, 5) centrali-

zator, 6) rama, 7) wiertarka, 8) zębatka napędowa, 9) zębatka bierna, 10) łańcuch napędowy 

Figure 2. Drill guide with chain drive: 1) support, 3) guide, 4) knob, 5) centralizer, 6) frame, 7) drill, 8) 

drive sprocket, 9) passive sprocket, 10) chain drive 

 

 

 

 

 



3. PRÓBY RUCHOWE ZESTAWU WIERCĄCEGO 

DO POBIERANIA PRÓB RDZENIOWYCH 

 

W celu potwierdzenia przydatności praktycznej zaprojektowanego urządzenia zlecono wyko-

nanie prototypu lawety z napędem śrubowym firmie Archon Sp. z o.o., na której zamocowano 

pneumatyczną wiertarkę ręczną PWR II. Następnie urządzenie wyposażono w zestaw ciśnie-

niowy do wiertnic, umożliwiający prowadzenie płuczki wodnej, wąż ciśnieniowy do podawa-

nia sprężonego powietrza oraz diamentową koronkę rdzeniową o średnicy 62 mm do wiercenia 

w elementach żelbetowych, betonowych i murowych. 

Dla tak przygotowanego urządzenia wykonano próby ruchowe w dwóch szybach jednej z ko-

palń należących do PGG SA, wyposażonych w klatki do jazdy ludzi. 

Po zamontowaniu zestawu wiercącego na piętrze klatki (rys. 3) i podłączeniu przewodu ze 

sprężonym powietrzem przystąpiono do pobierania prób rdzeniowych. W tym celu opuszczano 

klatkę poniżej zrębu/poziomu i w wybranych miejscach prowadzono wiercenia w obmurzu 

(rys. 4). Po pobraniu próby rdzeniowej otwór każdorazowo likwidowano spoiwem 

mineralnym. Po zakończeniu wiercenia w miejscach pobrania prób rdzeniowych wykonywano 

serię badań sklerometrycznych. 

 

 
Rys. 3. Widok zestawu wiercącego w trakcie montażu na piętrze klatki 

Figure 3. View of drilling set in pit cage 

a) b) 



  
Rys. 4. Widok zestawu wiercącego w trakcie pobierania prób rdzeniowych w obmurzu wykonanym 

z a) cegły, b) betonitów 

Figure 4. View of drilling set in the course of core sampling from shaft lining made of: a) brick, b) 

concrete 
 

W celu wykonania badań obudowy metodą inwazyjną i nieinwazyjną wybrano miejsca umoż-

liwiające łatwy dostęp do obmurza i pozwalające na wykonanie testów zarówno na elementach 

z cegły jak i z betonitów [8]. Przy ustalaniu lokalizacji miejsc badawczych uwzględniono rów-

nież głębokość i miąższość horyzontów wodonośnych, chemizm i stopień agresywności wód w 

stosunku do materiału obudowy, szczelność obudowy oraz ciśnienie wód [6,7]. 

Badania niszczące materiału obudowy wykonano na próbkach rdzeniowych pobranych ok. 10 

m poniżej zrębu jednego z szybów oraz w rejonie podszybi dwóch poziomów dostępnych z 

drugiego z szybów (rys. 5 ÷ 7). 

 

 
Rys. 5. Widok rdzenia pobranego z obmurza szybu ok. 10 m poniżej zrębu 

Figure 5. Core taken from the shaft lining about 10 m below the shaft outset 



 
Rys. 6. Widok rdzenia pobranego z obmurza szybu w rejonie poziomu I 

Figure 6. Core taken from the shaft lining at the level I 

 
Rys. 7. Widok rdzenia pobranego z obmurza szybu w rejonie poziomu II 

Figure 7. Core taken from the shaft lining at the level II 
 

Rdzenie odwiercono na głębokość ok. 2/3 projektowanej grubości obudowy. Proces wiercenia 

przebiegał bez zakłóceń a jakość uzyskanych rdzeni była dobra. Po serii przeprowadzonych 

prób stwierdzono, że testowany zestaw wiercący nadaje się w pełni do wykorzystania w 

warunkach ruchowy. Na tej podstawie podjęto również decyzję o zgłoszeniu lawety do 

prowadzenia górniczych wiertarek ręcznych do ochrony patentowej. 

 

 

4. OCENA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH OBUDOWY 

SZYBÓW W MIEJSCACH POBRANIA PRÓB RDZENIOWYCH 

 

Z rdzeni pobranych z obmurza wycięto próbki o smukłości 2, które poddano badaniom 

niszczącym w maszynie wytrzymałościowej MMC-6431 firmy Multiserw (rys. 8) zgodnie z 

PN-EN 12504-1:2019-08. Szczegółowa analiza próbek na etapie ich obróbki i przygotowania 

do badań nie wykazała występowania uszkodzeń spowodowanych procesem wiercenia. 
a) b) c) 

   
Rys. 8. Próbki wycięte z rdzeni pobranych z obmurza szybów: a) ok. 10 m poniżej zrębu, b) w rejonie 

poziomu I, c) w rejonie poziomu II 

Figure 8. Samples cut from cores taken from shaft lining: a) about 10 m below the shaft outset, b) at 

the level I, c) at the level II 



W miejscach pobranych rdzeni wykonano również po trzy serie badań sklerometrycznych ma-

teriału obudowy, zawierające po dziewięć odczytów, przy użyciu młotka Schmidta typu NR 

[1,3,5].  

Na podstawie uzyskanej wartości liczby odbicia L  oraz wyników badań niszczących próbek 

pobranych z obmurza określono wytrzymałość charakterystyczną materiału, z którego zostały 

wykonane obudowy szybów. 

Wytrzymałość na ściskanie materiału, określoną w oparciu o wyniki badań próbek w maszynie 

wytrzymałościowej (fc,is), przedstawiono w tabeli 1 [4]. 

 
Tabela 1. Wytrzymałości na ściskanie materiału w konstrukcji obudowy szybów określona metodą 

niszczącą 

Table 1. Compressive strength of material in shaft linings construction determined by the destructive 

method 

Miejsce pobrania 
Materiał 

obudowy 

Próbka 1 Próbka 2 
fcm,is 

fc,is 

MPa MPa 

ok. 10 m poniżej 

zrębu szybu 
cegła 14,0 18,6 16,3 

Poz. I betonity 51,9 47,1 49,5 

Poz. II betonity 44,6 50,6 47,6 

 

Wytrzymałości na ściskanie materiału dla poszczególnych miejsc pomiarowych uzyskane na 

podstawie badań nieniszczących skorelowano następnie z wynikami badań niszczących próbek 

pobranych z obmurza szybów wg wzoru [1]: 

isnL

iscm

k
f

f
c

),(

,
  (1) 

gdzie: ck – współczynnik korygujący wg instrukcja ITB nr 210; fcm,is – średnia wartość 

wytrzymałości na ściskanie materiału, określona w oparciu o wyniki badań próbek w maszynie 

wytrzymałościowej; fL(n),is – wytrzymałości na ściskanie materiału dla poszczególnych miejsc 

pomiarowych uzyskane na podstawie badań nieniszczących. Wyniki obliczeń przedstawiono w 

tabeli 2. 

 
Tablica 2. Skorelowane wartości wytrzymałości na ściskanie materiału w konstrukcji obudowy w oparciu 

o wyniki badań wykonanych metodami niszczącymi i nieniszczącymi 

Table 2. Correlated values of compressive strength of shaft linings construction based on the results of 

tests carried out by destructive and non-destructive methods 

Miejsce pobrania 
Materiał 

obudowy 

Seria 1 Seria 2 Seria 3 
fckm,is 

 fck,is 

 MPa MPa 

ok. 10 m poniżej 

zrębu szybu 
cegła 16,3 15,0 17,6 16,3 

Poz. 613 betonity 48,0 59,6 41,7 49,8 

Poz. 680 betonity 40,5 54,2 48,6 47,8 



Parametry muru, z którego wykonano obudowę szybów wyznaczono zgodnie z wynikami 

przeprowadzonych badań oraz wymogami normy PN-B-03002:2007. Przyjęto, że mur 

wykonano na zaprawie zwykłej. Wytrzymałość charakterystyczną muru na ściskanie obliczono 

z wzoru [2]: 

fk = K  fb
0,65  fm

0,25, MPa, (2) 

gdzie: K - współczynnik do potęgi 0,10, którego wartość dla murów z elementów murowych 

gr. 1 o 5 MPa ≤ fb ≤ 40 MPa można przyjmować na poziomie 0,5 MPa; fb - znormalizowana 

wytrzymałość na ściskanie elementu murowego, którą wyznacza się z wzoru: 

fb = ηw  δ  fB, MPa, (3) 

gdzie: ηw - współczynnik uwzględniający stan wilgotności badanych elementów,  

w przypadku gdy element badany jest w stanie innym niż powietrzno-suchy; δ - współczynnik 

przeliczeniowy [2]; fB - wytrzymałość średnia elementu murowego na ściskanie, MPa; fm - 

wytrzymałość na ściskanie zaprawy, MPa. 

Z uwagi na brak informacji odnośnie klasy zaprawy przyjęto, że  do wykonania wyrobisk 

wykorzystano zaprawę klasy M5, natomiast średnią wytrzymałość elementów murowych na 

ściskanie określono w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań nieniszczących 

i niszczących. 

Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie obliczono z wzoru [2]: 

m

k
f

d
f


  (4) 

gdzie: fk  - jak we wzorze (2); γm - częściowy współczynników bezpieczeństwa muru 

uzależniony od kategorii wykonania robót oraz kategorii produkcji elementów murowych. 

Parametry wytrzymałościowe muru w konstrukcji obudowy analizowanych wyrobisk 

przedstawiono w tab. 3. 

 

Tablica 3. Zestawienie obliczonych parametrów wytrzymałościowych obudowy szybów w miejscach 

prowadzonych badań obmurza 

Table 3. Summary of calculated strength parameters of shaft linings at test sites 

Parametr Jednostka 
ok. 10 m poniżej 

zrębu 
Poz. I Poz. II 

Materiał obudowy cegła betonity betonity 

fb MPa 10,3 43,5 41,6 

fm MPa 5 5 5 

fk MPa 2,9 7,4 7,2 

fd MPa 1,3 3,4 3,3 

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań jakość materiału pozyskanego z konstrukcji obudów 

przy użyciu zaprojektowanego urządzenia jest dobra i umożliwia skorelowanie wyników 

badania prób rdzeniowych z wynikami uzyskanymi metodą sklerometryczną. Pozwala to na 

określenie parametrów wytrzymałościowych obudowy szybów zgodnie z wymogami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r [9]. 

 

 

 

 

 



4. PODSUMOWANIE 

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce od listopada 2016 r. przepisami, ocena stanu technicznego 

obudowy szybów i szybików wymaga wykonywania badań obmurza zarówno metodami 

nieniszczącymi jak i niszczącymi [9]. Szczególne trudności sprawia pobieranie materiału do 

badań niszczących z uwagi na brak urządzeń przystosowanych do wykonywania w szybach 

odwiertów rdzeniowych. Dlatego zaprojektowano i zlecono wykonanie lawety umożliwiającej 

montaż i prowadzenie dowolnej górniczej wiertarki ręcznej przy zapewnieniu wszelkich wy-

mogów bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach górniczych. Skuteczność opracowanego urzą-

dzenia potwierdzono następnie podczas prób ruchowych w warunkach dołowych. Proces wier-

cenia przebiegał bez zakłóceń a jakość uzyskanych rdzeni była dobra. Po serii przeprowa-

dzonych prób stwierdzono, że testowany zestaw wiercący nadaje się w pełni do wykorzystania 

w warunkach ruchowy. Następnie, w oparciu w wyniki badań niszczących cylindrycznych pró-

bek wycięty z rdzeni pobranych z obmurza wykonanego z cegły i betonitów, określono para-

metry wytrzymałościowe materiału obudowy. W miejscach pobrania prób rdzeniowych wyko-

nano również badania nieniszczące metodą sklerometryczną. Jakość materiału pozyskanego 

z konstrukcji obudów przy użyciu zaprojektowanego urządzenia pozwoliła na skorelowanie 

wyników badania prób rdzeniowych z przeprowadzonymi badaniami sklerometrycznymi 

i określenie parametrów wytrzymałościowych obudowy szybów. Potwierdza to przydatność 

zaprojektowanego zestawu wiercącego do stosowania w warunkach ruchowych. Do najważ-

niejszych zalet zaprojektowanego i wykonanego urządzenia należy: 

− wykorzystanie jako urządzenia wiercącego górniczej pneumatycznej wiertarki ręcznej 

PWR II co daje możliwość stosowania zestawu w pomieszczeniach ze stopniem „c” nie-

bezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 

− wykonanie wszystkich elementów zestawu ze stali, 

− możliwość dostosowania lawety do dowolnego typu urządzenia wiercącego, 

− specjalna konstrukcja żerdzi umożliwiająca wiercenie z płuczką wodną, 

− brak konieczności mocowania lawety do obudowy szybu co ułatwia prowadzenie wierceń 

w obmurzu skorodowanym, zanieczyszczonym i pokrytym nalotem, 

− brak konieczności prowadzenia robót bez osłony klatki szybowej czy daszków głowicy 

naczynia wyciągowego, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy, 

− brak zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, 

− możliwość prowadzenia wierceń przy dużej wilgotności (urządzenie wiercące odporne na 

działanie wody), 

− stabilna i wytrzymała konstrukcja lawety,  

− prosty montaż w naczyniu wyciągowym, 

− możliwość zastosowania w innych robotach wiertniczych, wymagających precyzyjnego 

prowadzenia koronki wiertniczej. 

Na podstawie przeprowadzonych prób ruchowych oraz wyników badań korelacyjnych podjęto 

decyzję o zgłoszeniu lawety do prowadzenia górniczych wiertarek ręcznych do ochrony pa-

tentowej. 
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THE ASSESSMENT OF SHAFT LINING STRENGTH PARAMETERS BASED ON THE 

RESULTS OF CORE TESTS TAKEN USING AN INNOVATIVE DRILLING SET 

 

Summary: In accordance with the regulations in force in Poland since November 2016, the 

assessment of the technical condition of ore pass and shaft linings requires the testing of the 

shaft wall both by non-destructive and destructive methods. The collection of material for 

destructive testing is particularly difficult due to the lack of devices adapted for core drilling in 

shafts. In order to enable safe and precise sampling for strength tests in conditions 

characteristic for mining shafts, an innovative drilling assembly with pneumatic drive was 

developed. To confirm the effectiveness of the developed equipment, underground test runs 

have been carried out. Cores taken from the shaft wall were assessed for quality and precision 

of workmanship. Then, on the basis of the results of destructive testing of the taken core 

samples, the possibilities of their use for assessing the strength parameters of the shaft lining 

were determined. 
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STRESZCZENIE: Wyróżniamy obecnie dwie główne grupy metod pomiarowych do oceny 

stanu górotworu – inwazyjne  i bezinwazyjne. W tym przeglądowym artykule przedstawiono 

wybrane metody wykorzystywane przy kontroli i ocenie stanu podziemnych wyrobisk górni-

czych w górnictwie polskim i światowym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: ocena, stan górotworu, metody pomiarowe, górnictwo polskie  

i światowe. 

 

1. WSTĘP 

W podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzy i srebra w rejonie Le-

gnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) można wyróżnić wiele zagrożeń natu-

ralnych: zagrożenie tąpaniami, zawałowe, klimatyczne, gazowe, wyrzutami gazów i skał, wod-

ne, pyłowe, pożarowe, radiacyjne. Zagrożenia te również występują w innych podziemnych 

zakładach górniczych wydobywających kopaliny.  

Zagrożenie tąpaniami znane jest w Polsce już od wielu lat, bo od XVII wieku [1]. Dawniej, 

kiedy eksploatacja górnicza była na relatywnie niskim poziomie  a sama aktywność sejsmiczna 

analogicznie znikoma, nie poświęcano zbyt wiele uwagi tym zjawiskom. Tendencja  

ta oczywiście postępowała wraz z rozwojem górnictwa oraz wzrostem jakościowym  

i ilościowym występujących zjawisk sejsmicznych. Prawidłowość oraz systematyczność, czyli 

jakość i ilość prowadzonych obserwacji dołowych jest kluczowa, dlatego różnorodność badań  

i pomiarów w połączeniu z możliwymi obserwacjami on-line dają wymierne korzyści dla za-

kładu górniczego. Automatyczne i autonomiczne systemy kontroli parametrów stopniowo  

są implementowane w warunkach dołowych i zyskują na popularności, jednak nie wszędzie 

można je zastosować, a to sprawia, że znaczna część pomiarów i obserwacji jest i póki co bę-

dzie wykonywana przez ludzi.  

Obserwacje wykonywane w warunkach dołowych mają na celu śledzenie zdarzeń zachodzą-

cych w wyrobiskach górniczych, co ma realne przełożenie na aktualny stan górotworu i świad-

czy o możliwości wystąpienia stanu zagrożenia, np. zawałem. Zaobserwowane zmiany stano-

wią późniejszą podstawę do podejmowania wszelkich decyzji związanych z prowadzeniem ro-

bót górniczych i profilaktyki zagrożeniowej [2]. 
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2. OBSERWACJE I POMIARY PODZIEMNE STOSOWANE W POLSCE 

 

2.1. Obserwacje wizualno-akustyczne 

 

Do podstawowych czynności, a zarazem istotnych z punktu widzenia kierownictwa oddziału  

 

i rejonu wydobywczego w podziemnych kopalniach, należą obserwacje kontrolne – codzienne 

lub cykliczne (np. 1, 2, 3 razy w tygodniu) – zależnie od wytycznych zawartych  

w projektach technicznych eksploatacji poszczególnych pól wydobywczych, a w tym kontrole 

stanu wyrobisk i towarzyszącej infrastruktury. W trakcie tych wizyt ocenie i kontroli podda-

wanych jest szereg czynników, a z punktu widzenia oceny stanu górotworu są to: 

- prawidłowość gabarytów oraz geometrii prowadzonych wyrobisk górniczych; 

- prawidłowość zabudowy obudowy podstawowej i dodatkowej; 

- stan stropu oraz ociosów –  pod kątem widocznych złuszczeń lub spękań; 

- stan spągu, szczególnie po wstrząsach (wypiętrzenie); 

- ocena dźwięczności górotworu – akumulacja energii sprężystej w górotworze; 

- stan wyrobisk specjalnego przeznaczenia – m.in. komory lokowania kamienia, rząpia; 

- stan wyrobisk po zjawiskach sejsmicznych (od zjawisk śladowych po wstrząsy wyso-

koenergetyczne) – ocena stanu stropu, spągu, ociosów, obudowy górniczej, infrastruk-

tury wyrobisk od epicentrum wstrząsu w głąb górotworu (nawet w promieniu kilkuset 

metrów); 

- stan oddziałowych dróg ucieczkowych oraz kontrola infrastruktury łączności ogólno-

kopalnianej – np. lokalizacja sygnalizatorów alarmowych; 

- stan zabudowy i użytkowy sygnalizatorów rozwarstwienia stropu (SRS); 

- pomiar stanu konwergencji; 

- pomiary deformacji otworów wiertniczych (czujniki DLN) ; 

- kontrola wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej (liczniki MLT); 

- inne.  

 

 

 

2.2. Kontrola sygnalizatorów rozwarstwienia stropu 

 

Sygnalizatory rozwarstwienia stropu (SRS) wskazują możliwość wystąpienia w stropie wyro-

biska rozwarstwień niewidocznych z poziomu spągu wyrobiska. W skład zespołu SRS wcho-

dzą: 

- pręt stalowy; 

- głowica rozprężna; 

- zespół krążków sygnalizacyjnych. 

W polskich kopalniach rudy miedzi SRS są montowane w uprzednio odwierconym otworze,  

w nowo powstałym skrzyżowaniu wyrobisk (nie dalej niż 20 m od czoła czynnego przodka)  

o długości dostosowanej do wysokości wyrobiska – 3 m, 5 m lub 7 m (dla wyrobisk odpo-

wiednio  

o furtach: do 3 m, do 10 m i powyżej 10 m) [6]. Każdorazowe opadnięcie elementów SRS (o 

ile nie było następstwem uszkodzenia mechanicznego zespołu) wskazuje na pogorszenie wa-

runków stropowych i niebezpieczeństwo wzrostu zagrożenia zawałowego i obliguje do podję-

cia dalszych decyzji zespołu kierownictwa kopalni (KDG) [6]. 
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Rys. 1. Opadnięte elementy SRS. 

Fig. 1. Fallen elements of SRS. 

 

 

2.3. Pomiar konwergencji wyrobisk 

 

Zjawisko konwergencji polega na stopniowym zaciskaniu się wyrobisk górniczych – dążenie 

stropu do połączenia się ze spągiem (ugięcie stropu). Do pomiaru konwergencji  

w oddziałach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystywane są zainstalowane po-

między stropem (kotwa górnicza) i spągiem (reper stalowy) konwergometry mechaniczne 

sprężynowe (np. KG 300) [2] – przymiary liniowe składające się z dwóch aluminiowych tule-

jek, z których jedna chowa się w drugiej za sprawą elastycznej linki rozpiętej wewnątrz nich, 

rozciągnięte na dwóch cięgnach z drutu miedzianego [4]. W zależności od warunków geolo-

giczno-górniczych jak i samej lokalizacji punktów pomiaru konwergencji wartości konwergen-

cji mogą bardzo różne nawet w obrębie jednego pola eksploatacyjnego – od kilku  

do kilkunastu mm na dobę. 

 
Rys. 2. Punkt pomiaru konwergencji. 

Fig. 2. Convergence measurement point. 



2.4. Pomiar deformacji otworu wiertniczego czujnikami typu DLN 

 

Obserwacje otworów ociosowych pod kątem kontroli stopnia ich deformacji wykonuje się  

za pomocą czujników DLN. Otwory pomiarowe wiercone są  ociosach wyrobiska na długość  

od kilku do kilkunastu metrów i mają średnicę ok. 90 mm.  Ich rozmieszczenie pokrywa się za-

zwyczaj z kierunkiem największych spodziewanych deformacji ze strony górotworu [2]  

– najczęściej prostopadle (rzadziej równolegle) do kierunku postępu frontu. Zazwyczaj w po-

lach eksploatacyjnych dąży się do utrzymywania pod stałą kontrolą kilku takich miejsc, w 

określonej odległości od frontu, w charakterystycznych lub newralgicznych miejscach, na do-

jazdach  

do oddziałowych punktów wysypu urobku i innych. Sam czujnik DLN, ręcznie montowany  

w otworze wiertniczym, składa się z dwóch zespołów – pierwszego do pomiaru zmian średnicy 

otworu (pomiar Dn) oraz drugiego – do detekcji wahań długości otworu pomiędzy dwiema 

rozpartymi w otworze kotwami (pomiar Ln) [5]. Z obu tych zespołów wyprowadzone  

są przewody pomiarowe, celem  umożliwienia podłączenia ich do miernika deformacji (KMD). 

Odczyt odzwierciedla aktualny stan mierzonych wielkości zmian parametrów geometrycznych 

otworu. Uzyskany pomiar odnoszony jest do poprzedniego, co w rezultacie odnotowane jest 

jako różnica – przyrosty (dwuwymiarowe rozciąganie otworu) lub spadki (analogicznie – ści-

skanie otworu). Wartości delt (naprężeń w funkcji czasu) świadczą o zmianach w górotworze  

w zakresie naprężeń horyzontalnych, gdyż przebieg odkształceń geometrii otworu jest oznaką 

zmian ciśnień eksploatacyjnych na caliznę. 

 

 
Rys. 3. Schemat poglądowy czujnika DLN [5]. 

Fig. 3. Schematic diagram of the DLN measuring instrument [5]. 

 

 

2.5. Badanie endoskopowe warstw stropowych 

 

W celu określenia stanu warstw skalnych do około 8 m zlokalizowanych w głąb stropu bezpo-

średniego aż po strop zasadniczy, wykorzystuje się zestaw endoskopu elektronicznego lub op-

tycznego [3], na który składa się rurowy przewód elastyczny ze skalą centymetrową zakończo-

ną kamerą oraz diodami świetlnymi oraz urządzenia z monitorem do wizualnego przekazu 

przebiegu badania. W przypadku stwierdzenia symptomów, mogących świadczyć  

o pogarszających się warunkach stropowych, a także każdorazowo po opadnięcia elementów 

SRS czy prewencyjnie, np. przed uruchomieniem parceli likwidacyjnej lub komory lokowania 

skały płonnej, wykonuje się wziernikowanie stropu. Otwór, w którym wykonywane jest bada-

nie endoskopowe, ma długość zbliżoną do otworu pod SRS, a oba te otwory najczęściej jest 

zlokalizowane w bliskim swoim sąsiedztwie. Badanie polega opuszczaniu kamery od końca 

otworu to jego wlotu i obserwacji anomalii w strukturze skał – szczeliny, spękania. Celem ba-

dania jest odnotowanie wszystkich rozwarstwień, pęknięć oraz ogólnego stanu otworu  



(np. zawodnienie). Urządzenie pomiarowe posiada możliwość rejestrowania całego przebiegu 

badania na nośniku zewnętrznym (karta pamięci) w postaci filmu lub zdjęć. 

  
Rys. 4. Kamera inspekcyjna z monitorem i elastyczny przewód rurowy z kamerą endoskopową [8]. 

Fig. 4. Inspection camera with monitor and flexible pipe with endoscopic camera [8]. 

 

 

2.6. Pomiar wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej górotworu 

 

Aktywność sejsmoakustyczna górotworu może być indukowana robotami strzałowymi.  

Do jej pomiaru wykorzystywany jest mikroprocesorowy licznik trzasków (MLT), który  

to po uprzednim zaprogramowaniu i zamontowaniu na kotwie w stropie wyrobiska w rejonie 

wykonywania robót strzałowych, w wybranym przedziale czasowym (przed i po robotach 

strzałowych) dokonuje rejestracji zjawisk akustycznych – szumów, trzasków, drobnych pęk-

nięć warstw skalnych [2]. Rejestracja sygnałów odbywa się w przedziale pasma akustycznego  

o częstotliwościach 2÷8 kHz w odległości do 50 m od miejsca wykonywania strzelań przod-

kowych w ramach grupowego strzelania przodków. Do określania stopnia wytężenia górotwo-

ru w rejonie wykonywanych robót strzałowych wykorzystuje się liczbowy syntetyczny wskaź-

nik stabilności górotworu (SWSG). Urządzenie może pracować w dwóch cyklach pomiaro-

wych – krótkim i długim (90 min/233 min). Trzaski zliczane są w pięciu przedziałach zliczeń – 

T0÷4. Długości poszczególnych przedziałów zliczeń są uzależnione od wybranego cyklu pracy. 

Dla każdego z cyklu obliczane są parametry: 

- średnia ilość trzasków na minutę Nk,  

- średnia umowna energia trzasków Ek. 

Średnia umowna energia trzasków Ek jest obliczana w następującej zależności [7]: 

 

𝐸𝑘 = 𝜏 ∙ 𝐴2 ∙ ∆𝑡   (1) 

 

gdzie: k  –  poszczególne przedziały zliczeń: 0÷4;    –  czas narastania obwiedni sygnału;   

A  – maksymalna amplituda sygnału; Δt – czas trwania obwiedni sygnału.   

 

Rezultatem finalnym powyższych działań jest wyznaczenie bezwzględnego wskaźnika liczbo-

wego SWSG, który jest obliczany (empirycznie) [7]: 

 



𝑆𝑊𝑆𝐺 = 1,17 ∙ ln(𝑁0) + 0,44 ∙ ln(𝑁1) + 0,134 ∙ ln(𝑁3) + 0,0068 ∙ 𝑁0 + 0,0333 ∙ 𝑁1 +
0,0035 ∙ 𝑁2 + 0,0272 ∙ 𝑁4 + 0,0001 ∙ 𝐸0 + 0,0001 ∙ 𝐸1 + 0,0184 ∙ 𝐸2 + 0,0242 ∙ 𝐸3 +

0,0288 ∙ 𝐸4  (2) 

 

 
Rys. 5. Mikroprocesorowy licznik trzasków MLT-3. 

Fig. 5. Microprocessor cracks counter MLT-3. 

 

 

2.7. Monitoring sejsmiczny 

 

Kopalniane stacje sejsmiczne (geofizyki górniczej), w odróżnieniu do wspomnianych metod, 

pracują nieprzerwanie 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Przykładowo: Kopalniana Stacja 

Geofizyki Górniczej O/ZG „Rudna” wyposażona jest w nowoczesną aparaturę rejestrująco-

odtwarzającą - system ELOGOR-C z sejsmometrami Willmor`a (typ MK-III). Aparatura  

ta obejmuje swoim zasięgiem wszystkie oddziały eksploatacyjne kopalni. Ponadto KSGG dys-

ponuje aparaturą sejsmoakustyczną ARES z czujnikami zainstalowanymi w wybranych rejo-

nach kopalni. Rozproszona sieć stanowisk sejsmicznych współpracująca z aparaturą pomiaro-

wą pozwalają między innymi na: 

- rejonizację ognisk wstrząsów, 

- lokalizację epicentrów występujących wstrząsów o energii E ≥ 1,0x103J, 

- określenie energii danego zjawiska sejsmicznego z całki lub długości zarejestrowa-

nych cyfrowych przebiegów sejsmicznych,  

- ocenę charakteru zjawiska w oparciu o znaki pierwszych wejść fali P. 

Pomiary aktywności sejsmicznej prowadzone przez KSGG O/ZG „Rudna” prowadzone są przy 

pomocy systemów pomiarowych [16]: 

- system ELGOR-C; 

- system sejsmoakustyczny ARES-5/E; 

- system ARP 2000-szyby; 

- system ARP 2000P; 

- system ARAMIS-MSD; 

- komputery pomocnicze. 

 

 

 

 



3. OBSERWACJE I POMIARY PODZIEMNE STOSOWANE NA ŚWIECIE 

 

3.1. Hydraulic testing of pre-existing fractures 

 

Metoda Hydraulic testing of pre-existing fractures (HTPF) polega na powiększaniu istnieją-

cych spękań w ściankach otworu odwierconego w spękanym ośrodku skalnym w celu określe-

nia naprężeń normalnych względem płaszczyzn występujących pęknięć. W zależności od wa-

runków wewnątrz otworu metoda ta pozwala na określenie dwu- lub trójwymiarowego stanu 

naprężeń występujących w badanej próbce, jednakże dla układu 3D wymaga się przebadania 

znacznie więcej spękań niż dla układu 2D. 

HTPF polega na wtłaczaniu do otworu (o długości zwykle do 1 m),  stopniowo cieczy – naj-

częściej wody, powodując tym samym rozpływ płynu wewnątrz otworu i wypełniając spęka-

nia. Działanie to powoduje wzrost ciśnienia cieczy przy całkowitym wypełnieniu otworu wraz 

ze spękaniami, a w konsekwencji powstanie sił rozciągających otwór. Zatłaczanie płynu, przy 

wzrastającym ciśnieniu odbywa się do momentu uszkodzenia ścianek otworu, co jest zapocząt-

kowuje procesu hydroszczelinowania. Płaszczyzny spękań są zwykle skierowane równolegle 

do osi otworu wiertniczego, a dwa sąsiadujące ze sobą spękania z reguły mają początek w jed-

nym punkcie i rozchodzą się centralnie, ale w przeciwnych kierunkach  

po obwodzie odwiertu. Powiększanie się szczelin postępuje w kierunkach prostopadłych  

do najmniejszych naprężeń głównych. Tak więc orientacja pogłębionych szczelinowaniem 

spękań pokrywa się z orientacją maksymalnych naprężeń poziomych, w pionie lub skośnie  

do otworu, przy założeniu, że jeden z głównych kierunków naprężeń jest równoległy do otwo-

ru wiertniczego [10]. Orientacja spękań może być określana za pomocą pakera wyciskowego 

wraz z kompasem lub za pomocą metod geofizycznych, takich jak sondowanie FMS lub przy 

użyciu klasycznej kamery endoskopowej. 

 

 
Rys. 6. Zasada wiercenia dla: szczelinowania hydraulicznego (a) oraz metody HTPF (b) [10]. 

Fig. 6. Down-hole principle during: hydraulic fracturing (a) and HTPF method (b) [10]. 

 

 

3.2. Overcoring 

 

Overcoring, który w polskim tłumaczeniu można rozumieć jako trepanację wgłębną polega  

na obwiercaniu dna otworu wiertniczego. W przygotowanym (obwierconym) otworze instaluje 

się urządzenie pomiarowe do oceny wielkości i kierunków naprężeń pierwotnych oraz defor-



macji i/lub średnicy takiego otworu [11]. W tym celu wykorzystuje się z reguły dwa rodzaje 

sond – USBM (United States Bureau of Mines) oraz CSIRO. Pierwsza z nich pozwala  

na określenie tylko trzech składowych tensora naprężeń. Aby określić pozostałe wielkości 

składowych konieczne jest wykonanie większej ilości pomiarów – minimum dwóch. Sonda 

USBM pozwala na obmiary otworu na głębokość do 0,3 m w głąb wyrobiska od jego wylotu 

(np. w ociosie). Odwiercony otwór jest przewiercany otworem pilotującym o zmniejszonej 

średnicy. W tym otworze instalowana jest i stabilizowana sonda, po czym następuje jego tre-

panacja wgłębna i sondowanie. Po zakończonym procesie sonda jest wycofywana z otworu. 

Poniższa ilustracja przedstawia zasadę przeprowadzania badania. 

 
Rys. 7. Zasada obwiercania otworu i pomiaru: 1 – wiercenie otworu ø76 mm na zadaną głębokość,  

2 – wiercenie otworu pilotującego ø36 mm wraz z odzyskiem rdzenia wiertniczego (do dalszej oceny),  

3 – opuszczanie sondy otworu, 4 – opuszczanie sondy na dno otworu pilotującego, 5 – wycofanie 

narzędzia instalacyjnego, instalacja sondy, 6 – obwiercanie otworu nad sondą, zbieranie danych, odzysk 

rdzenia na powierzchnię [9]. 

Fig. 7. Principle of soft, 3D pilot hole overcoring measurements: 1– advance ø 76mm main borehole  

to measurement depth, 2 – drill ø 36mm pilot hole and recover core for appraisal, 3 – lower probe  

in installation tool down hole, 4 – probe releases from installation tool; gauges bonded to pilot-hole wall 

under pressure from the nose cone, 5 – raise installation tool; probe bonded in place, 6 – overcore the 

probe and recover to surface [9]. 

 

 

3.3. Borehole slotting 

 

Pomiar otworu wiertniczego za sprawą nacinania jego ścianek, czyli borehole slotting,  

to metoda znana w świecie od blisko 40 lat i wynaleziona w Australii. Istota metody polega  

na nacinaniu uprzednio odwierconego otworu wiertniczego o średnicy około 100 mm  

na szerokość około 1 mm do głębokości około 25 mm za sprawą wprowadzonej sondy pomia-

rowej, wyposażonej w piłę diamentową [11]. Po nacięciu otworu następuje pomiar powstałych 

odkształceń ścianek w obrębie tego nacięcia. Zazwyczaj na  tej samej wysokości wewnątrz 

otworu wykonywane są 3 nacięcia w równych odstępach od siebie. Kolejny poziom nacięć 

wykonuje się w odległości 0,1m od poprzedniego. Do samego pomiaru wykorzystywany jest 

borehole slotter i służy on do nacinania ścianek otworu, a następnie pomiaru naprężeń działają-

cych prostopadle do tych ścianek. Obserwowane odkształcenia otworu wiertniczego  

na różnych poziomach nacięć na podstawie rozwiązania Kircha (założenie, że ośrodek skalny 

jest jednorodny oraz izotropowy) [11] mogą skutkować określeniem kierunków oraz wielkości 



naprężeń skierowanych prostopadle do otworu. Do tego ich niezbędne są ponadto moduł Yo-

unga i współczynnik Poissona badanego ośrodka skalnego w obrębie odwierconego otworu.  

Uniwersalność metody borehole slotting pozwala na jej stosowanie zarówno w kopalniach głę-

binowych jak i odkrywkowych w Australii, Niemczech, Austrii czy Kanadzie [11].  

W porównaniu z metodami HTPF czy overcoringiem ta metoda jest stosunkowo mniej czaso-

chłonna – wykonanie 10-15 pomiarów na różnych poziomach nacięć nie przekracza  

z reguły jednego dnia pracy [9], a wyniki pomiarów naprężeń uzyskane wszystkimi trzema me-

todami niewiele się od siebie różnią. Ograniczeniami stosowalności opisywanej metody  

są między innymi zawodnienie i spękania oraz niskie parametry wytrzymałościowe  

i odkształceniowe górotworu. 

 
Rys. 8. Przekrój przez nacięty otwór [9]. 

Fig. 8. Cross-section of the borehole slotter [9]. 

 

 

3.4. Borehole breakouts 

 

Zakładając, że dany otwór wiertniczy został odwiercony równolegle do składowej pionowej 

naprężeń - na przykład w ociosie wyrobiska, można uznać, że deformacje i zniszczenia tego 

otworu, które mogą powstawać w czasie, świadczą o kierunkach i wielkości naprężeń pozio-

mych, działających na ten otwór. Zasadniczo niszczenie otworu postępuje równolegle  

do kierunku działania tych naprężeń (poziomych) [11]. 

Obserwacje procesu niszczenia otworów wiertniczych w celu określania pierwotnego stanu na-

prężeń trwają w dziedzinie mechaniki górotworu już od kilkudziesięciu lat. Naukowcy  

są zgodni co do tego, że może to być skuteczna metoda pomiaru dla wielu typów występują-

cych skał [12]. Jako pierwszy obserwacji odprysków skalnych w wykonanym odwiercie doko-

nał Leeman [13] już w latach 60-tych ubiegłego wieku. Już wtedy zauważono, że zniszczenia 

występują wzdłuż kierunku mniejszych naprężeń głównych, dlatego też ta metoda jest general-

nie wykorzystywana do określania kierunków naprężeń panujących wewnątrz otworu w wa-

runkach in situ. Wieloletnie badania i obserwacje doprowadziły w konsekwencji do wniosku, 

że kształt  

i wielkość odprysków z otworów można wykorzystać do oszacowania wielkości naprężeń, któ-

re spowodowały ich złuszczenie, niemniej jednak należy tutaj zachować ostrożność, gdyż nie 

każdy odprysk mógł być spowodowany tylko i wyłącznie skoncentrowanymi w jednym miej-

scu naprężeniami [9] – np. lokalne osłabienie i odspojenie po wykonanym wierceniu. 



Opisywana powyżej metoda może być współwykorzystywana skutecznie wraz z innymi meto-

dami, również tymi wcześniej opisywanymi [11]. W porównaniu jednak do nich  

ta ma ogromną zaletę – jest bardzo tania i nie wymaga posiadania specjalistycznej aparatury 

pomiarowej, a jedynie inspekcyjną – np. kamera endoskopowa. 

 

 
Rys. 9. Rozwój zniszczeń otworu wiertniczego: 1 – powstawanie mikropęknięć, 2 – koalescencja 

mikropęknięć w większe, 3 – mikroskopijny podział pęknięć, 4 – odspajanie się warstewek skalnych [9]. 

Fig. 9. Development of borehole breakouts: 1 – initiation of microcracks, 2 – coalescence of cracks,  

3 – macroscopic splitting, 4 – detachment of slabs [9]. 

 

 

3.5. Odprężanie bloków skalnych, efekt skali 

 

Podczas eksploatacji i stopniowemu wybieraniu wyrobisk podziemnych mogą towarzyszyć de-

formacje i/lub przesunięcia górotworu. Przemieszczenia mogą zostać zmierzone urządzeniami 

wewnątrzotworowymi [14]. Zagadnienie nieelastycznego zachowania się skał jest często wy-

korzystywane jako baza metody analizy odwrotnej (back-analysis). Analiza odwrotna ostatnimi 

laty zyskuje na popularności, gdyż za jej pomocą ocenia się zachowanie masywu skalnego 

wraz z jego właściwościami i wielkościami pierwotnych naprężeń, niż w porównaniu do in-

nych stosowanych ogólnie metod. Dużą zaletą tej metody jest ograniczona ilość i prostota wy-

maganych pomiarów nawet w przypadku szacowania dużych masywów skalnych. Ogranicze-

niem metody z kolei jest możliwość jej zastosowania tylko w przypadku drążenia/wiercenia 

otworów i tylko podczas ich wykonywania w połączeniu z analizami numerycznymi – nie do-

puszcza się tutaj żadnych unikalnych rozwiązań [9]. Najbardziej popularną metodą oblicze-

niową wykorzystywaną w analizach numerycznych jest metoda elementów skończonych 

(MES). 

Zróżnicowane wyniki pomiarów są zależne od objętości masywu skalnego, którego  

te pomiary dotyczą, a zjawisko to nazywane jest efektem skali. Znakomita większość badań  

i pomiarów przeprowadzana jest na próbkach skalnych o objętościach rzędu setnych części me-

tra sześciennego. Z kolei wyniki tych badań są wykorzystywane (odnoszone) do masywów 

skalnych o objętościach miliony razy większych [19]. Efekt skali bardzo ciekawie pokazuje 

rozbieżności zachowania się otworów wiertniczych o zróżnicowanych średnicach obciążonych 

jednoosiowym ściskaniem [15]. Efekt tych badań można bardzo łatwo zobrazować  

na następującym przykładzie: w celu zniszczenia ścianek otworu wiertniczego o średnicy 2 cm 

muszą zaistnieć naprężenia równe trójkrotności Rc badanej skały, gdy dla otworu odwiercone-



go w tym samym materiale, ale o średnicy 7,5 cm – już tylko równe Rc. Okazuje się, że warto-

ści obciążeń, które w warunkach laboratoryjnych nie powodują zniszczenia próbek skalnych,  

w odniesieniu do warunków dołowych potrafią dokonać destrukcji wyrobisk. Wniosek jest je-

den: błąd pomiaru obciążeń bloków skalnych znacznych objętości jest przeciwnie proporcjo-

nalny do błędu pomiaru badanej próbki danego materiału o niewielkich rozmiarach – ilustracja 

poniżej. 

  
Rys. 10. Efekt skali badanych naprężeń pierwotnych względem zmiennej objętości badanego masywu 

skalnego [11]. 

Fig. 10. The scale effect of the measured original stresses relative to the variable volume of the measured 

rock mass [11]. 

 

 

3.6. Anelastic strain recovery 

 

Pomiar parametrów pola naprężeń, wykorzystujący metodę anelastycznego nawrotu odkształ-

ceń (anelastic strain recovery) bazuje na odwierceniu w ośrodku skalnym próbki, np. rdzenia,  

co skutkuje jednocześnie zdjęciem z niego pola naprężeń, które oddziaływało wewnątrz otwo-

ru. Widoczne są zmiany na próbce – rozszerza się bardziej zgodnie z kierunkiem największych 

naprężeń oraz mniej – tam gdzie panowały najmniejsze naprężenia [9]. Opisane zjawisko, zna-

ne jako relaksacja ośrodka skalnego zależy w głównej mierze od jego sprężystości. Do pomiaru 

nawrotu odkształceń próbek skalnych wykorzystywany jest przyrząd zbudowany z trzech par 

przetworników indukcyjnych przemieszczeniowych rozłożonych promieniście, które  

to dokonują pomiarów odpowiedzi próbki tuż po wyjęciu z górotworu. 

Pomiary terenowe, pokazują jak otwarcie i propagacja mikropęknięć zwykle towarzyszą 

regeneracji naprężeń anelastycznych. Przy pomocy metody ASR można wyznaczyć wielkość 

oraz kierunki naprężeń głównych, jednak określenie tych parametrów jest trudniejsze od in-

nych metod i należy wykorzystać zasadniczy model próbki rdzenia. Metoda ta była testowana  

w otworach wiertniczych o znacznych głębokościach odwiertu, w których stosowanie innych 

metod, takich jak na przykład hydroszczelinowanie nie było technicznie możliwe lub ekono-

micznie uzasadnione [9], jednak z uwagi na znaczne rozbieżności uzyskiwanych wyników w 

porównaniu z innymi metodami ASR nie jest powszechni wykorzystywaną metodą. 



 
Rys. 11. Przyrząd do pomiaru rdzenia wiertniczego metodą ASR. Trzy pary indukcyjnych przetworników 

przemieszczeniowych rozłożonych promieniście oraz jeden osiowy do określania odpowiedzi próbki 

rdzenia [9]. 

Fig. 11. ASR measurements of a drill core instrument. Three pairs of radial inductive displacement trans-

ducers and one axial transducer for measuring the anelastic response of a core sample [9]. 

 

 

3.7. Differential strain curve analysis 

 

Analiza krzywej odkształcenia (differential strain curve analysis) opiera się w swojej istocie  

na założeniu, że bardzo dokładne monitorowanie zachowania odkształcenia skały po ponow-

nym jej obciążeniu może odzwierciedlać stan próbki (górotworu) z przeszłości [12]. Po wyję-

ciu próbki skalnej z górotworu mikropęknięcia pogłębiają się w kierunkach naprężeń pierwot-

nych, dlatego też poddając rdzeń (próbkę) hydrostatycznemu obciążaniu, można określić, za 

sprawą czujników tensometrycznych, wartości naprężeń powodujących zamykanie się mikro-

pęknięć.  

Aby określić naprężenia in situ, zakłada się następujące dwa warunki: 

- główne kierunki pola naprężeń in situ pokrywają się z głównymi kierunkami obciąże-

nia powodującymi zamykanie się mikropęknięć, 

- stosunki między trzema naprężeniami głównymi są powiązane ze stosunkami między 

trzema głównymi naprężeniami spowodowanymi konsolidacją mikropęknięć. 

Gdy znany jest kierunek i wartość jednego z głównych naprężeń (np. zakładając, że składowa 

pionowa naprężenia jest równa masie warstwy skał nadkładowych), pozostałe dwa główne na-

prężenia mogą zostać obliczone. Zaletą tej metody jest stosowalność do określania naprężeń na 

znacznych głębokościach, o ile możliwe jest odzyskanie rdzenia (próbki) – z uwagi na stopień 

mikrospękania próbki. Dość poważnym ograniczeniem wykorzystania metody DSCA jest  

to, że obejmuje ona pomiary w skali mikro – bardzo małe objętości materiału skalnego (efekt 

skali). Ponadto badania wykazały, że kierunki naprężeń wyznaczonych tą metodą były tylko  

w niewielkim stopniu zbliżone do tych, które zostały uzyskane innymi metodami [9]. 



 
Rys. 11. Instrument pomiarowy próbki skalnej metodą DSCA do badania  próbek sześciennych [17]. 

Fig. 11. DSCA rock sample measuring instrument for testing cubic samples [17]. 

 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

W przypadku górnictwa polskiego stosowanie obserwacji i metod pomiarowych górotworu, 

pod kątem stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami oraz w celu zwalczania tychże zagrożeń jest 

obligatoryjne i określone szczegółowo w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii  

z dnia 23.11.2016r. Można wyróżnić kilka głównych grup tych metod: geologicznego  

i górniczego rozeznania, przejawów ciśnienia górotworu i obserwacji dołowych, sejsmologii 

górniczej. W artkule przedstawiono zbiór wybranych metod wykorzystywanych zarówno  

w Polsce jak i na świecie, które bazują na  tych grupach i na  podstawie zebranych informacji 

można przedstawić kilka wniosków: 

 możemy wyszczególnić dwie grupy metod badawczych inwazyjne oraz nieinwa-

zyjne – stosowalność każdej z nich determinuje wiele czynników; 

 możemy wyszczególnić kilka podgrup metod: oparte wyłącznie na obserwacji 

(stan SRS, obudowy lub wyrobisk), oparte na drobnych pomiarach (konwergencji, 

czujniki DLN, liczniki MLT, pomiary kontrolne obudowy kotwowej), skupione  

na badaniach in situ (endoskopowe badanie stropu, hydroszczelinowanie, overco-

ring,  borehole slotting, borehole breakouts), badania próbek skalnych  

(m.in. laboratoryjne – próby wytrzymałościowe, ASR, DSCA), badania górotworu 

w skali makro (np. monitoring sejsmiczny); 

 opisane metody są praktykowane od lat szeroko w górnictwie i dają względnie naj-

lepsze rezultaty; 

 w przypadku niektórych metod otrzymujemy od razu gotowy wynik pomiaru (po-

miar konwergencji lub pomiar wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej – 

wskaźnik SWSG), a w przypadku innych – wymagają całego algorytmu działań w 

celu osiągnięcia choćby przybliżonego modelu numerycznego lub danych pośred-

nich, będących wsadem do dalszych działań i rozważań (przede wszystkim więk-

szość metody zniszczeniowe). 

  

http://m.in/
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Measuring and assessing methods of rock mass’s condition 

in underground mining in Poland and in the world 
 

ABSTRACT: Nowadays we can distinguish two main groups of measurement methods for as-

sessing and measuring condition of rock mass - invasive and non-invasive. In this review arti-

cle has been presented few selected methods which are used for inspection and assessment the 

conditions of underground mining excavations in mining in Poland and globally. 
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Wydobywamy węgiel, który zmienia 
świat

Kraków, 24-26 luty 
2020 

Rozwiązanie wzmocnienia wlotu z odcinkiem 
szybu IV

na poziomie 705 
w JSW SA KWK „Pniówek”



PRZYCZYNY DEFORMACJI I USZKODZEŃ OBUDOWY WLOTÓW 
SZYBOWYCH
Wizję lokalną dla oceny stanu obudowy szybu IV w rejonie wlotu na poziomie 705 przeprowadzono w dniu 
27.06.2018 roku. 
Obudowa na odcinku szybu w rejonie bezpośrednim nad wlotem jest wykonana w konstrukcji murowej z 
betonitów i z betonu na wysokości wlotu.
W trakcie wizji stwierdzono występowanie:
- spękań oraz ubytków konstrukcji obudowy zwłaszcza w koronce wlotu oraz  nad i pod wlotem,
- powierzchniowe odspajanie się betonu w szybie,
- występowanie licznych zarysowań i spękań obudowy,
- korozja elementów stalowych z kształtowników wzmacniając wlot.

Przyczyny wystąpienia uszkodzeń w wlocie na poziomie 705m w szybie IV można podzielić na:
-Niekorzystną strukturę układu warstw w rejonie wlotu z występowaniem pokładu węgla i słabych łupków 
ilastych,
-Korozja betonu związana z brakiem szczelności obudowy szybu i wlotu, gdzie szczelinami i spękaniami wpływała 
do nich woda przed założeniem okapu, 
-Długi czas istnienia wyrobisk (około 42 lat) i płynięcie skał (występowanie deformacji plastycznych).











ROZWIĄZANIE KONSTRUKCJI WZMACNIAJCEJ ODCINEK 
SZYBU NAD, POD WLOTEM ORAZ NA WYSOKOŚCI WLOTU

Skały wokół wlotu są odprężone, obciążenie normowe można obliczyć według wzoru: 
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’(n) – wartość efektywnego kąta tarcia wewnętrznego skały 
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Przyjęto ostateczne obciążenie obliczeniowe pN = 1,35 MPa 

 Wg opracowania pt. „Ocena stanu technicznego obudowy szybowej szybu IV KWK 
”PNIÓWEK” „BUDOKOP” Sp. z o. o. Mysłowice, kwiecień 2016r, wartość obciążeni na poziomie 
710m określono na wielkość 0,365 MPa (str.21 opracowania jw.), co w przypadku wlotu dla 
współczynnika 1,5 daje wartość 0,5475 MPa.  













Podporność pierścienia oblicza się ze względu na: 
- wytrzymałość, 
- stateczność, 
- utratę stateczności miejscowej, 
- obciążenie nierównomierne. 

Wytrzymałość obudowy z pierścieniem określa wzór: 

 dpc fnA1rp  

gdzie: p – ciśnienie zewnętrzne obciążenie obliczeniowe, r – promień szybu (zewnętrzny 
pierścienia), np – liczba pierścieni na 1 m szybu, Ac – pole przekroju jednego pierścienia, fd – 

wytrzymałość obliczeniowa stali pierścienia,  - współczynnik wyboczeniowy. 
Nośność pierścieni na obciążenie równomierne wyraża wzór: 
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Nośność pierścieni na obciążenie równomierne wyraża wzór: 
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Ze względu na wytrzymałość pierścienie mają nośność większą od obliczonego 
obciążenia pN  = 1,35 MPa. Stateczność całego pierścienia sprowadza się wzorem uwzględniając 
jego powiązanie z obudową szybu spoiwem i kotwiami za pomocą wzoru O Domka: 
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E=2,05*106 MPa, , I= moment bezwładności przekroju pierścienia na 1m obudowy, 
I=2 ·614,9*10-8m4

 uwzględnia się pełną zabudowę pierścieni, r=3,65 promień zewnętrzny 

pierścieni, K() - współczynnik odporu w MN/m3. Współczynnik określono wzorem Gerelkina 
zmniejszając jego wartość 10 krotnie  
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Dla danych: Emat=1000MPa – przyjęto zaniżony moduł ściśliwości materiału o wytrzymałości, ok 

30 MPa, rz=r=3,65m, =0,25 

3)( m/MN3,18
)25,01(65,3

50
K 


  

 
 

Do obliczeń przyjęto )(K   10  
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Ciśnienie krytyczne ma wartość: 
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 Wartość ciśnienia krytycznego przy, którym następuje utrata stateczności jest 
korzystnie duże i pozwala przenieść pierścieniowi obciążenie wynikające z obliczeń jego 
nośności. Wg wzoru Bressa obciążenie krytyczne wynosi: 
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E=2,05*106 MPa, I= moment bezwładności przekroju pierścienia na 1m obudowy, 
I=2 ·614,9*10-8m4

 uwzględnia się zabudowę 2 pierścieni na odcinku szybu 1m, 
r=3,65 promień zewnętrzny pierścieni. 
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Miejscową utratę stateczności płaszcza określono ze wzoru:  

hb

D
k

2

2

kr






  

b=300mm, h=20mm, dla a/b=1000/300 = 3,33 przyjęto k=4 
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Naprężenia w pierścieniu dla maksymalnego ciśnienia p=1,4 MPa  
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 Przy obliczaniu stateczności pierścienia stalowego na stateczność miejscową jako łuku 
jednoprzegubowego gdy obciążenie przenoszą dwa segmenty krytyczne ciśnienia radialne qkr 
określa wzór (Timoshenko S.P., Gere J.M. Teoria stateczności sprężystej. Arkady 1963r). 
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gdzie:  1=40,2,  E=2,05*106MPa,  J=2·614,9*10-8m4 ,  r=3,65m 
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Maksymalne naprężenia rozciągające
od strony wewnętrznej (zbrojonego
betonu natryskowego) wynoszą:
rmax = 1,541 MPa
Naprężenia te od wytrzymałości
obliczeniowej na rozciąganie dla
betonu zbrojonego - klasa C40/50
fctd = 1,67 MPa,
Maksymalne naprężenia ściskające od
strony wewnętrznej (zbrojonego
betonu natryskowego) wynoszą:
cmax = -7,425 MPa
Naprężenia te od wytrzymałości
obliczeniowej na rozciąganie dla
betonu zbrojonego - klasa C40/50 fck
= 26,7 MPa,

 
Rys.17. Schemat uproszczonego modelu 
obliczeniowego wzmocnionego odcinka 

szybu na wysokości wlotu za pomocą kotwi 
i betonu natryskowego 

 

 
Rys.18. Wielkość naprężeń w przekrojach łuku 

wzmacniającego odcinek szybu na poziomie wlotu  

 

Rozwiązanie zabezpieczenia ociosów szybu na poziomie wlotu projektuje się przez 
zastosowanie obudowy betonowo – kotwiowej.  
 Obudowę projektuje się wstępnie przez: 
 - pokrycie po wyczyszczeniu obudowy i zbiciu luźnych fragmentów cienką warstwą  
   betonu natryskowego o grubości ok. 3cm, 
 - wykonanie iniekcji za obudową mleczkiem cementowym lub spoiwem chemicznym 
    wg ustaleń z inwestorem, 
 - przykotwienie obudowy kotwiami iniekcyjnymi typu R32 w rozstawie siatki 
   1,0m x 1,0m rozmieszczonych w szachownicę, 
 - naniesienie trzech warstw betonu natryskowego z makrowłóknami o łącznej  
   grubości  minimum 18cm.  



ZAKOŃCZENIE
Szyb IV jest szybem wentylacyjnym wydechowym bez górniczego wyciągu szybowego i zbrojenia. Średnica szybu wynosi

7,5m. Dwustronny wlot do szybu VI na poziomie 705 na głębokości 684,54m (-416,7m n.p.m.) jest zorientowany na osi

wschód-zachód i ma zmienną szerokość i wysokość. Aktualnie w wlotach na poziomie 705 na odcinku 15 m po stronie

wschodniej i 15 m po stronie zachodniej są prowadzone prace wzmacniające.

Na podstawie oceny stanu obudowy szybu i odcinka wlotu na poziomie 705 zaprojektowano wzmocnienie

obejmujące:

1. Wzmocnienie odcinka szybu IV na odcinku nad wlotem i pod wlotem o wysokości ok. 3,75m z każdej strony wlotu

rozwiązano przez zastosowanie wewnątrz obudowy szybu niezależnej konstrukcji obudowy będącej w stanie przejąć całe

obciążenie działające na obudowę szybu w analizowanym odcinku wlotu. Niezależną konstrukcję obudowy projektuje się

zrealizować przez zabudowę na obwodzie obudowy szybu pierścieni wzmacniających, stalowych o zwiększonych

parametrach wytrzymałościowych. Do pierścieni projektuje się stosować blachę o grubości 20mm o zwiększonej odporności

na korozję poprzez pokrycie warstwą farby. Pierścienie wzmacniające o wysokości po 3,75m będą stanowiły zabezpieczenie

obudowy wlotu przed zniszczeniem są one dodatkowo kotwione do obudowy szybu i górotworu kotwiami prętowymi i

iniekcyjnymi o długości 1,6m.

2. Zabezpieczenie ociosów szybu na poziomie wlotu projektuje się przez zastosowanie obudowy betonowo – kotwiowej.

Obudowę projektuje się wstępnie przez:

- pokrycie po wyczyszczeniu obudowy i zbiciu luźnych fragmentów cienką warstwą betonu natryskowego o grubości ok. 3cm,

- wykonanie iniekcji za obudową mleczkiem cementowym lub klejem,

- przykotwienie obudowy kotwiami iniekcyjnymi typu R32 o długości 3,0m w rozstawie siatki 1,0m x 1,0m,

- naniesienie trzech warstw betonu natryskowego z makrowłóknami o łącznej grubości minimum 18cm.

Beton natryskowy projektuje się klasy minimum C40/50 z makrowłóknami nanoszony na obudowę metodą na mokro.

Rozwiązanie takie zapewni dużą nośność i szczelność obudowy.
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Rozwiązanie wzmocnienia wlotu z odcinkiem szybu IV 

na poziomie 705 w JSW SA KWK „Pniówek” 
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STRESZCZENIE: Konieczność pogłębienia szybu IV od głębokości 709,64 m do 856 m jak 

również zaistniałe znaczne zużycie techniczne wlotu celem umożliwienie jego bezpiecznego 

funkcjonowania dla zabudowy niezbędnych urządzeń technologicznych i pomocniczych dla 

pogłębiania wymagało podjęcia jego wzmocnienia zarówno w części poziomej jak i na odcin-

kach szybu IV nad i pod wlotem. Poziome odcinki wlotu wzmocniono za pomocą obudowy 

żelbetowej, a pionowe odcinki szybu wzmocniono za pomocą pełnych pierścieni stalowych o 

wysokiej nośności. Rozwiązanie przedstawione w referacie stanowi przykład odtworzenia kon-

strukcji wlotu i odcinków szybu nad wlotem pozwalający zapewnić obudowie wysoką nośność 

jak i długotrwałość. Stalowe pierścienie nośne z blachy o grubości 20mm o przekroju ceowym 

przykotwione do górotworu i obudowy przy pełnym powiązaniu spoiwem z istniejącą (spęka-

ną) obudową szybu pozwalają przenosić wysokie naprężenia w obudowie zarówno na ściska-

nie jak i na rozciąganie, co znacznie wydłuża czas pracy konstrukcji.  

 

 

1. WSTĘP 

 

 Pogłębianie szybu jest istotnym czynnikiem w udostępnieniu nowych poziomów wydo-

bywczych, a tym samym zasobów. Pogłębianie szybu IV od głębokości 709,64m do 856m ( 

objęte aktualnie umową i projektowane dalsze jego pogłębianie) wymagało przeprowadzenia 

szeregu prac przygotowawczych wynikających głównie z pełnionej funkcji wentylacyjnej bez 

zbrojenia tarczy szybu i zużyciem technicznym wlotu na poziomie 705. 

 

2. STWIERDZONE DEFORMACJE I USZKODZENIA OBUDOWY WLOTÓW 

    SZYBOWYCH I ICH PRZYCZYNY 

 

 Wizję lokalną dla oceny stanu obudowy szybu IV w rejonie wlotu na poziomie 705 prze-

prowadzono w dniu 27.06.2018 roku.  

 Obudowa na odcinku szybu w rejonie bezpośrednim nad wlotem jest wykonana w kon-

strukcji murowej z betonitów i z betonu na wysokości wlotu. 

 W trakcie wizji stwierdzono występowanie: 

 - spękań oraz ubytków konstrukcji obudowy zwłaszcza w koronce wlotu oraz  



 

   nad i pod wlotem, 

 - powierzchniowe odspajanie się betonu w szybie, 

 - występowanie licznych zarysowań i spękań obudowy, 

 - korozja elementów stalowych z kształtowników wzmacniających wlot. 

 Przyczyny wystąpienia uszkodzeń w wlocie na poziomie 705m w szybie IV można podzie-

lić na: 

- niekorzystną strukturę układu warstw w rejonie wlotu z występowaniem pokładu wę-

gla i słabych łupków ilastych, 

- korozja betonu związana z brakiem szczelności obudowy szybu i wlotu, gdzie szcze-

linami i spękaniami wpływała do nich woda przed założeniem okapu,  

- długi czas istnienia wyrobisk (około 42 lat) i płynięcie skał (występowanie deformacji 

plastycznych). 

 

3. INWENTARYZACJA SPĘKAŃ I UBYTKÓW OBUDOWY 

 

 Inwentaryzację spękań i ubytków obudowy szybu IV nad i pod wlotem oraz na wysokości 

wlotu szczegółowo przedstawiono na rysunkach 1 do 9 przy oznaczeniu miejsca w stosunku do 

stron wlotu odpowiednio na kierunku wlotu E, W i na ścianach bocznych na kierunku N, S.  
 

 
Rys. 1. Przekrój przez szyb IV w rejonie wlotu na 

poziomie 705 z oznaczonymi numerami rysun-

ków od 2 do 9 obrazującymi ubytki 

 spękania obudowy 

 

 

 

Spękania nad wlotem występują w koronce 

wlotu: 

 - od strony wschodniej (E) rys.2 na wy-

sokość ok. 1,5m,  

 - od strony zachodniej (W) rys.3 na wy-

sokość ok. 2,5m.  

Ubytki obudowy dochodzą do 0,5m głębo-

kości. 

Na ociosie od strony zachodniej (W) wystę-

puje podłużne pękniecie o grubości szczeli-

ny 0,1m na długości ok. 3,7m. 

Na północnej stronie wlotu (N) w szybie 

(rys.4) występuje szczelina o grubości od 

0,1m do 0,3m. Na południowej stronie wlo-

tu (S) w szybie (rys.5) występują dwie 

szczeliny o grubości od 0,1 do 0,15m.  

Spękania i ubytki obudowy występują rów-

nież w szybie pod poziomem roboczym 705 

(rys. 6,7,8,9) od strony N,W,S,E ( na całym 

obwodzie). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.2 do 9. Spękania i ubytki obudowy w wlocie i szybie IV na poziomie 705 



 

4. ROZWIĄZANIE KONSTRUKCJI WZMACNIAJĄCEJ POZIOME ODCINKI WLOTU 

 

 Poziomy odcinek wlotu wzmocniono poprzez zabudowę siatek stalowych z prętów 

12/10mm w układzie siatki zewnętrznej i wewnętrznej z betonem o minimalnej grubości 

20cm klasy C20/25. Przekrój pionowy i poziomy przedstawiono na rysunku 10. Przekroje po-

przeczne przedstawiono na rysunku 11. Widok zabudowanych siatek na długości wlotu przed-

stawiono na rysunku 11, a zazbrojony cały przekrój przedstawiono na rysunku 12. 

 

 
Rys.10. Przekrój pionowy i poziomy wzmocnionego wlotu 

 
 

 
 

 

 
 

Rys.11. Przekroje pionowe wzmocnionego wlotu 



 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

Rys.12. Widok fragmentów wlotu z zabudowanymi siatkami zbrojeniowymi 

 

 

5. ROZWIĄZANIE KONSTRUKCJI WZMACNIAJĄCEJ ODCINEK  

    SZYBU NAD I POD WLOTEM ORAZ NA WYSOKOŚCI WLOTU 

 

 Skały wokół wlotu są odprężone, obciążenie normowe można obliczyć według wzoru: 
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’(n) - wartość efektywnego kąta tarcia wewnętrznego skały 
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Przyjęto ostateczne obciążenie obliczeniowe pN = 1,35 MPa 

 Wg opracowania pt. „Ocena stanu technicznego obudowy szybowej szybu IV KWK 

„PNIÓWEK” „BUDOKOP” Sp. z o. o. Mysłowice, kwiecień 2016r., wartość obciążenia na 

poziomie 710m określono na wielkość 0,365 MPa (str.21 opracowania jw.), co w przypadku 

wlotu dla współczynnika 1,5 daje wartość 0,5475 MPa.  



 

 Koncepcję naprawy odcinka szybu IV ograniczono do odcinka nad i pod wlotem o wyso-

kości ok. 3,75m z każdej strony wlotu ( D/2). 

 Uwzględniając utratę wytrzymałości obudowy szybu, zaprojektowano wewnątrz obudowy 

szybu IV wykonanej z betonu, niezależną konstrukcję obudowy będącą w stanie przejąć całe 

obciążenie działające na obudowę szybu w analizowanym odcinku wlotu.  Niezależną kon-

strukcję obudowy zaprojektowano i zrealizowano na zasadzie zabudowy na obwodzie obudo-

wy szybu pierścieni wzmacniających, stalowych o zwiększonych parametrach wytrzymało-

ściowych uzyskanych przez ich przykotwienie do obudowy i górotworu. Pierścienie zaprojek-

towano z blachy o zwiększonej odporności na korozję, którą dodatkowo pokryto warstwą cyn-

ku.  Dla wzmacnianego odcinka szybu IV nad i pod wlotem przewidziano przeprowadzenie in-

iekcji spękanego górotworu za obudową prowadzoną  minimum w dwóch poziomach, przy 

rozstawie otworów iniekcyjnych, co ok. 2m. Rozwiązanie przedstawiono na rysunku 12 i 13. 

Widok zabudowanych stalowych pierścieni wzmacniających w szybie przedstawiono na ry-

sunku 14. 

 Pierścienie stalowe po ich zabudowie powiązano z obudową betonową szybu spoiwem 

wiążącym. Spoiwo za pierścienie obudowy po ich zamknięciu podawano z góry. Zamykane 

pierścienie stalowe składają się z segmentów wykonanych z blachy o grubości 20mm. Na je-

den pierścień stalowy przypada 12 segmentów. Wysokość segmentu i pierścienia wynosi 

500mm. Segmenty między sobą są połączone śrubami, (trzy śruby M27 na złączu), a pierście-

nie są połączone między sobą śrubami w liczbie 3x12=36 sztuk (po trzy śruby na segment). 

Połączenia pionowe segmentów oraz rozmieszczenie śrub wykonano w taki sposób, że seg-

menty w kolejnych pierścieniach mogą być przesunięte o co najmniej 10o.   W rozwiązaniu 

zastosowano konstrukcję segmentów spawanych z blachy o grubości 20mm i kształcie prze-

kroju ceownika. Pierścienie z segmentów o średnicy zewnętrznej Dz = 7,3m i wewnętrznej Dw 

= 7,1m są powiązane z obudową szybu spoiwem wiążącym o średniej wytrzymałości na ści-

skanie wynoszącej 30 MPa.  

 Uwzględniając istniejące spękania w obudowie szybu przeprowadzono iniekcję spękanej 

obudowy i górotworu poprzez specjalne otwory iniekcyjne. 

Iniekcję prowadzono otworami w rozstawie, co ok. 2,0m na dwóch poziomach po wzmocnie-

niu obudowy szybu pierścieniami stalowymi na wysokość ok. 1,5m. Długość otworów iniek-

cyjnych zaprojektowano na 2,0m. Kontrolę iniekcji prowadzono w otworach sąsiednich. Do in-

iekcji zastosowano spoiwa silikatowe (niespienialne) stosowane w kopalni.  

Podporność pierścienia oblicza się ze względu na: 

- wytrzymałość, 

- stateczność, 

- utratę stateczności miejscowej, 

- obciążenie nierównomierne. 

Wytrzymałość obudowy z pierścieniem określa wzór: 

 dpc fnA1rp  

gdzie: p – ciśnienie zewnętrzne obciążenie obliczeniowe, r – promień szybu (zewnętrzny pier-

ścienia), np – liczba pierścieni na 1 m szybu, Ac – pole przekroju jednego pierścienia, fd – wy-

trzymałość obliczeniowa stali pierścienia,  - współczynnik wyboczeniowy. 

Nośność pierścieni na obciążenie równomierne wyraża wzór: 
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dane: Ac = 132cm2 =132*10-4m2, - przekrój przez jeden segment, fd = 290MPa,  = 0,8 pier-

ścienie są skotwione i powiązane spoiwem z istniejącą obudową szybu, p – obciążenie oblicze-

niowe poziome, r = 3,65m, np.= liczba pierścieni 2 sztuki na 1m obudowy 

 
Rys12. Rozwiązanie wzmocnienia szybu w rejonie wzmacnianego wlotu 

 

 
 

Rys. 13. Konstrukcja stalowych pierścieni wzmacniających z przykotwionych segmentów  

 
  



 

 
 

 

 

 

Rys.15. Widok stalowych pierścieni wzmacniających obudowę szybu 
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Ze względu na wytrzymałość, pierścienie mają nośność większą od obliczonego obcią-

żenia pN  = 1,35 MPa. Stateczność całego pierścienia sprowadza się wzorem uwzględniając je-

go powiązanie z obudową szybu spoiwem i kotwiami za pomocą wzoru podanego przez O. 

Domkego: 
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E=2,05*106 MPa, , I= moment bezwładności przekroju pierścienia na 1m obudowy, 

I=2 ·614,9*10-8m4
 uwzględnia się pełną zabudowę pierścieni, r=3,65 promień zewnętrzny pier-

ścieni, K() - współczynnik odporu w MN/m3. Współczynnik określono wzorem Gerelkina 

zmniejszając jego wartość 10 krotnie  
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Dla danych: Emat=1000MPa – przyjęto zaniżony moduł ściśliwości materiału o wytrzymałości, 

ok 30 MPa, rz=r=3,65m, =0,25 
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Do obliczeń przyjęto )(K   10  3)( m/MN15K   



 

Ciśnienie krytyczne ma wartość: 
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 Wartość ciśnienia krytycznego przy, którym następuje utrata stateczności jest korzystnie 

duże i pozwala przenieść pierścieniowi obciążenie wynikające z obliczeń jego nośności. Wg 

wzoru Bressa obciążenie krytyczne wynosi: 
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E=2,05*106 MPa, I= moment bezwładności przekroju pierścienia na 1m obudowy, 

I=2 ·614,9*10-8m4
 uwzględnia się zabudowę 2 pierścieni na odcinku szybu 1m, 

r=3,65 promień zewnętrzny pierścieni. 
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Miejscową utratę stateczności płaszcza określono ze wzoru:  
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b=300mm, h=20mm, dla a/b=1000/300 = 3,33 przyjęto k=4 
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Naprężenia w pierścieniu dla maksymalnego ciśnienia p=1,4 MPa  
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MPa9,241MPa6,821kr    

 Przy obliczaniu stateczności pierścienia stalowego na stateczność miejscową jako łuku jed-

noprzegubowego gdy obciążenie przenoszą dwa segmenty krytyczne ciśnienia radialne qkr 

określa wzór (Timoshenko S.P., Gere J.M. Teoria stateczności sprężystej. Arkady 1963r). 
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EJ
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gdzie:  1=40,2,  E=2,05*106MPa,  J=2·614,9*10-8m4 ,  r=3,65m 
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 Uwzględniając działanie równomiernego 

obciążenia na pierścień obudowy są w nim 

wytwarzane obciążenia ściskające równo-

mierne przenoszone przez kołnierze i 

wsporniki segmentów. Śruby są elementami 

łączącymi i wyrównujący wzajemne położe-

nie segmentów względem siebie.  Parametry 

przekrojowe segmentu przedstawiono na ry-

sunku 16.  

  
Rys 16. Parametry przekrojowe segmentu 

 

 

6. ROZWIĄZANIE ZABEZPIECZENIA OCIOSÓW 

OBUDOWY SZYBU NA WYSOKOŚCI WLOTU 

 

 Rozwiązanie zabezpieczenia ociosów szybu na poziomie wlotu zaprojektowano przez za-

stosowanie obudowy betonowo – kotwiowej.  

 Obudowę zaprojektowano jako: 

 - pokrycie, po wyczyszczeniu obudowy i zbiciu luźnych fragmentów cienką warstwą  

   betonu natryskowego o grubości ok. 3cm, 

 - wykonanie iniekcji za obudową mleczkiem cementowym lub spoiwem chemicznym, 

 - przykotwienie obudowy kotwiami iniekcyjnymi typu R32 w rozstawie siatki 

   1,0m x 1,0m i rozmieszczonych w szachownicę, 

 - naniesienie trzech warstw betonu natryskowego z makrowłóknami o łącznej  

   grubości  minimum 18cm.  

 Beton natryskowy zaprojektowano w klasie minimum C40/50 z makrowłóknami, nanoszo-

ny na obudowę metodą na mokro. Rozwiązanie takie zapewnia dużą nośność i szczelność obu-

dowy.  

 Długość kotwi obliczono dla strefy odprężonej o kształcie trójkąta obrywu o wysokości 

7,0m w łupku ilastym o Rcśr = 30 MPa za pomocą wzoru:    

h= H·ctg(45+oc/2) 

Dla :  H = 7,0m,  Rcśr = 30 MPa  oc= arctg( 0,1· Rcśr) = arctg( 0,1· 30) = 71,5o
  

Po podstawieniu   h = 7,0·ctg(45+71,5/2) = 7*0,162 = 1,14m 

   Przyjęto długość kotwi 3,0m . 

 

 Liczbę kotwi ustalono z obmiaru powierzchni kotwionych ścian bocznych, zachowując roz-

staw kotwi w poziomie 1,0m, w pionie 1,0m. Pierwsze pierścienie kotwi osadzono na poziomie 

ok. 0,8 do 0,7m od płaszczyzny koronki wlotu i spodku wlotu.  

 Średnio na wysokości wlotu osadzono po ok. 90szt. kotwi z każdej strony. Kotwie  osadzo-

no również na odcinkach naroży - przenikania szybu z wlotem. 

 

 Ogólny schemat wzmocnienia obudowy szybu IV nad i pod wlotem oraz na wysokości 

wlotu przedstawiono na rysunku 12.  Wskutek kotwienia pionowego odcinka szybu (kotwie dł. 

3,0m) oraz nałożenia warstwy betonu natryskowego wokół szybu powstała warstwa wzmoc-

nienia o łukowym kształcie i grubości obliczeniowej minimum 0,5*3,0=1,5m.   

 



 

 Utworzony pierścień betonowo – skalny powinien przejąć obciążenie pN = 1,35 MPa. Na-

prężenia rozciągające w łuku pierścienia występujące od strony szybu nie powinny przekro-

czyć wytrzymałości betonu na rozciąganie, a na ściskanie nie powinny przekroczyć wytrzyma-

łości skały i betonu. Schemat uproszczonego modelu obliczeniowego wzmocnionego odcinka 

szybu na wysokości wlotu za pomocą kotwi i betonu natryskowego przedstawia rys.17. Wiel-

kość naprężeń w pierścieniu wyznaczona obliczeniowo dla łuku utwierdzonego końcami 

przedstawia rys. 18.  

 

 
Rys.17. Schemat uproszczonego modelu ob-

liczeniowego wzmocnionego odcinka szybu 

na wysokości wlotu za pomocą kotwi i beto-

nu natryskowego 

 

 
Rys.18. Wielkość naprężeń w przekrojach łuku wzmac-

niającego odcinek szybu na poziomie wlotu  

 

Maksymalne naprężenia rozciągające od strony wewnętrznej (zbrojonego betonu natryskowe-

go) wynoszą:    rmax = 1,541 MPa 

 Naprężenia te od wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie dla betonu zbrojonego - kla-

sa C40/50  fctd = 1,67 MPa, 

 Maksymalne naprężenia ściskające od strony wewnętrznej (zbrojonego betonu natryskowe-

go) wynoszą:   cmax = -7,425 MPa 

 Naprężenia te od wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie dla betonu zbrojonego - kla-

sa C40/50  fck = 26,7 MPa. 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 Szyb IV jest szybem wentylacyjnym, wydechowym bez górniczego wyciągu szybowego i 

zbrojenia. Średnica szybu wynosi 7,5m. Dwustronny wlot do szybu IV na poziomie 705 jest 

zlokalizowany na głębokości 684,54m (-416,7m n.p.m.). Wlot zorientowany jest na osi 

wschód-zachód i ma zmienną szerokość i wysokość. Prace wzmacniające na poziomie 705 

rozpoczęto na odcinku 15 m po stronie wschodniej i 15 m po stronie zachodniej.  

 

Na podstawie oceny stanu obudowy szybu i odcinka wlotu na poziomie 705 zaprojektowano 

i wykonano wzmocnienie obejmujące: 

1. Wzmocnienie odcinka rury szybu IV na odcinku nad i pod wlotem na wysokości 

ok. 3,75m rozwiązano przez zastosowanie wewnątrz obudowy szybu niezależnej 

konstrukcji obudowy będącej w stanie przejąć całe obciążenie działające na obu-

dowę szybu w analizowanym odcinku. Niezależną konstrukcję obudowy wyko-

nano przez zabudowę na obwodzie obudowy szybu pierścieni wzmacniających, 



 

stalowych o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych. 

 Pierścienie wzmacniające są dodatkowo kotwione do obudowy szybu i górotwo-

ru kotwiami prętowymi i iniekcyjnymi o długości 1,6m. 

2. Zabezpieczenie ociosów szybu na poziomie wlotu przez zastosowanie obudowy 

betonowo – kotwiowej przez: 

- pokrycie, po wyczyszczeniu obudowy i zbiciu luźnych fragmentów cienką 

warstwą betonu natryskowego o grubości ok. 3cm, 

- wykonanie iniekcji za obudową mleczkiem cementowym lub klejem,  

- przykotwienie obudowy kotwiami iniekcyjnymi typu R32 o długości 3,0m w 

rozstawie 1,0 m x 1,0 m, 

- naniesienie trzech warstw betonu natryskowego z makrowłóknami o łącznej  

grubości minimum 18cm.  

- beton natryskowy klasy minimum C40/50 z makrowłóknami nanoszony na 

obudowę metodą na mokro.  

 

Roboty górnicze realizowane są przez Konsorcjum firm PPG „ROW-JAS” Sp. z o.o. Jastrzębie 

– Zdrój; oraz PBSz S.A. Tarnowskie Góry. 

 

 

 

The Way of Strengthen the Inlet and the Section Shaft IV 

at Level 705 in JSW SA “Pniówek” Coal Mine 
 

 



Wydobywamy węgiel, który zmienia 
świat

Kraków, 24-26 luty 
2020 

ZASTOSOWANIE ODRZWI 
OBUDOWY ŁPzm

W KWK „PNIÓWEK”



Warunki górniczo geologiczne

DOWIERZCHNIA C-4 w pokł.404/2
Pokład 404/2 w warstwach górnorudzkich na poziomie
1050m.
Pokład 404/2 w powyższym rejonie zaliczony został do:
- I stopień zagrożenia wodnego,
- klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- IV kategorii zagrożenia metanowego,
- zagrożenie tąpaniami nie występuje.
Dowierzchnia C-4 w pokładzie 404/2 zlokalizowana jest 
w partii C obszaru górniczego „Krzyżowiec III”.
Nachylenie warstw skalnych: 
- ok. 4-7° na NE (lokalnie 5° na NW).
Głębokość: 
- ok. 1038,0 - 1050,0 m.
Miąższość pokładu: 
- sumaryczna miąższość pokładu wraz z towarzyszącymi 
w stropie warstwami węgla i łupków ilastych wynosi ok 
3,4-4,6m, 
Zasadnicza miąższość pokładu wynosi ok 1,2-1,6 m, 
której w stropie w odległości ok 0,70-1,40 m towarzyszą 
warstwy węgla o sumarycznej miąższości 1,45-1,75 m.

DOWIERZCHNIA N-4 w pokł. 404/1
Pokład 404/1 w warstwach górnorudzkich na poziomie 880-890m.

Pokład 404/1 w powyższym rejonie zaliczony został do:
- I stopień zagrożenia wodnego,
- klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- IV kategorii zagrożenia metanowego,
- zagrożenie tąpaniami nie występuje.
Dowierzchnia N-4 w pokładzie 404/1 zlokalizowana jest
w północnej części partii N-2 obszaru górniczego „Krzyżowice III”.
Nachylenie warstw skalnych:
- ok. 8° na NE.
Głębokość:
- 880-890,0 m.
Miąższość pokładu:
- sumaryczna miąższość pokładu wynosi ok 2,0-2,1m
( z przerostami z lamin węgla i łupku)



1. - piaskowiec /   
mułowiec
Rc = 23,2-84,2 MPa, 

2. - iłowce 
Rc = 22,4-62,3 MPa, 

3. - iłowce/łzłw
Rc = 14,5-62,3 MPa, 

4. - węgiel pokład 
404/2
Rc = 8,3-11,6 MPa,  

5. - iłowce 
Rc = 27,5-62,62MPa, 

6. - piaskowiec /   
mułowiec
Rc = 64,7-72,0MPa,.

1. - piaskowiec /   
mułowiec
Rc = 23,2-84,2 MPa, 

2. - iłowce 
Rc = 22,4 - 62,3 MPa, 

3. - iłowce/łzłw -
Rc = 14,5-62,3 MPa, 

4. - węgiel pokład 
404/1 Rc = 8,3-11,6 
MPa,  

5. - iłowce 
Rc = 27,5-62,62MPa, 

6. - piaskowiec /   
mułowiec
Rc = 64,7-72,0MPa

Parametry geotechniczne skał w rejonie



Miejsce zastosowania obudowy

Dowierzchnia C-4 w pokł.404/2 Dowierzchnia N-4 w pokł.404/1



Rodzaj obudowy- ŁPzm

Legenda:  
1 - łuk stropnicowy,
2 - łuk ociosowy,
3 - strzemię górne,
4 - strzemię dolne,
5 - strzemię środkowe,
6 - stopa podporowa,
7 - rozpory stalowe dwustronnego działania.
(Liczba strzemion określana w zależności  od warunków 
geologiczno - górniczych )
.

Nazwa
Odrzwi

W
[mm]

Srz
[mm]

Fu
[m2 ]

Cst
[mm]

Coc
[mm]

Loc
[mm]

Lst
[mm]

Z
[mm]

mc 
(V32)
[kg]

mc 
(V36)
[kg]

ŁPzm-V/TH70/4/7,0x4,6 4600 7028 26,1 2000 600 4335 3870 680 526,8 590,8

ŁPzm-V/TH70/4/6,55x4,0 4000 6520 20,8 2000 600 3865 3600 380 479,3 537,5



Dobór obudowy ŁPzm

dowierzchnia C-4, 404/2
ŁPzm-V/TH70/4/7,0x4,6

Fazos-JZR 17/37
Hmax=3600, Lmax=6070

dowierzchnia N-4, 404/1
ŁPzm-V/TH70/4/6,55x4,0

Fazos-JZR 11/27
Hmax=2600, Lmax=5894



Dobór obudowy ŁPzm - porównanie z obudowa ŁP12



Dobór obudowy ŁPzm- naprezenia
w odrzwiach

Naprężenia w odrzwiach
ŁPzm-V36/4/7,0x4,6

Naprężenia w odrzwiach
ŁPzm-V36/4/6,4x4,0 



Obudowa ŁPzm- łuk stropnicowy



Obudowa ŁPzm- monitoring górotworu-
rozwarstwieniomierze, pomiary 
konwergencji



Obudowa ŁPzm- zabudowa 
rozwarstomierza i pomiary



MB

[m]

Szerokość

[m]

Wysokość

[m]

DS

[m]

DW 

[m]

0 7.00 4.55 -0.03 -0.05

10 6.66 4.38 -0.37 -0.22

20 6.72 4.05 -0.31 -0.55

30 6.97 4.27 -0.06 -0.33

40 7.00 4.26 -0.03 -0.34

50 6.88 4.25 -0.15 -0.35

60 6.98 4.10 -0.05 -0.50

70 6.86 4.10 -0.17 -0.50

80 6.79 4.17 -0.24 -0.43

90 6.71 4.00 -0.32 -0.60

100 6.46 3.90 -0.70

110 6.41 4.00 -0.62 -0.60

120 6.41 4.05 -0.62 -0.55

130 6.51 3.90 -0.52 -0.70

140 6.56 3.85 -0.47 -0.75

150 6.53 3.90 -0.50 -0.70

160 6.68 3.90 -0.35 -0.70

170 6.35 3.80 -0.68 -0.80

180 6.46 3.60 -0.57 -1.00

190 6.52 3.40 -0.51 -1.20

200 6.46 3.80 -0.57 -0.80

210 6.49 3.90 -0.54 -0.70

220 6.57 4.10 -0.46 -0.50

230 6.95 4.40 -0.08 -0.20

Dowierzchnia C-4, 404/2 - pomiary  
konwergencji (scanning)



Pomiary w dowierzchni C-4 w pokł.404/2

Obudowa ŁPzm dla dowierzchni zbrojeniowych w KWK „PNIÓWEK”

Obudowa ŁPzm to alternatywa dla dotychczas stosowanych rozwiązań obudów spłaszczonych w 

trudnych warunkach górniczo-geologicznych. Doświadczenia wskazują , że w wielu przypadkach 

nie gwarantują wystarczającej stateczności 
i często wymagają:

- znacznego zagęszczenia odrzwi,
- dodatkowego podpierania lub przykotwienia odrzwi.

Dlaczego dokonano doboru nowej obudowy ŁPzm

1. Wysoka podporność ( nośność graniczna  i sztywna) dająca możliwość zwiększenia 

rozstawów odrzwi obudowy (0,8m i 1,0m) dla warunków górniczo-geologicznych 
panujących w KWK „Pniówek”,

2. obudowa podatna budowana z dwoma lub z trzema strzemionami z momentem dokręcenia 
≥ 500 Nm powinna uzyskać nośność zsuwną (przy pierwszym zsuwie) rzędu 1000 kN. 

3. Korzystny kształt i układ łuków o zwiększonej odporności na obciążenia poziome przy 
wysokim otwarciu od strony ociosu przy wyjeździe ściany. 



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 ,  www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę

http://www.jsw.pl/


Wydobywamy węgiel, który zmienia świat

Kraków, 24-26 luty 2020 

ZASTOSOWANIE OBUDOWY ŁPSpN ŁUKOWEJ PODATNEJ NIESYMETRYCZNEJ Z 
PRZYKOTWIENIEM DO ZABUDOWY SKRZYŻOWAŃ W BIEGU W WARUNKACH KWK 

„PNIÓWEK”



Rodzaj obudowy 

Charakterystyka

W obudowie łukowo podatnej spłaszczonej typu ŁPSpN, istotnym elementem
jest wykonanie dodatkowego podparcia bezpośrednio w przodku za pomocą
kotwi osadzonej w otworze stropnicy. Wykonanie przykotwienia powoduje
podparcie i stabilizację odrzwi. Zwiększenie nośności odrzwi można uzyskać
przez właściwy kształt odrzwi, który powinien być łukowy co najmniej do osi
oraz mieć wzmocniony kształtownik stropnicy kotwionej do stropu.



Rodzaj obudowy

Obudowa niesymetryczna ŁPSpN-V32
Istotną cechą konstrukcyjną jest zastosowanie stojaka podporowego z odchyleniem w kierunku 
ociosu i połączenia dwoma kabłąkami zapewniającymi przegubową pracę połączenia stojaka ze 
stropnicą.

Konstrukcja odrzwi ŁPSpN-V32 (wariant z otworem w stropnicy prostej z prostką wzmacniającą)
1 - łuk stropnicowy,
2 - łuk ociosowy,
3 - stropnica prosta,
4 - prostka wzmacniająca,
5 - stojak podporowy SOV32 (w strefach zagrożonych wstrząsami - tąpaniami należy na złączu
stojaka SOV32 stosować trzy strzemiona) dopuszcza się stosowanie odrzwi w wariancie bez
otworów w prostkach 3 i 4 i kotwienie odrzwi poprzez podciągi,
6 - ogranicznik przesuwu stojaka (prostka V32-100),
7 - kotew strunowa.



Rodzaj obudowy

Obudowa niesymetryczna ŁPSpN-V32

- stojak podporowy
Elementy stojaka podporowego SOV32.
Stojak jest odchylony od pionu w stronę ociosu 0,2-0,3m.



Rodzaj obudowy

Wymogi w zakresie techniczno-technologicznych uwarunkowan

stosowania obudowy łukowo-prostej

Na podstawie stosowanych rozwiązań projektowych, obliczeń wytrzymałościowych oraz doświadczeń praktycznych, można sformułować
następujące wymogi w zakresie techniczno-technologicznych uwarunkowań stosowania obudów łukowo-prostych takich jak:
- rozwiązanie wzmocnienia obudowy przez otwór wykonany w stropnicy prostej za pomocą kotwi strunowej,
- stosowanie do szerokości 5,8 m nominalnie jednej kotwi, a przy większej szerokości dwóch lub trzech kotwi strunowych,
- przegubowe połączenie końca prostej stropnicy (z odchyleniem o około 20 cm w stronę ociosu stojakiem podporowym).



Rodzaj obudowy

Zastosowanie obudowy ŁPSpN w KWK „Pniówek”

Celem zastosowania obudowy ŁPSpN na KWK
„Pniówek” było wykorzystanie jej rozwiązań
techniczno-konstrukcyjnych w wyrobiskach oraz ich
skrzyżowań, gdzie umożliwiała ona takie rozwiązania
jak:
- drążenie wyrobisk z jednoczesnym ich poszerzeniem
co ułatwiało manewrowanie kombajnem przy jego
późniejszym powrocie,
- korzystną współpracę z odrzwiami obudowy
typoszeregu ŁP,
- ułatwione rozmieszczenie w wyrobisku urządzeń
wielkogabarytowych takich jak transformatory czy
napędy, co pozwala unikać pracochłonnych wnęk,

Schemat odrzwi ŁPSpN z przykotwieniem budowanych w 
„biegu” w trakcie drążenia z usytuowaniem podciągów i 
kotwi strunowych w liczbie dwóch sztuk np. dla szerokości 
5,8m; 6,2m

Schemat odrzwi ŁPSpN z przykotwieniem budowanych w 
„biegu” w trakcie drążenia z usytuowaniem podciągów i 
kotwi strunowych w liczbie trzech sztuk np. dla szerokości 
6,85m



Rodzaj obudowy

Zastosowanie obudowy ŁPSpN w KWK „Pniówek”

Ogólna konstrukcja skrzyżowania 
wykonywanego w odrzwiach 
obudowy ŁPSpN
1 – odrzwia obudowy ŁPzm-V32/4, 
2 – odrzwia obudowy ŁPSpN
przykotwiona, 
3 – kotwie strunowe przechodzące 
przez otwory w prostkach stropnicy 
odrzwi ŁPSpN, 
4 – kotew na łuku odrzwi 
budowana przez podciąg, 
5 – podciąg stabilizujący środkowy, 
6 – ramka z odrzwi prostych, 
7 – łączniki stalowe 
z kształtowników V32,



 

 

 

 
 

  

  
Rys.4. Obliczenia wytrzymałościowe odrzwi 

obudowy ŁPSpN-V32/6,85x4,1  

bez przykotwienia 

Rys.5. Obliczenia wytrzymałościowe odrzwi 

obudowy ŁPSpN-V32/6,85x4,1  

 z przykotwieniem za  pomocą trzech kotwi 

 

Rodzaj obudowy

Zastosowanie obudowy ŁPSpN w KWK „Pniówek”

Obliczenia nośności granicznej WNgr przeprowadzono dla maksymalnego
naprężenia max występującego w odrzwiach obudowy dla obciążenia
jednostkowego q=-100 kN/m i naprężeń granicznych n dla stali S480W (n

=670 MPa) uzyskujemy nośność graniczną:

- dla odrzwi ŁPSpN-V32/6,85x4,1 bez przykotwienia:  
max = -1725,0 MPa,
WNgr =(670/1725,0)·100 = 33,84 kN/m,

- dla odrzwi ŁPSpN-V32/6,85x4,1 z przykotwieniem za pomocą trzech kotwi:
max = -310,2 MPa, 
WNgr =(670/310,2)·100 = 215,99 kN/m,

Maksymalna siła osiowa występuje w kotwi środkowej o wielkości
Nksr = 215,3 kN, przy obciążeniu jednostkowym q =-100 kN/m, przy nośności
kotwi strunowej Nkn= 360kN, nośność obudowy ze względu na kotwie
wynosi: WNgrkotwi = Nkn·100/Nkst = 360·100/215,3 = 167,2 kN/m.



I faza-drążenie pochylni N-1 do 
miejsca planowanego wlotu 
dla chodnika N-7

II faza-wykonanie chodnika w 
obudowie ŁPSpN w miejscu 
planowanego wlotu do 
chodnika N-7

III faza- kontynuacja drążenia 
pochylni N-1

Podczas gdy kontynuowane jest 
drążenie pochylni N-1, równocześnie 
wykonuje się za pomocą MW komorę 
dla montażu kolejnego kombajnu, 
który będzie drążył chodnik N-7

Drążenie chodnika N-7 oraz 
drążenie pochylni N-1

Rodzaj obudowy

Przykład zastosowania obudowy ŁPSpN w KWK „Pniówek”



Rodzaj obudowy

Przykład zastosowania obudowy ŁPSpN w KWK „Pniówek”

Skrzyżowanie pochylni PW-4 
z pochylnią PW-4 w 
pokł.358/1



Rodzaj obudowy

Przykład zastosowania obudowy ŁPSpN w KWK „Pniówek”



Podsumowanie

1. Obudowy łukowo-proste stanowią rozwiązanie które ze względu na kształt znajduje zastosowanie do wykonywania przecinek
zbrojeniowych, przecinek likwidacyjnych, chodników przyścianowych oraz różnego typu skrzyżowań. W każdym
zastosowaniu uzyskuje się techniczne korzyści zwłaszcza w fazie ich wykonywania.

2. Istotnym wymogiem konstrukcji obudowy łukowo-prostej jest przy jej wykonywaniu zastosowanie schematu statycznego z
dodatkowym podparciem i stabilizacją kotwią osadzoną w stropie. Osadzenie kotwi powinno zostać zrealizowane tak, aby
koniec kotwi znajdował się za strefą odprężoną.

3. Stosowanie obudowy łukowo-prostej wymaga zabezpieczenia ociosu tak, aby zachować jego stabilność na prostym odcinku.
4. Doświadczenia praktyczne uzyskane z stosowania obudów łukowo-prostych w wyrobiskach w warunkach KWK „Pniówek”

wykazały, że stanowią one korzystne rozwiązanie poprawiające jego efektywność dające możliwość zwiększenia wydajności
oraz efektów ekonomicznych.
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Zastosowanie obudowy ŁPSpN łukowej podatnej 

niesymetrycznej z przykotwieniem do zabudowy 

skrzyżowań w biegu w warunkach KWK „Pniówek” 
 

 

Arkadiusz Frymarkiewicz – JSW S.A. KWK „Pniówek” 

Krzysztof Filipowicz – JSW S.A. KWK „Pniówek” 

Marcin Mikołajczyk – JSW S.A. KWK „Pniówek” 

 

 

 

STRESZCZENIE: Obudowa łukowa podatna spłaszczona niesymetryczna ŁPSpN jest rozwią-

zaniem konstrukcji obudowy o niekorzystnym kształcie (łukowo-prostym) o małej stabilności 

połączenia węzła prostej stropnicy z stojakiem podporowym budowanym na ociosie. Przyko-

twienie odrzwi do wysokich struktur górotworu oraz połączenie podciągami pozwala uzyskać 

korzystny schemat statyczny obudowy możliwy do wykorzystania praktycznego w wyrobi-

skach górniczych. Dla warunków kop. Pniówek przy lokalizacji wyrobisk na głębokości 800 

do 1100m wdrożono obudowę ŁPSpN z przykotwieniem do zabudowy skrzyżowań w biegu. 

Uzyskano skrócenie czasu wykonania skrzyżowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa i uciąż-

liwości prowadzonych robót.  

 Na podstawie stosowanych rozwiązań projektowych, obliczeń wytrzymałościowych oraz 

doświadczeń praktycznych, można sformułowano wymogi w zakresie techniczno-technolo-

gicznych uwarunkowań stosowania obudów łukowo-prostych takich jak: 

 rozwiązanie wzmocnienia obudowy przez otwór wykonany w stropnicy prostej za 

pomocą kotwi strunowej, 

 stosowanie do szerokości 5,8 m nominalnie jednej kotwi, a przy większej szerokości 

dwóch lub trzech kotwi strunowych,  

 przegubowe połączenie końca prostej stropnicy (z odchyleniem o około 20 cm w stro-

nę ociosu stojakiem podporowym).  

 

SŁOWA KLUCZOWE: Dyscyplina: górnictwo, wyrobiska, skrzyżowania, obudowa 

 

 

1. WSTĘP 

 

W kopalniach węgla kamiennego przy przygotowywaniu pola eksploatacyjnego istnieje ko-

nieczność wykonywania skrzyżowań umożliwiających prowadzenie wyrobisk w różnym kie-

runku. W praktyce stawiane są podstawowe wymagania jak: 

 zapewnienie stateczności wyrobisk w wymaganych fazach jego pracy, 

 rozwiązanie konstrukcji obudowy pozwalającej wykonać wyrobiska skrzyżowania 

w krótkim czasie praktycznie w tzw. biegu przy drążeniu wyrobiska korytarzowego, 

 mała pracochłonności wykonania przy niskim koszcie. 



 Jednym z rozwiązań zastosowanych w kopalni Pniówek jest wykorzystanie do wykonywa-

nia skrzyżowań odrzwi obudowy łukowej podatnej spłaszczonej niesymetrycznej ŁPSpN, która 

jako konstrukcja łukowo prosta pozwala spełnić stawiane wymagania. 

 

 

2. TYPOSZEREG OBUDOWY ŁUKOWEJ PODANEJ 

    SPŁASZCZONEJ NIESYMETRYCZNEJ ŁPSpN  

 

Typoszereg odrzwi obudowy niesymetrycznej określony nazwą ŁPSpN według rozwiązania 

[1] dla zastosowania w skrzyżowaniach prostych projektuje się wykonywać dla szerokości wy-

robiska głównego od 5,8m do 6,85m. Podstawowe dane odrzwi podano w tablicy 1. Ogólną 

konstrukcję odrzwi z przykotwieniem za pomocą kotwi strunowych budowanych w otworach 

prostej stropnicy jak i poprzez podciągi przedstawiono na rysunku 1 i 2. 

 

 

 
 

 

Rys. 1. Schemat odrzwi ŁPSpN z przykotwieniem 

budowanych w „biegu” w trakcie drążenia z usy-

tuowaniem podciągów i kotwi strunowych w licz-

bie dwóch sztuk np. dla szerokości 5,8m, 6,2m 

 

Rys. 2. Schemat odrzwi ŁPSpN z przykotwie-

niem budowanych w „biegu” w trakcie drążenia 

z usytuowaniem podciągów i kotwi strunowych 

w liczbie trzech sztuk  np. dla szerokości 6,85m 

 

 

 

 

 

 



Tablica 1. Parametry typoszeregu odrzwi obudowy ŁPSpN-V32/SxW proponowanego 

do stosowania na skrzyżowaniach prostych 

 

Nr 

odrzwi 

Nazwa 

odrzwi 

Sg 

w mm 

W 

w mm 

Fu 

w m2 

Cst, Coc 

w mm 

mc 

w kg 

1 ŁPSpN-V32/5,8x2,6 

5800 

(-50 ÷+50) 

2600 14,1 Cst= 

800, 

Coc= 

600 

do 

800 20 

456,7 

2 ŁPSpN-V32/5,8x2,8 2800 15,3 469,8 

3 ŁPSpN-V32/5,8x3,1 3100 17,1 489 

4 ŁPSpN-V32/5,8x3,5 3500 19,5 514,7 

5 ŁPSpN-V32/5,8x3,8 3800 21,3 534 

6 ŁPSpN-V32/5,8x4,1 4100 23,1 553,2 

7 ŁPSpN-V32/6,2x2,6 

6200 

(-50 ÷+50) 

2600 15,1 Cst= 

800, 

Coc= 

600 

do 

800 

20 

468,7 

8 ŁPSpN-V32/6,2x2,8 2800 16,4 481,8 

9 ŁPSpN-V32/6,2x3,1 3100 18,3 501,2 

10 ŁPSpN-V32/6,2x3,5 3500 21,2 526,8 

11 ŁPSpN-V32/6,2x3,8 3800 23,1 546,2 

12 ŁPSpN-V32/6,2x4,1 4100 24,9 565,4 

13 ŁPSpN-V32/6,2x4,4 4400 26,9 584,6 

14 ŁPSpN-V32/6,5x2,6 

6500 

(-50÷+50) 

2600 15,8 Cst= 

1000, 

Coc= 

600 

do 

800 

20 

489,7 

15 ŁPSpN-V32/6,5x2,8 2800 17,1 502,8 

16 ŁPSpN-V32/6,5x3,1 3100 19,7 522,4 

17 ŁPSpN-V32/6,5x3,5 3500 21,8 546,4 

18 ŁPSpN-V32/6,5x3,8 3800 24,0 565,7 

19 ŁPSpN-V32/6,5x4,1 4100 26,1 585 

20 ŁPSpN-V32/6,5x4,4 4400 28,1 604,2 

21 ŁPSpN-V32/6,85x2,8 

6850 

(-50÷+50) 

 

2600 18,1 Cst= 

1000, 

Coc= 

600 

do 

800 

20 

512,4 

22 ŁPSpN-V32/6,85x3,1 2800 20,2 532 

23 ŁPSpN-V32/6,85x3,5 3100 23,0 557,8 

24 ŁPSpN-V32/6,85x3,8 3500 25,1 574,2 

25 ŁPSpN-V32/6,85x4,1 3800 27,2 593,5 

26 ŁPSpN-V32/6,85x4,4 4100 29,3 612,7 

27 ŁPSpN-V32/6,85x4,6 4400 30,7 625,5 

 

Podstawowymi parametrami odrzwi podanymi w tablicy 2.1 są: 

Sg – szerokość, odrzwi w świetle obudowy mierzona stropnicy prostej, 

W – wysokość odrzwi w świetle obudowy, Fu – przekrój użyteczny w świetle obudowy, 

Cst – długość zakładki łuku stropnicowego z stropnicą prostą mierzona w na złączach łuku, 

Coc – długość zakładki łuku stropnicowego z ociosowym mierzona na złączach łuków, 

L1 – całkowita długość łuku stropnicowego w osi obojętnej (20mm), 

mc – masa całkowita odrzwi (bez strzemion). 

 

 

3. OGÓLNA KONSTRUKCJA SKRZYŻOWANIA 

    CHODNIKÓW WYKONYWANYCH W BIEGU 

 

 Ogólną konstrukcję skrzyżowania wykonywanego w odrzwiach obudowy ŁPSpN przed-

stawiono na rysunku 3. Na odcinku skrzyżowania są budowane odrzwi a obudowy ŁPSpN 

z wykonywaniem bezpośrednio w przodku przykotwienia prostek posadowionych na stojaku 

podporowym za pomocą dwóch kotwi strunowych. Dodatkową trzecią kotew buduje się po-



przez podciąg zakładany na łuku stropnicowym odrzwi ŁPSpN. Przejście odrzwi ŁPZpN na 

odrzwia łukowe typu ŁP, ŁPzm w chodniku prostopadłym jest realizowane z wykorzystaniem 

odrzwi prostych wraz z zabudowanymi łącznikami i stojakami. 

 

 Dla odrzwi obudowy ŁSpN –V32/6/8x4,1 przeprowadzono obliczenia nośności granicznej 

dla konstrukcji bez przykotwienia i dla konstrukcji z przykotwieniem. Wyniki obliczeń przed-

stawiono na rysunku 4 i 5. 

 
 

Rys. 3. Ogólna konstrukcja skrzyżowania wykonywanego w odrzwiach obudowy ŁPSpN. 

1 – Odrzwia obudowy ŁPzm-V32/4, 2 – Odrzwia obudowy ŁPSpN przykotwiona, 3 – kotwie 

strunowe przechodzące przez otwory w prostkach stropnicy odrzwi ŁPSpN, 4 – Kotew na łuku 

odrzwi budowana przez podciąg, 5 – podciąg stabilizujący środkowy, 6 – ramka z odrzwi prostych, 

7 – Łączniki stalowe z kształtowników V32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  
 

Rys. 4. Obliczenia wytrzymałościowe odrzwi 

obudowy ŁPSpN-V32/6,85x4,1 

bez przykotwienia 

 

Rys. 5. Obliczenia wytrzymałościowe odrzwi 

obudowy ŁPSpN-V32/6,85x4,1 

 z przykotwieniem za  pomocą trzech kotwi 

 

 

 



Obliczenia nośności granicznej WNgr przeprowadzono dla maksymalnego naprężenia max 

występującego w odrzwiach obudowy dla obciążenia jednostkowego q=-100 kN/m i naprężeń 

granicznych n dla stali S480W (n =670 MPa) uzyskujemy nośność graniczną:  

– dla odrzwi ŁPSpN-V32/6,85x4,1 bez przykotwienia: 

max = -1725,0 MPa,   WNgr =(670/1725,0)·100 = 33,84 kN/m; 

– dla odrzwi ŁPSpN-V32/6,85x4,1 z przykotwieniem za pomocą trzech kotwi: 

max = -310,2 MPa,   WNgr =(670/310,2)·100 = 215,99 kN/m. 

Maksymalna siła osiowa występuje w kotwi środkowej o wielkości Nksr = 215,3 kN, przy 

obciążeniu jednostkowym q = -100 kN/m, przy nośności kotwi strunowej Nkn = 360kN, no-

śność obudowy ze względu na kotwie wynosi: WNgrkotwi = Nkn·100/Nkst = 360·100/215,3 = 167,2 

kN/m. 

 

 

4. PRZYKŁAD REALIZACJI SKRZYŻOWANIA 

 

Przykład realizacji skrzyżowania przedstawiono przy drążeniu chodnika N-7 oraz pochylni 

N-1. Schemat usytuowania wyrobisk przedstawiono na rysunku 6. 

 Podczas gdy kontynuowane jest drążenie pochylni N-1, równocześnie wykonuje się za po-

mocą MW komorę dla montażu kolejnego kombajnu, który będzie drążył chodnik N-7.  

Można wyróżnić trzy fazy: 

 I faza – drążenie pochylni N-1 do miejsca planowanego wlotu dla chodnika N-7; 

 II faza – wykonanie chodnika w obudowie ŁPSpN w miejscu planowanego wlotu do 

chodnika N-7; 

 III faza – kontynuacja drążenia pochylni N-1. 

 

 
 

Rys. 6. Schemat wyrobisk w rejonie skrzyżowania w odrzwiach obudowy ŁPSpN 



Widok skrzyżowania w różnych fazach wykonania przedstawiono na rysunkach od 7 do 10. 

 

 
 

Rys. 7. Widok odrzwi obudowy ŁSpN –

V32/6,85x4,1 z przykotwieniem wykonywanych 

w trakcie drążenia 

 
 

Rys. 8. Widok odrzwi obudowy ŁSpN –

V32/6,85x4,1 z przykotwieniem 

w kierunku nowego chodnika 

 

 
 

Rys. 9. Widok stropnic prostych odrzwi ŁPZpN –

V32/6,85x4,1 z przykotwieniem 

w rozstawie odrzwi co 0,75 m 

 

 
 

Rys. 10. Widok ostatecznie wykonanego 

skrzyżowania wyposażonego w kolejkę rurociągi 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Obudowy łukowo-proste stanowią rozwiązanie, które ze względu na kształt znajduje za-

stosowanie do wykonywania przecinek zbrojeniowych, przecinek likwidacyjnych oraz 

chodników przyścianowych. W każdym zastosowaniu uzyskuje się techniczne korzyści 

zwłaszcza w fazie wykorzystania. 

2. Istotnym wymogiem konstrukcji obudowy łukowo-prostej jest przy jej wykonywaniu 

jest zastosowanie schematu statycznego z dodatkowym podparciem i stabilizacją kotwią 

osadzoną w stropie. Osadzenie kotwi powinno zostać zrealizowane tak, aby koniec ko-

twi znajdował się za strefą odprężoną. 

3. Stosowanie obudowy łukowo-prostej wymaga zabezpieczenia ociosu tak, aby zachować 

jego stabilność na prostym odcinku. 



4. Doświadczenia praktyczne uzyskane z stosowania obudów łukowo-prostych typu ŁPSpN 

w wyrobiskach w warunkach KWK „Pniówek” wykazały, że stanowią one korzystne 

rozwiązanie poprawiające jego efektywność dające możliwość zwiększenia wydajności 

oraz efektów ekonomicznych. 
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I – ZAGROŻENIA NATURALNE

Utrata stateczności wyrobisk
Aktywność sejsmiczna

Zagrożenie wodne
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Zagrożenie radioaktywne
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III – ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ

Eksploatacja maszyn

Roboty strzałowe

Wentylacja i klimatyzacja

Pył i pożary

IV - INNE

Ekonomiczne

Socjalne

Polityczne

Zanieczyszczenie środowiska
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Kategorie zagrożeń i częstość ich występowania
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W oparciu o informacje uzyskane od przedstawicieli poszczególnych laboratoriów skompletowana

została baza danych obejmująca łącznie 106 zagrożeń zdefiniowanych w 18 kategoriach.
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UNNOTICEABLE SMALL MODERATE SEVERE CATASTROPHIC

ACCEPTABLE LOW MEDIUM SERIOUS UNACCEPTABLE

No. Ground Control Probability Impact Risk

1. GEOLOGIC DISCONTINUITIES OCCURRENCE MODERATE SEVERE MEDIUM

2. UNSUPPORTED ROOF LOW CATASTROPHIC SERIOUS / HIGH

3. SPALLING OF WALL MODERATE MODERATE MEDIUM

4. ROOF FAILURES LOW CATASTROPHIC SERIOUS / HIGH

5. WORKINGS INSTABILITY LOW CATASTROPHIC SERIOUS / HIGH

6. OVERBURDEN CAVING EXTREMELY SMALL CATASTROPHIC MEDIUM

7. LONG TERM CREEP EFFECT MODERATE MODERATE MEDIUM

8. TOO HIGH IN-SITU STRESS LOW SEVERE MEDIUM

9. GROUND MOVEMENT LOW CATASTROPHIC SERIOUS / HIGH

10. COLLAPSE OF SURFACE EXTREMELY SMALL CATASTROPHIC MEDIUM

11. MINE COLLAPSE EXTREMELY SMALL CATASTROPHIC MEDIUM

12. LACK OF  MONITORING DEVICES OF WORKINGS STABILITY LOW SMALL LOW

13. CAVE-IN EXTREMELY SMALL SEVERE LOW

14. SWELLING MODERATE SMALL LOW

15. SQUEEZING MODERATE SMALL LOW

16. ….

ENVIRONMENTAL RISK



Kategoryzacja poszczególnych grup ryzyka
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Unacceptable Serious Medium Low Acceptable Total

Ground Control 0,00% 24,00% 52,00% 20,00% 4,00% 100,00%

Gases 0,00% 0,00% 66,67% 28,57% 4,76% 100,00%

Seismic Activity 0,00% 40,00% 13,33% 20,00% 26,67% 100,00%

Radiation 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 33,33% 100,00%

Water 0,00% 5,88% 23,53% 52,94% 17,65% 100,00%

Lightening and Electric 0,00% 8,00% 24,00% 28,00% 40,00% 100,00%

Technological 0,00% 3,57% 7,14% 75,00% 14,29% 100,00%

Infrastructure Related Risk 0,00% 0,00% 22,22% 55,56% 22,22% 100,00%

Noise 0,00% 9,09% 18,18% 45,45% 27,27% 100,00%

Vibration 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Blasting Works 0,00% 31,25% 25,00% 25,00% 18,75% 100,00%

Ventilation and Air Condition 0,00% 15,79% 26,32% 47,37% 10,53% 100,00%

Machinery 0,00% 22,22% 33,33% 44,44% 0,00% 100,00%

Dust 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Economic 0,00% 0,00% 13,33% 26,67% 60,00% 100,00%

Social 0,00% 0,00% 8,33% 41,67% 50,00% 100,00%

Political Risk 0,00% 12,50% 0,00% 25,00% 62,50% 100,00%

Pollution 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

ENVIRONMENTAL 

RISKS

RISK AT THE 

WORKPLACE

RISKS RELATED TO 

MINING 

OPERATIONS

OTHER 

Percentage of risk in each category [%]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75



Metoda wstępnej oceny ryzyka 
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Opracowana lista i kategoryzacja zagrożeń jest w

pewnym sensie sugestią, dla jednostek

zarządzających podziemnymi laboratoriami.

Należy pamiętać, że prawidłowa ocena ryzyka nie

może bazować wyłącznie na jakościowej macierzy

ryzyka.

Na podstawie zebranych doświadczeń i wywiadów

terenowych opracowano wstępną wersję schematu

blokowego opisującego procedurę wyboru metody

wstępnej oceny ryzyka w podziemnych

laboratoriach.



Następne kroki- metody minimalizacji i zapobiegania
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RESULTS OF 3D 

FEM ANAYSIS



Podsumowanie
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W ramach projektu BSUIN, planuje się opracowanie i udostępnienie

materiałów w zakresie budowy, prowadzenia i zamknięcia obiektów

jakimi są podziemne laboratoria.

Wymiana doświadczeń w gronie międzynarodowym umożliwia spojrzeć

szerzej na zagadnienie użyteczności i potencjału tego typu obiektów.

Dalsze działania w ramach inicjatywy BSUIN, skoncentrują się na

opracowaniu instrukcji wstępnej oceny ryzyka i zaproponowaniu

rozwiązań minimalizujących bądź całkowicie eliminujących zagrożenie.



15

Strona internetowa projektu 

http://bsuin.eu/

Dane kontaktowe: 

Witold Pytel

E-mail: wpytel@cuprum.wroc.pl

Tel.: (71) 78 12 403

Dane kontaktowe: 

Krzysztof Fuławka

E-mail: kfulawka@cuprum.wroc.pl

Tel.: (71) 78 12 227

“Baltic Sea Underground Innovation Network” (BSUIN) 

Grant Agreement No.  R2.073.

http://bsuin.eu/
mailto:wpytel@cuprum.wroc.pl
mailto:kfulawka@cuprum.wroc.pl


Dziękuję za uwagę
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Aktualna sytuacja w kopalniach PGG S.A.  

Eksploatacja w Polskiej Grupie Górniczej S.A. :
 średnia głębokość eksploatacji to około 710 metrów, z tendencją wzrastającą,
 średnia wysokość wybieranych ścian to około 2,6 m,
 występujące zagrożenia naturalne: 

 wstrząsami górotworu (około 60%, współczynnik dociążenia ntz =1,1 ÷ 1,4), 
 metanowe,
 wodne,

 w jednej ścianie występują powyżej 2 odmian sekcji zmechanizowanych obudów 
ścianowych,

 stosowane sterowanie:
 przyległe typu RB (zdecydowana większość),
 pilotowe (nieliczne przypadki),
 elektro-sterowanie nie jest stosowane.
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Charakterystyka obudów zmechanizowanych w kopalniach PGG S.A. POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

 W eksploatacji aktualnie zarejestrowanych jest około 
200 odmian sekcji zmechanizowanych obudów 
ścianowych.

 Najczęściej stosowane są sekcje typu podporowo-
osłonowego z dwoma stojakami. 

Podstawa prawna wprowadzenia na 

rynek
Udział sekcji

dopuszczenie wydane przez 

Prezesa WUG
19%

Certyfikat, badania typu WE 81%
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Zakład Remontowo-Produkcyjny POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Zakład Remontowo Produkcyjny w Bieruniu:

 zabezpiecza potrzeby bieżące i przyszłościowe 
PGG S.A. w zakresie zaopatrzenia w 
zmechanizowane obudowy ścianowe, 

 produkuje, modernizuje (zwiększenie zakresu 
wysokości i podporności) i remontuje sekcje 
na potrzeby kopalń,

 podejmuje działania ukierunkowane na 
standaryzację i unifikację sekcji,

 opracowuje dokumentacje wykonawcze oraz 
remontowe,

 dąży do automatyzacji i robotyzacji procesów 
produkcyjnych.

Zakres pracy Liczba sekcji zmodernizowanych

niska

do 2,5 m
1 687

średnia

2,5 ÷ 4,0 m
2 675

wysoka

powyżej 4,0 m
613

ŁĄCZNIE 4 975

Zakres pracy Liczba sekcji nowych

1,5 ÷ 3,5 m 382

1,9 ÷ 4,1 m 328

ŁĄCZNIE 710

Wykonane według 
dokumentacji własnej ZRP
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Standaryzacja i unifikacja zmechanizowanych obudów ścianowych przez ZRP POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Wprowadzone zasadnicze odmiany obudowy podporowo osłonowej pracującej z 
podziałką 1,5 m o następujących wysokościach :
I. Wysokość geometryczna 1,2 ÷ 2,4 m; wysokość robocza 1,4 ÷ 2,3 m.
II. Wysokość geometryczna 1,5 ÷ 3,5 m; wysokość robocza 1,7 ÷ 3,4 m.
III. Wysokość geometryczna 1,9 ÷ 4,1 m; wysokość robocza 2,1 ÷ 4,0 m.
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Standaryzacja podzespołów sekcji zmechanizowanej obudowy typu ZRP-15/35-POz POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
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Przykład konstrukcji sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

ZRP-15/35-POz ZRP-19/41-POz
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-ProdukcyjnyPrzyjęte w ZRP standardy konstrukcji elementów sekcji wykorzystane w unifikacji
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Analiza przepływów w układach zabezpieczających stojak przed przeciążeniem wskutek 
wstrząsu górotworu – przy współpracy z GIG

Charakterystyka przepływu układu zabezpieczającego stojak przed przeciążeniem i sposób jego 
wyznaczenia; 
a – schemat poglądowy, b – relacje obliczeniowe przepływów,  
Gdzie: 
PPT – ciśnienie pod tłokiem, 
PP – spadek ciśnienia na przyłączu dla określonego przepływu masowego, 
Qukł – przepływ objętościowy układu, 
PZ – spadek ciśnienia na zaworze dla określonego przepływu masowego, 
PK – ciśnienie na wyjściu z zaworu, 
Q – przepływ objętościowy 
R2 – współczynnik determinacji (dopasowania)
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Analiza przepływów w układach zabezpieczających stojak przed przeciążeniem wskutek 
wstrząsu górotworu – przy współpracy z GIG

Charakterystyka przepływu układu 
zabezpieczającego stojak przed przeciążeniem 

Charakterystyka przepływu przyłącza Pp(x), 
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Przygotowanie sekcji do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu, jako realizacja 
Rozporządzenia Ministra w prawie BHP - przy współpracy z GIG

1. Nachylenie stojaka w odniesieniu do spągnicy > 45°
w całym zakresie wysokości roboczej sekcji

2. Minimalny słup cieczy pod tłokiem I stopnia lh>0,2 m 
w całym zakresie wysokości roboczej sekcji

3. Zwiększone wymagania przeciążenia konstrukcji 
sekcji i gniazd stojakowych dla warunków zagrożenia 

wstrząsami górotworu x2

Przykładowa charakterystyka upodatnienia 

sekcji zmechanizowanej  obudowy 

ścianowej



Standaryzacja hydrauliki sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej 
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Parametry techniczne stojaka:
• dwuteleskopowy z zaworem dennym,
• średnice I stopnia 0,3 m,
• przyłącze ZRP,
• max. ciśnienie wstępne – 30 MPa,
• max. ciśnienie robocze – 42 MPa. Typ ZRP I – rurka  ⌀ 22/12 mm przyłącze : DN 12/12

Typ ZRP II – rurka  ⌀ 30/20 mm przyłącze : DN 19/12

Sterowanie i hydraulika:
• przyległe bezpośrednio,
• monitorowanie ciśnienia roboczego stojaka.

Przyłącze ZRP
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Określenie przepływu zaworu ograniczającego ciśnienie w przestrzeni roboczej stojaka – dla 
potrzeb zakupowych
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Określenie przepływu zaworu 
ograniczającego ciśnienie w 

przestrzeni roboczej stojaka – dla 
potrzeb zakupowych



15/19

POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Modernizowane i nowe obudowy są projektowane oraz wykonane 
według zasad obowiązujących w PGG S.A.

Sekcje zmechanizowanych obudów ścianowych wykonane według dokumentacji ZRP



Możliwości produkcyjne
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Zakład Remontowo Produkcyjny w Bieruniu:

 realizuje usługi w trzech wydziałach 
produkcyjnych (łącznie 8 hal o pow. 2,15 ha),

 posiada łącznie ponad 70 stanowisk 
spawalniczych (stanowiska do spawania 
konwencjonalnego, stanowiska wypalarek
numerycznych, automaty spawalnicze oraz 
specjalistyczne urządzenia do napawania 
chromo-niklem),

 wyposażony jest w szereg maszyn 
specjalistycznych (od obrabiarek 
konwencjonalnych po obrabiarki sterowane 
numerycznie).



Modernizacja produkcji
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

 robotyzacja procesu 
spawania 

 automatyzacja procesu 
napawania chromo-niklem

 wprowadzenie nowych materiałów 
– blacha termomechanicznie 
walcowana typu S700M

N – stale normalizowane lub walcowane normalizująco
M – stale walcowane termomechanicznie
M (A+T) - stale walcowane termomechanicznie z przyspieszonym 
chłodzeniem
Q – stale ulepszane cieplnie
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Podsumowanie i założenia POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Podstawowym kierunkiem Zakładu ZRP jest wprowadzenie pełnej standaryzacji i unifikacji produkcji
sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych celem zdecydowanego ograniczenia ilości
podstawowych odmian sekcji, co w konsekwencji spowoduje:

 Zasadnicze zmniejszenie kosztów związanych z produkcją nowych obudów i późniejszymi
remontami. Możliwość produkcji seryjnej dzięki mniejszej różnorodności asortymentu.

 Zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników. Konstrukcje stają się powtarzalne, znane górnikom.
Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu staje się prostsze i szybsze, zmniejsza się ryzyko wypadku.

 Znaczne zwiększenie możliwości wykorzystania obudów poprzez możliwość alokowania do różnych
kopalń PGG S.A.

 Rozwój własnej bazy badawczej, z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej współpracy z
jednostkami naukowymi, W szczególności w zakresie modelowania numerycznego oraz badań
modelowych w pomniejszonej skali.

 Usprawnienie procedur zakupowych elementów konstrukcji, hydrauliki siłowej i sterowniczej.



Dziękuję za uwagę!
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Charakterystyka nośności zsuwnej 

obudowy stalowej odrzwiowej podatnej 
 

Piotr Głuch 

PRO-KOM 

 

 

Streszczenie: Stosowana w warunkach górnictwa polskiego stalowa obudowa odrzwiowa wy-

konana z kształtowników korytkowych jest konstrukcją podatną, która jest rozwiązaniem chro-

niącym jej konstrukcję przed zniszczeniem, gdy obciążenie przekroczy jej nośność. Dla za-

chowania stateczności wyrobiska istotne znaczenie ma nośność zsuwna odrzwi obudowy, która 

powinna zapewnić wysokie wykorzystanie nośności maksymalnej odrzwi uzyskiwanej dla 

konstrukcji usztywnionej. Na podstawie badań w skali 1:1 odrzwi o różnej konstrukcji wyko-

nanej przez różnych producentów w referacie przedstawiono ich charakterystyki. Dla odrzwi z 

ciężkich kształtowników (powyżej V36) opracowano sposób rozmieszczenia i dokręcania 

strzemion pozwalający uzyskać wysoką nośność zsuwną odrzwi przy pierwszym zsuwie, przy 

którym odrzwia nie doznają znacznych przemieszczeń. Badania wykazały, że poprawę nośno-

ści zsuwnej uzyskać można przez dokręcanie odrzwi po zsuwie.  

 

 
SŁOWA KLUCZOWE: Budownictwo podziemne, obudowa 

 

 

1. WSTĘP 

 

 Stosowane powszechnie obudowy podporowe proste lub łukowe wykonywane są na 

bazie kształtowników korytkowych (w górnictwie polskim typu V) połączonych ze sobą na za-

kładkę. Obudowy podporowe podatne są konstrukcjami tworzącymi system ochrony konstruk-

cji łuków tak, aby dochodziło do przemieszczeń na złączach przed deformacją trwałą obudowy 

i łuków. Stosowane do wykonywania obudów podporowych podatnych stali o wysokiej wy-

trzymałości o Re ≥ 550 MPa stwarza korzystne warunki dla ukształtowania i wykonania obu-

dowy podatnej o wysokiej nośności zsuwnej. Nośność zsuwna odrzwi obudowy podatnej bu-

dowanej z kształtowników korytkowych w praktyce dla standardowych rozwiązań jest zależna 

od: 

 - liczby strzemion na złączu, 

 - wielkości dokręcenia momentem nakrętek śrub strzemion, 

 - rozmieszczenie złącz na obwodzie odrzwi, 

 - zapewnienia odrzwiom obudowy właściwych warunków współpracy z górotworem 

  przez stabilizację na długości, właściwą wykładkę za obudową. 

 

 

 

 



2. NOŚNOŚĆ ZSUWNA BADANA NA ODCINKACH PROSTYCH KSZTAŁTOWNIKÓW 

 

 Z praktycznego punktu widzenia za nośność zsuwną uważa się wielkość obciążenia 

konstrukcji (obudowy lub stojaka podporowego) uzyskiwaną bezpośrednio przed zsuwem. Dy-

namiczna charakterystyka pracy konstrukcji podatnych jest szeroko interpretowana w normach 

[5,6,7,8]. Dynamiczna charakterystyka pracy złącza podatnego jest niekorzystna z punktu wi-

dzenia współpracy obudowy z górotworem. Każde zmniejszenie się nośności zsuwnej obniża 

podporność obudowy, co prowadzi do zwiększenia się deformacji górotworu wokół wyrobiska. 

Przykładowe charakterystyki pracy stojaków podporowych badanych w stanowisku w skali 1:1 

(rys.1.) na kształtownikach V32 przy stosowaniu strzemion o różnej konstrukcji podano na ry-

sunkach 2 do 4.  
 

 

 
Rys. 2. Charakterystyka pracy stojaka SV32-4,5m skręconego 

3 strzemionami SDOW32/36 momentem 500N·m 

 

 
 

Rys. 1. Stanowisko do badań sto-

jaków podporowych  

 

  
Rys. 3. Charakterystyka pracy stojaka SV32-4,5m skręconego 3 

strzemionami niemieckimi G34/44 TH momentem 500N·m 
 

 
Rys. 4. Charakterystyka pracy stojaka SV32-4,5m skręcony 3 

strzemionami KX32/36W  momentem 500N·m 
 

Średnie nośności zsuwne Nzśr dla stojaków podporowych z kształtowników V29, V32 podano 

w tablicy 1.  



Tablica 1. Nośności zsuwne (średnie) stojaków przy momencie dokręcenia nakrętek Md=500 Nm 
 

Rodzaj 

stojaka 
SV29 SV29t SV29tw SV32 SV32 SV32 

Liczba, 

Rodzaj 

strzemion 

2 szt.-  

SD29 

3 szt.-  

SD29 

3 szt.+ 1 szt  

SD29 

3 szt.-  

SDO32 

/36W 

3 szt.-  

KX32/36W 

3 szt.-  

G34/44 

Moment 

dokręcenia 

nakrętek 
500N·m 500N·m 500N·m 500N·m 500N·m 500N·m 

Nzśr [kN] 230 290 305,  (355) 340 330 340 

 Badania stanowiskowe odrzwi łukowych prowadzone w skali 1:1 wielokrotnie wyka-

zały, że przy występowaniu złącz na odcinkach prostych obudowy, zsuwy występują na nich 

w pierwszej kolejności, co daje podporność obudowy nie większą od podwójnej wartości no-

śności zsuwnej podanej tablicy 1. 

 Przykładowo dla odrzwi jak na rysunku 5 przy zalecanych momentach dokręcenia 

strzemion momentem 350 do 400 Nm zsuwy wystąpią na łukach ociosowych, a nośność 

zsuwna obudowy przy pierwszych obciążeniach wynosi ok. 400 kN. 
 

 

 

 

 

Rys.5. Odrzwia obudowy ŁPrP 

z kształtowanymi łącznikami ociosowymi 

 

 

 
 

 
Rys.6. Badanie odrzwi obudowy ŁPSpA-

V36/5/6,2x4,1 w skali 1:1 

 
Rys.7. Schemat przemieszczeń radialnych bada-

nych odrzwi obudowy ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 o 

momencie dokręcenia strzemion Md = 550 Nm 

–badanie 03 
 

Istotny wzrost nośności zsuwnej udało się dopiero uzyskać dla konstrukcji obudowy spłasz-

czonej ŁPSp, gdzie przy obciążeniu dochodzi do sprężystej deformacji łuku na złączu ocioso-

wym polegający na jego rozwieraniu i w efekcie zwiększeniu oporu zsuwów i tym samym no-

śności zsuwnej. Prowadzone przykładowe badania dla odrzwi ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 przed-

stawiono na rysunkach 6 i 7, a charakterystykę pracy na rysunku 8. 



 

 

 

 

Rys.8. Charakterystyka pracy odrzwi 

obudowy ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 

o momencie dokręcenia strzemion 

Md = 550 Nm, przy obciążeniu siłami 

wg schematu jak na rys.7 

 

3. NOŚNOŚĆ ZSUWNA ODRZWI OBUDOWY ŁP 

 

 Odrzwia obudowy ŁP stanowią podstawową konstrukcję stosowaną w polskim gór-

nictwie węgla kamiennego dla zapewnienia stateczności wyrobiska korytarzowego lub komo-

rowego. Zasady konstrukcji odrzwi obudowy ŁP są podane w normach [3,4]. Dla właściwego 

doboru obudowy niezwykle istotna jest jej nośność zsuwna stanowiąca podporność obudowy. 

Mimo wykonania tysięcy badań zdaniem autora rozeznanie w zakresie nośności zsuwnej jest 

niedostateczne i mało wykorzystywane.  

 Przykłady badania nośności zsuwnej odrzwi obudowy ŁP przeprowadzone przez auto-

ra podano w postaci charakterystyki pracy (obciążenie – przemieszczenie na wypadkowej ob-

ciążenia) na rysunkach 9 do 12 (numery badania odnoszą się do opracowanych raportów z ba-

dań). Obciążenie na obudowę wywierane jest pięcioma siłami skupionymi o zakresie na obu-

dowę opisane kątem 90o poprzez głowice dociskowe o szerokości 30cm. W tablicy 2 zestawio-

no uzyskane najważniejsze wartości nośności zsuwnych. 
 

 

 
Rys.9. Charakterystyka pracy odrzwi podatnych 

ŁP12/V32/4/A, - 2 strzemiona SDO32/34/36W 

moment dokręcenia nakrętek strzemion 

Md=450N·m, (badanie nr 02) 

 

 
Rys.10. Charakterystyka pracy odrzwi podatnych 

ŁP12/V32/4/A, - 2 strzemiona SD32/34/36W 

moment dokręcenia nakrętek strzemion 

Md=450N·m, (badanie nr 04) 

 

 
Rys.11. Charakterystyka pracy odrzwi podatnych 

ŁP12/V32/4/A - 3 strzemiona SD32/36W mo-

ment dokręcenia nakrętek strzemion 

Md=500N·m, (-badanie nr 02) 

 

 
Rys.12. Charakterystyka pracy odrzwi  

podatnych ŁP12/V36TH/4/A - 3 strzemiona G34-

44 bez zabieraków na złączu moment dokręcenia 

nakrętek strzemion Md =500 N·m (badanie nr 02) 



Tablica 2. Nośności zsuwne odrzwi obudowy ŁP 

 

Typ odrzwi ŁP12/V32/4/A ŁP12/V32/4/A ŁP12/V32/4/A ŁP12/V36TH/4/A 

Liczba strzemion na złą-

czu 

2 2 3 3 

Moment dokręcenia 

strzemion Md  w N·m 
450 450 500 500 

F1 = F1p   w kN 520 490 790 950 

FN = Fśr   w kN 535,7 476,4 779,3 1069,7 

Fzmax   w kN 650 505 825 1227 

gdzie: F1 – nośność przy pierwszym zsuwie, FN – nośność zsuwna średnia z całego przebiegu badań, 

           Fzmax – nośność maksymalna zsuwna z przebiegu badania 

 

 Przykładowe średnie nośności zsuwne FN dla odrzwi z dwoma strzemionami przy 

momencie dokręcenia 450 N·m są znacznie mniejsze od nośności zsuwnych przy skręceniu łu-

ków trzema strzemionami momentem dokręcenia 500 N·m. Korzystne wartości nośności 

zsuwnej występują dla odrzwi obudowy ŁP12/V36TH/4/A w której łuki przylegały do siebie 

na całej długości zakładki dzięki ich wygięciu bez tzw. imperfekcji, gdzie końce łuków maja 

odcinki proste ( dopuszczone przez normę [4] do długości 190mm), które miały pozostałe łuki. 

Wpływ momentu (Md) dokręcenia strzemion na charakterystykę pracy odrzwi przykładowo 

przedstawiono na rysunku 13, gdzie w trakcie badania dokręcano strzemiona wartościami mo-

mentów 400, 450 i 500 N·m. Uzyskane parametry podano w tablicy 3. 
 

 
Rys.13. Charakterystyka pracy odrzwi podatnych ŁPP10/V32/4/A – czteroczęściowych  

– obciążenie czynne w kN , – przemieszczenie w osi obudowy  3 strzemiona SDO32/34/36W- moment 

dokręcenia nakrętek strzemion 400 N·m, 450 N·m, 500 N·m, (Badanie nr 03) 
 

    Tablica 3 Nośności zsuwne odrzwi obudowy ŁPP10 z dokręcaniem strzemion 

Typ odrzwi ŁPP10/V32/4/A – czteroczęściowe 

Liczba strzemion na złączu 3 3 3 

Typ strzemion SDO32/34/36W SDO32/34/36W SDO32/34/36W 

Moment dokręcenia strze-

mion Md  w N·m 
400 450 500 

F1 = F1p   w kN 424 541 792 

FN = Fśr   w kN 517,5 597 789,5 

Fzmax   w kN 531 653 822 

 gdzie: znaczenie sił jak w tablicy 2 



4. NOŚNOŚĆ ZSUWNA ODRZWI OBUDOWY ŁPzm 

 

 Odrzwia obudowy łukowej podatnej modyfikowanej otwartej ŁPzm lub zamkniętej 

ŁPzmZ bez lub z przykotwieniem [1,2] stanowią rozwiązanie przeznaczone do stosowania 

w głębokich kopalniach przy występowaniu dużych obciążeń. Ogólne rozwiązanie przedsta-

wiono na rysunku 14, a stanowisko badawcze na rysunku 15. 

 
Rys.14. Ogólny schemat konstrukcji  odrzwi obudowy 

ŁPzm z kształtowników V32, V36,TH70/40,  

TH70/42, TH70/44,  

 
Rys.15. Ogólny widok stanowiska do badań z 

zabudowanymi odrzwiami obudowy 

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 
 Wybrane wyniki badań dla odrzwi obudowy ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 przedstawiono na ry-

sunkach 16 do 18, a dla odrzwi ŁPzm-V32/4/7,0x4,6 na rysunkach 19 i 20.  
 Badania wykazały, że dla uzyskania korzystnych charakterystyk pracy odrzwi obudo-

wy istotna jest: 

  - kolejność dokręcenia strzemion na złączach łuków,  

  - wielkość momentu dokręcenia strzemion Md, 

  - liczba strzemion na złączu i inne 

 
 

Rys.16 Charakterystyka pracy i deformacja 

odrzwi ŁPzm-V32/4/6,7x4,4– czteroczę-

ściowych oś pionowa – obciążenie czynne 

w kN, oś pozioma - przemieszczenie 

odrzwi w osi obudowy w mm (zmniejszenie 

wysokości odrzwi) 

Odrzwia obudowy skręcone strzemionami 

SDw32/36 w liczbie 4 strzemion na złączu 

środkowym i po trzy strzemiona na złą-

czach ociosowych, momentem dokręcenia 

nakrętek 500 Nm. Łuki odrzwi wykonane 

ze stali S480W. (badanie 01– badanie 

odrzwi w stanie podatnym). 

Strzemiona dokręcano w kolejności:  

- górny, -środkowy, -dolny. 

Nośności zsuwne wynoszą: 

Fz1 = 520 kN, (52,0T), 

Fzmax = 986 kN, (98,6T), 

FN Fśr = ok. 719 kN, (71,9T) 

Fko= 630 kN, (63,0T) 

Maksymalne przemieszczenie na wypad-

kowej obciążenia 1200 mm, Maksymalny 

zsuw na złączu lewym przy sile 986 kN 

o wartości 540mm 

 
 

 
  



 

Rys.17 Charakterystyka pracy 

i deformacja odrzwi ŁPzm-

V32/4/6,7x4,4– czteroczęściowych 

oś pionowa – obciążenie czynne w kN, 

oś pozioma - przemieszczenie odrzwi 

w osi obudowy w mm (zmniejszenie 

wysokości odrzwi) Odrzwia obudowy 

skręcone strzemionami SDw32/36 

w liczbie 4 strzemion na złączu środ-

kowym i po trzy strzemiona na złą-

czach ociosowych, momentem dokrę-

cenia nakrętek 500 Nm. Łuki odrzwi 

wykonane ze stali S480W 

(badanie 06– badanie odrzwi w stanie 

podatnym). Strzemiona dokręcano 

w kolejności: -środkowy, - górny, -

dolny, 

Nośności zsuwne wynoszą: 

Fz1 = 1250 kN, (125,0T), 

Fzmax = 1250 kN, (125,0T), 

FN Fśr = ok. 886 kN, (88,6T) 

Fko= 630 kN, (63,0 T) 

 

 
 

 

Rys.18 Charakterystyka pracy i deformacja 

odrzwi ŁPzm-V32/6/6,7x4,4 – sześcioczęściowe 

oś pionowa – obciążenie czynne w kN, oś po-

zioma - przemieszczenie odrzwi w osi obudowy 

w mm (zmniejszenie wysokości odrzwi). 

Odrzwia obudowy skręcone strzemionami 

SDw32/36 w liczbie 4 strzemion na złączu 

środkowym i po 3 strzemiona na złączach ocio-

sowych górnych i dolnych momentem dokręce-

nia nakrętek Md = 500 Nm. Łuki odrzwi wyko-

nane ze stali S480W. 

(badanie 04– badanie odrzwi w stanie podat-

nym). Strzemiona dokręcano w kolejności: -

środkowy, - górny, -dolny, 

Nośności zsuwne wynoszą: 

Fz1 = 1167 kN, (116,7T), 

Fzmax = 1167 kN, (116,7T),  

FN =Fśr = 861,5 kN, (86,15T) 

Fko= 890 kN, (89T) 

Maksymalne przemieszczenie na wypadkowej 

obciążenia 156 mm, 

Maksymalny zsuw na złączu lewym dolnym 

przy sile 1167 kN o wartości 300mm 

 

 

 Zmiana kolejności dokręcenia strzemion z kolejności standardowej podawanej w in-

strukcjach zabudowy odrzwi polegającej na dokręcaniu w pierwszej kolejności strzemienia 

górnego, następnie środkowego w ostatniej kolejności strzemiona dolnego (badanie wg rys.16) 

na dokręcanie w pierwszej kolejności strzemienia środkowego, następnie górnego i dolnego 

(rys.17, 18) wykazała istotny wpływ na przebieg charakterystyki pracy obudowy i jej nośność 

zsuwną. Korzystnie uzyskano wysoką nośność zsuwną pierwszego zsuwu przekraczającą 1167 

kN. 



 Przy badaniu odrzwi z momentem dokręcenia strzemion Md = 550 N·m z strzemiona-

mi SD27w (rys.19) uzyskano nośność zsuwną pierwszego zsuwu o wielkości 1377 kN przy 

średniej nośności zsuwnej FN  po dokręceniu o wartości 1320 kN. Przy zabudowie 4 strzemion 

na wszystkich złączach (rys.20) uzyskano nośność przy pierwszym zsuwie 2218 kN, a średnią 

nośność zsuwną FN = 1648 kN. 

 

 

Rys.19 Charakterystyka pracy odrzwi ŁPzm - 

V36/4/7,0x4,6 w stanie podatnym skręcona 

czteroma strzemionami na zakładce łuków 

stropnicowych i trzema strzemionami na złą-

czach łuków ociosowych ze stropnicowymi 

momentem  Md = 550 N·m  

badanie z dnia 10.05.2019r 

Łuki odrzwi wykonane ze stali S550W.  

Strzemiona dokręcano w kolejności: -

środkowy, - górny, -dolny, 

(badanie 01 – badanie odrzwi w stanie podat-

nym), Odrzwia w trakcie badania dokręcono 

momentem Md = 550 N·m po 11 zsuwie na 

złączu lewym gdzie wystąpiły zsuwy 

Nośności zsuwne wynoszą: 

Fz1 = 1377 kN, (116,7T), 

Fzmax = 1377 kN, (137,7T),  

Fzmax = 1407 kN, (140,7T), po dokręceniu 

FN =Fśr = 1024 kN, (102,4T) 

FN =Fśr = 1320kN, (132,0T) po dokręceniu 

Fko= 1340 (134T) kN 

 

 
 

 

 

 

Rys.20 Charakterystyka pracy odrzwi ŁPzm 

- V36/4/7,0x4,6 w stanie podatnym skręcona 

czteroma strzemionami na zakładkach, mo-

mentem Md =550 N·m 

badanie z dnia 15.06.2019r 

oś pionowa – obciążenie czynne w kN, oś 

pozioma – przemieszczenie odrzwi w osi 

obudowy w mm (zmniejszenie wysokości 

odrzwi) Łuki odrzwi wykonane ze stali 

S550W. Strzemiona dokręcano w kolejności: 

-środkowy, - górny, -dolny, 

(Badanie 02 – badanie odrzwi w stanie po-

datnym,) 

Nośności zsuwne wynoszą: 

Fz1 = 2218 kN, (221,8T), 

Fzmax = 2218 kN, (221,8T),  

FN =Fśr = 1648 kN, (164,8T) 

Fko= 1528 (152,8T) kN 

 

 

 

 



5. NOŚNOŚĆ ZSUWNA ODRZWI OBUDOWY ŁPzm PRZYKOTWIONEJ  

 

 Badanie nośności zsuwnej odrzwi ŁPzm przykotwionej przeprowadzono przy zasto-

sowaniu do przykotwienia: 

 - odrzwi obudowy ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 przykotwiona dwoma kotwiami strunowymi 

IR430 osadzonych w otworach (44mm) w łukach stropnicowych za zakładką stropnicową 

z wzmocnieniem nakładką z kształtownika V32-200 – charakterystykę i schemat obciążenia 

podano na rysunku 21. 
 

 - odrzwi obudowy ŁPzm-V32/4/7,0x4,6 przykotwiona dwoma parami kotwi pręto-

wych typu APP budowanych poprzez obejmę na łukach stropnicowych – charakterystykę 

i schemat obciążenia podano na rysunku 22. 

 

 Przy badaniu odrzwi z przykotwienim strunami (rys.21) uzyskano maksymalną no-

śność przy pierwszym zsuwie o wartości Fz1 = 2200 kN, (220,0T), i nośności średniej FN = 

2000 kN (200T). Zniszczenie odrzwi nastąpiło przy obciążeniu ok. 1950 kN i obniżeniu 

odrzwi ok. 240mm przez zerwanie struny.  

 W badaniu z przykotwieniem odrzwi za pomocą dwóch par kotwi prętowych uzyska-

no korzystną charakterystykę pracy (rys.22) z wzrastającą nośnością zsuwną do wartości 1663 

kN z zerwaniem kotwi prętowej na spawanej nakrętce od strony podpory. 

 

 

 

 

Rys. 21 Charakterystyka pracy 

i deformacji odrzwi ŁPzm-

V32/4/6,7x4,4 w stanie podatnym 

z przykotwienim dwoma 

kotwiami 

oś pionowa – obciążenie czynne 

w kN, oś pozioma - przemiesz-

czenie odrzwi w osi obudowy 

w mm (zmniejszenie wysokości 

odrzwi). Odrzwia obudowy skrę-

cone strzemionami SDw32/36 

w liczbie 4 strzemion na złączu 

środkowym i po 3 strzemiona na 

złączach ociosowych, momentem 

dokręcenia nakrętek 500 Nm. Łu-

ki odrzwi wykonane ze stali 

S480W. (Badanie 08– badanie 

odrzwi w stanie podatnym 

z przykotwieniem dwoma 

kotwiami) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Rys.22 Charakterystyka pracy odrzwi 

ŁPzm - V36/4/7,0x4,6 w stanie podat-

nym skręcona czteroma strzemionami na 

zakładce łuków stropnicowych i trzema 

strzemionami na złączach łuków ocio-

sowych ze stropnicowymi momentem 

500 N·m 

badanie z dnia 22.06.2019r 

oś pionowa – obciążenie czynne w kN, 

oś pozioma – przemieszczenie odrzwi 

w osi obudowy w mm (zmniejszenie wy-

sokości odrzwi) 

Łuki odrzwi wykonane ze stali S550W. 

(Badanie 03 – badanie odrzwi w stanie 

podatnym), 

 

 

 
 

 

6. ZAKOŃCZENIE 

 

 Przeprowadzone badania stanowiskowe w skali 1:1 pozwoliły stwierdzić, że na no-

śność zsuwną obudowy podatnej poza czynnikami wymienionymi na wstępie wpływ ma wiel-

kość momentu dokręcenia strzemion, kolejność dokręcenia strzemion w przypadku zabudowy 

trzech sztuk na złączu, rozmieszczenie strzemion na odcinku złącza jak również dokręcania 

strzemion po zsuwach. Produkowane łuki z kształtowników V z odcinkami prostymi na koń-

cach nie gwarantują dobrego przylegania łuków do siebie nawet przy projektowaniu ich jed-

nym promieniem na odcinku złącza. Wyniki badań prowadzone dla odrzwi obudowy ŁP12-

V36TH/4/A prowadzone dla firmy Heintzmann Silesia wykazały wysoką nośność zsuwną w 

stosunku do rozwiązań krajowych. Badania nowej konstrukcji obudowy ŁPzm przy zmianie 

kolejności dokręcania strzemion wykazały, że mimo stosowania łuków z imperfekcją uzyskuje 

się wysokie nośności zsuwne przy pierwszym zsuwie, wysokie średnie nośności zsuwne jak i 

wysokie nośności po dokręceniu. Zbiorcze zestawienie nośności zsuwnej prezentowanych w 

referacie badań zamieszczono w tablicy 4.  

 Wyniki badań nośności zsuwnej mogą być bezpośrednio wykorzystane przy projek-

towaniu obudowy podporowej podatnej za pomocą wzoru: 

 

𝑑𝑧𝑠𝑢𝑤 =  
𝐹𝑁 ∙𝑘𝑟

𝑆∙𝑞𝑜
 [m]   (1) 

gdzie: 

 FN – nośność zsuwna (średnia lub przy pierwszym zsuwie) w kN 

 kr – współczynnik korekcyjny uwzgledniający technologię wykonania obudowy, 

 S – szerokość obudowy na spodku spągu w m, 

 qo – obciążenie obliczeniowe w kN/m2. 

 



 Wzór (1) ma wiele korzystnych cech, a wśród nich wymuszanie właściwego wykona-

nia obudowy w zakresie skręcenia jej elementów (łuków), stabilizacji przestrzennej i innych 

cech wpływających na nośność zsuwną konstrukcji. 

 

Tablica 4. Zestawienie wyników badań nośności zsuwnej  

F1p – pierwszy zsuw, FN – średnia nośność zsuwna 

Lp. Nazwa odrzwi 
Liczba 

strzemion 

Md 

w N·m 

F1p 

w kN 

FN 

w kN 
Uwagi 

1. ŁP12/V32/4/A 2 450 520 535,7 
Dokręc. strzem. w kolejno-

ści : górne, dolne 

2. ŁP12/V32/4/A 2 450 490 476,4 
Dokręc. strzem. w kolejno-

ści : górne, dolne 

3. ŁP12/V32/4/A 3 500 790 779,3 
Dokręc. strzem. w kolejno-

ści : górne, środkowe,dolne 

4. ŁP12/V36TH/4/A 3 500 950 1069 Łuki bez imperfekcji 

5. ŁPP10/V32/4/A 3 

400 

450 

500 

424 

541 

792 

517,5 

597 

789,5 

Dokręcanie strzemion w  

czasie badania 

6. ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 3 500 520 719 
Dokręc. strzem. w kolejno-

ści: górne, środkowe,dolne 

7. ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 3 500 1250 886 
Dokręc. strzem. w kolejn: 

środkowe, górne dolne 

8. ŁPzm-V32/6/6,7x4,4 3 500 1167 861,5 
Dokręc. strzem. w kolejn: 

środkowe, górne dolne 

9. ŁPzm-V36/4/7,0x4,8 3 550 
1377 

1240 

1024 

1320 

Dokręc. strzem. w kolejn: 

środkowe, górne dolne 

10. ŁPzm-V36/4/7,0x4,8 4 550 2218 1648 
Dokręc. strzem. w kolejn: 

środkowe, górne dolne 

11. 
ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 

plus 2 kotwie strunowe 

IR430 
3 550 2200 2000 

Dokręc. strzem. w kolejn: 

środkowe, górne dolne 

12. 
ŁPzm-V32/4/7,0x4,6 
plus 2 pary kotwi pręto-

wych 
3 500 1150 ok.1300 

Dokręc. strzem. w kolejn: 

środkowe, górne dolne 

 

 Przykładowo dla obciążenia górotworu qo=300 kN/m2 dla odrzwi obudowy  

ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 projektuje się stosowanie strzemion typu SD27w dokręcanych momen-

tem Md= 550 Nm w liczbie 4 strzemion na każdym złączu przy skręceniu ich w kolejności: 

- strzemiona środkowe, - strzemię skrajne górne z zabierakiem, - strzemię skrajne dolne z za-

bierakiem o nośności zsuwnej FN = 1648 kN, przy wartości współczynnika korekcyjnego 

kr= 0,9, przy zabudowie dwóch podciągów. Rozstaw odrzwi wynosi: 

 

𝑑𝑧𝑠𝑢𝑤 =  
𝐹𝑁 ∙ 𝑘𝑟

𝑆 ∙ 𝑞𝑜

=  
1648 ∙ 0,9

7,0 ∙ 300
= 0,706𝑚 

 

 Zastosowanie dla powyższych warunków standardowego rozwiązania obudowy typu 

ŁP daje znacznie mniejsze rozstawy odrzwi. 

 Zmodyfikowana konstrukcja obudowy standardowej ŁP określona nazwą ŁPzm sze-

roko omówiona w [1 i 2] właściwie dobrana i zastosowana może zwiększyć stateczność wyro-

bisk górniczych. Warto dodać, że w wielu kopalniach tradycyjna obudowa typu ŁP została wy-

parta np. w kopalni PG „Silesia” na odrzwia obudowy ŁPSil, w LW „Bogdanka” na odrzwia 

obudowy ŁPSC. 

 



 Uzyskane w badaniach wysokie nośności obudów przykotwionych wskazują, że ich 

praktyczne szerokie zastosowanie jest w pełni uzasadnione. Dla chodników przyścianowych 

w obudowach przykotwionych obok projektowania na obciążenia pionowe istnieje koniecz-

ność uwzględniania konwergencji poziomej jak i wielkości wyciskanego spągu. Obudowa 

ŁPzm pozwala dobrać zwiększoną szerokość wyrobiska na przykład 6,4m przy wysokości 

4,1m dla przewidywanej konwergencji poziomej 3,0m. istotna jest w tym przypadku właściwa 

stabilizacja obudowy oraz technologia utrzymania chodnika pozwalająca na deformację łuków 

ociosowych bez ich niszczenia. 
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Charakterystyka nośności zsuwnej
obudowy stalowej odrzwiowej 

podatnej

GŁUCH  Piotr

SEP -2020 



Widok badanego stojak SV32 4,5m – skręconego trzema strzemionami 
SDO32/36W momentem 500 Nm

Charakterystyka badanego 

stojaka SV32-4,5m 

skręconego 3 strzemionami 

SDOW32/36 dokręcone 

momentem 500N·m

Charakterystyka badanego stojaka SV32-
4,5m skręcony 3 strzemionami KX32/36W 
dokręcone momentem 500N·m

Charakterystyka badanego stojaka 

SV32-4,5m skręconego 3 

strzemionami niemieckimi G34/44 TH 

dokręconymi momentem 500N·m



Dynamiczne zmiany nośności stojaków przy momencie dokręcenia nakrętek strzemion
Md=500 Nm wykazały średnie nośności zsuwne (robocze) 

Rodzaj 

stojaka SV29 SV29t SV29tw SV32 SV32 SV32

Liczba,

Rodzaj 

strzemion

2 szt.-

SD29

3 szt.-

SD29

3 szt.

+ 1 szt

SD29

3 szt.-

SDO32/36

W

3 szt.-

KX32/36

W

3 szt.-

G34/44

Moment

Dokręcenia

nakretek
500N·m 500N·m 500N·m 500N·m 500N·m 500N·m

Nzśr [ kN] 230 290 305, 

(355)

340 330 340



Badania  stanowiskowe



Ogólny schemat stanowiska do badań odrzwi obudów stalowych
1 – badane odrzwia, 2 – rama podstawy z blachą węzłową, 3 – cięgna dolne i górne, 4 – słupki 

podporowe, 5 – wózki przesuwne, 6 – stężenia obwodowe, 7 – siłownik obciążający obudowę.



Stanowisko pozwala badać odrzwia łukowe o gabarytach:

S = 4,0m  do 7,6m,  W = 2,5m do 4,8m



Wysuw siłowników akcyjnych do 900mm



Maksymalny nacisk siłownika  do ok. 600 kN



ŁPSpA-
V36/5/
6,2x4,1 
o momencie 
dokręcenia 
strzemion 

Md = 550 
Nm



Schemat przemieszczeń radialnych badanych odrzwi 
obudowy ŁPSpA-V36/5/6,2x4,1 o momencie dokręcenia 

strzemion Md = 550 Nm –badanie 03



Wyniki badań odrzwi obudów  tradycyjnych typu ŁP



Rys.13. Charakterystyka pracy odrzwi podatnych ŁPP10/V32/4/A – czteroczęściowych 

– obciążenie czynne w kN , – przemieszczenie w osi obudowy  3 strzemiona SDO32/34/36W- moment 

dokręcenia nakrętek strzemion 400 N·m, 450 N·m, 500 N·m, (Badanie nr 03)





Odrzwia  obudowy ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 



Ogólny widok stanowiska do badań z zabudowanymi odrzwiami  obudowy ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 





Charakterystyka pracy i deformacja odrzwi ŁPzm-V32/4/6,7x4,4– czteroczęściowych oś pionowa – obciążenie czynne w kN, 
oś pozioma - przemieszczenie odrzwi w osi obudowy w mm (zmniejszenie wysokości odrzwi) Odrzwia obudowy skręcone 

strzemionami SDw32/36 w liczbie 4 strzemion na złączu środkowym i po trzy strzemiona na złączach ociosowych, 
momentem dokręcenia nakrętek 500 Nm. Łuki odrzwi wykonane ze stali S480W. Badanie 01– badanie odrzwi w stanie 

podatnym.  Fzmax = 986 kN, (98,6T), FN Fśr = ok. 719 kN , Fko= 630 kN Maksymalne przemieszczenie na wypadkowej 
obciążenia 1100 mm, Maksymalny zsuw na złączu prawym przy sile 986 kN o wartości 540mm





Charakterystyka pracy i deformacja odrzwi ŁPzm-V32/4/6,7x4,4– czteroczęściowych oś pionowa – obciążenie czynne w kN,
oś pozioma - przemieszczenie odrzwi w osi obudowy w mm (zmniejszenie wysokości odrzwi) Odrzwia obudowy skręcone
strzemionami SDw32/36 w liczbie 4 strzemion na złączu środkowym i po trzy strzemiona na złączach ociosowych,
momentem dokręcenia nakrętek 500 Nm. Łuki odrzwi wykonane ze stali S480W. Badanie 06– badanie odrzwi w stanie
podatnym. Fzmax = 1250 kN, (125,0T), FN Fśr = ok. 886 kN , Fko= 1100 kN Maksymalne przemieszczenie na wypadkowej
obciążenia 490 mm, Maksymalny zsuw na złączu prawym przy sile 1250 kN o wartości 796mm. Po przemieszczeniu na
wypadkowej obciążenia (ok.300mm i nośności zsuwnej ok. 800 kN) dokręcono ponownie strzemiona na złączu prawym (ZP)
momentem Md = 500 N·m uzyskując wzrost nośności zsuwnej do ok. 1200 kN z ustaleniem się średniej wielkości na poziomie
1100 kN



Nośności zsuwne wynoszą:

Fz1 = 1250 kN, (125,0T),
Fzmax = 1250 kN, (125,0T),
FN Fśr = ok. 886 kN, (88,6T)
Fko= 630 kN, (63,0 T)

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4



ŁPzm-V32/6/6,7x4,4

Nośności zsuwne wynoszą:

Fz1 = 1167 kN, (116,7T),
Fzmax = 1167 kN, (116,7T), 
FN =Fśr = 861,5 kN, (86,15T)
Fko= 890 kN, (89T



Fz1 = 1377 kN, (116,7T),
Fzmax = 1377 kN, (137,7T), 
Fzmax = 1407 kN, (140,7T), po 
dokręceniu
FN =Fśr = 1024 kN, (102,4T)
FN =Fśr = 1320kN, (132,0T) 
po dokręceniu
Fko= 1340 (134T) kN

ŁPzm-V36/4/7,0x4,6
Md = 550 N·m

badanie z dnia 10.05.2019r
Łuki odrzwi wykonane ze stali S550W





ŁPzm-V36/4/7,0x4,6
Md = 550 N·m

badanie z dnia 10.05.2019r
Łuki odrzwi wykonane ze stali S550W

4 strzem-na złączu

Nośności zsuwne wynoszą:
Fz1 = 2218 kN, (221,8T),
Fzmax = 2218 kN, (221,8T), 
FN =Fśr = 1648 kN, (164,8T)
Fko= 1528 (152,8T) kN



Charakterystyka pracy i deformacji odrzwi ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 w 
stanie podatnym z przykotwienim dwoma kotwiami
oś pionowa – obciążenie czynne w kN, oś pozioma -
przemieszczenie odrzwi w osi obudowy w mm (zmniejszenie 
wysokości odrzwi). Odrzwia obudowy skręcone strzemionami 
SDw32/36 w liczbie 4 strzemion na złączu środkowym i po 3 
strzemiona na złączach ociosowych, momentem dokręcenia 
nakrętek 500 Nm. Łuki odrzwi wykonane ze stali S480W. Badanie 
08– badanie odrzwi w stanie podatnym z przykotwieniem dwoma 
kotwiami



Zerwa-
na 
struna



ŁPzm - V36/4/7,0x4,6 w 
stanie podatnym 
skręcona czteroma 
strzemionami na 
zakładce łuków 
stropnicowych i trzema 
strzemionami na 
złączach łuków 
ociosowych ze 
stropnicowymi 
momentem 500 N·m





Lp. Nazwa odrzwi
Liczba 

strzemion
Md

w N·m
F1p

w kN
FN

w kN Uwagi

1. ŁP12/V32/4/A 2 450 520 535,7 Dokręc. strzem. w kolejności : górne, 
,dolne

2. ŁP12/V32/4/A 2 450 490 476,4 Dokręc. strzem. w kolejności : górne, 
,dolne

3. ŁP12/V32/4/A 3 500 790 779,3 Dokręc. strzem. w kolejności : górne, 
środkowe,dolne

4. ŁP12/V36TH/4/A 3 500 950 1069 Łuki bez imperfekcji

5. ŁPP10/V32/4/A 3

400
450
500

424
541
792

517,5
597

789,5

Dokręcanie strzemion w
czasie badania

6. ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 3 500 520 719

Dokręc. strzem. w kolejności: górne, 
środkowe,dolne

7. ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 3 500 1250 886
Dokręc. strzem. w kolejn: środkowe, 

górne dolne

8. ŁPzm-V32/6/6,7x4,4 3 500 1167 861,5
Dokręc. strzem. w kolejn: środkowe, 

górne dolne

9. ŁPzm-V36/4/7,0x4,8 3 550
1377
1240

1024
1320

Dokręc. strzem. w kolejn: środkowe, 
górne dolne

10. ŁPzm-V36/4/7,0x4,8 4 550 2218 1648
Dokręc. strzem. w kolejn: środkowe, 

górne dolne

11.

ŁPzm-V32/4/6,7x4,4
plus 2 kotwie strunowe IR430

3 550 2200 2000

Dokręc. strzem. w kolejn: środkowe, 
górne dolne

12.

ŁPzm-V32/4/7,0x4,6
plus 2 pary kotwi prętowych

3 500 1150 ok.1300

Dokręc. strzem. w kolejn: środkowe, 
górne dolne

Tablica 4
Zestawienie 
wyników badań 
nośności 
zsuwnej
F1p – pierwszy 
zsuw, 
FN- średnia 
nośność zsuwna



o

rN

qS

kF
d






FN – nośności zsuwna odrzwi w kN określana 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 do 1,0, (uwzględniający 
nierównomierność obciążenia, błędy technologiczne 
wykonania, stabilizację odrzwi itp.),
S – szerokość odrzwi w m,
qo – obciążenie działające na odrzwia obudowy w kN/m2



Przykład:        Obciążenie  od qo =  300 kN/m2

Obudowa ŁPzm-V36/4/7,0x4,6

S=7,0m,   kr = 0,9 
Md = 550 Nm

4+4+4 = 12 strzem.
SD27w. d= 1648*0,9/(7,0*300) = 0,706m



Wg zasad doboru d  = 0,5544*WN*0,8*kw/qo

Dla ŁP14 V36/4

Stal : S550W, WN = 
0,221 MN/m

d= 0,5544*0,208*0,8*0,8/0,300 = 0,246m  

kw = 0,8

d= 0,5544*0,208*0,8*1,0/0,300 = 0,307m  

kw = 0,8



Specjalne konstrukcje obudów podporowych o 

wysokiej wytrzymałości dla szczególnie trudnych 

warunków geologiczno-górniczych dla górniczych 

wyrobisk kapitalnych

Piotr Głuch  PRO-KOM 

SEP-2020  24-26.02.2020 KRAKÓW



Przykłady dotychczasowych rozwiązań - stosowanie obudów dla wyrobisk kapitalnych poziomych z 

kształtowników korytkowych w postaci łuków,[3]

Kształtowniki korytkowe mogą być stosowane jako:

pojedyncze typu V32, V36, TH70/40, (42), (44),

podwójne 2,V32, 2V36, 2TH70/40, (42), (44), potrójne 3,V32, 3V36



Przykłady dotychczasowych rozwiązań - zastosowanie obudów specjalnych o przekroju skrzynkowym z 

zewnętrzną konstrukcją z łuków korytkowych, która w 

warunkach LW „Bogdanka” znalazła zastosowanie w wlotach 

szybowych. 



Przykłady dotychczasowych rozwiązań - zastosowanie segmentów stanowiących ciągłą konstrukcje 

obudowy powiązanych z górotworem i obudową betonową (w 

przypadku szybu) kotwiami wklejanymi i iniekowanymi,



Przykłady dotychczasowych rozwiązań - zastosowanie technologii wzmacniającej górotwór wokół wyrobiska przez wykonanie 

tzw. obudowy wstępnej najczęściej kotwiowo - betonowej ( rys 13,14), a następnie 

wykonanej obudowy ostatecznej w taki sposób, aby doprowadzić do kontrolowanego 

połączenia warstw nośnych obudowy dla zapewnienia ich właściwej pracy ( rys. 15 i 16)  

[ 1, 2 ],



4. ROZWIĄZANIE OBUDOWY STALOWO – KOTWIOWO – BETONOWEJ (SKB) 

Z ODWROTNIE GIĘTYCH KSZTAŁTOWNIKÓW KORYTKOWYCH 

Konstrukcja odrzwi obudowy z pojedynczego kształtownika 

odwrotnie giętego o kształcie kołowym o średnicy 

wewnętrznej  4,0m projektowana dla chodników

wodnych o przekroju użytecznym ok 12,3 m2 



Rozwiązanie obudowy z podwójnych 

kształtowników odwrotnie giętych z 

zastosowaniem na odcinkach złącza łuków 

nakładek lub podkładek łukowych z 

kształtownika jak łuki





BADANIE NOŚNOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW NA ZGINANIE 



Ponad 40-letnie doświadczenie autora w projektowaniu, badaniu często w skali 

1:1 konstrukcji i prowadzeniu badań, nadzorowi w trakcie wykonania oraz 

długotrwałej obserwacji pozwoliły stwierdzić, że najbardziej korzystnymi 

rozwiązaniami są:

- rozwiązania prowadzone w kierunku wzmocnienia struktur skalnych przez 

kotwienie (kotwie krótkie i długie), przez iniekcję, przez nałożenie betonu 

natryskowego,

- zastosowanie zwłaszcza w wyrobiskach poziomych odrzwi obudów złożonych z 

podwójnych lub potrójnych kształtowników korytkowych pokrytych warstwą 

betonu natryskowego najkorzystniej zbrojonego makrowłóknami konstrukcyjnymi 

polipropylenowymi

Wniosek



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Specjalne konstrukcje obudów podporowych o wysokiej 

wytrzymałości dla szczególnie trudnych warunków 

geologiczno-górniczych dla górniczych 

wyrobisk kapitalnych 
 

 

Piotr Głuch 
PRO-KOM 

 

 

 

STRESZCZENIE: W szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych obejmujące 

strefy skał o niskiej wytrzymałości, wysokiej podzielności, wysoki stan naprężenia wynikający 

z kształtu, gabarytów i lokalizacji w strefach zaburzeń w górniczych wyrobiskach kapitalnych 

istnieje konieczność zastosowania specjalnych konstrukcji obudów podporowych o wysokiej 

wytrzymałości. Na podstawie doświadczeń oraz na podstawie badań laboratoryjnych i in situ 

zastaną przedstawione zrealizowane jak i nowe rozwiązania obudów specjalnych. Na szcze-

gólną uwagę zasługują konstrukcje obudów odrzwiowych z pojedynczych, podwójnych lub po-

trójnych kształtowników giętych dnem do wyrobiska (w sposób tradycyjny) lub odwrotnie 

dnem w stronę ociosu ze stosowaniem betonu natryskowego bez lub z wykorzystaniem wyso-

kiego kotwienia. Kołowy, eliptyczny, łukowy kształt wyrobiska wykonany z łuków z kształ-

townika V36, TH70/40, TH70/42, TH70/44 z stali o Re560 MPa przy powiązaniu i usztyw-

nieniu betonem natryskowym zbrojonym włóknami konstrukcyjnymi polipropylenowymi mo-

że pozwolić uzyskać wysoką wytrzymałość obudowy przenoszącą obciążenia znacznie prze-

kraczające obciążenia uzyskiwane dla obudów tradycyjnych (typowych) przy możliwości 

przeniesienia obciążeń równomiernych na całym obwodzie dochodzący > 3 MPa. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Dyscyplina: górnictwo, wyrobiska, obudowa 

 

 
1. WSTĘP 

 

Kapitalne wyrobiska górnicze do których zaliczane są szyby, wloty szybowe, komory na pod-

szybiu, węzły komunikacyjne przy lokalizacji na dużych głębokościach, w skałach o małej wy-

trzymałości, w rejonach zaburzeń, koncentracji naprężeń, przy zawodnionym górotworze ule-

gają często nadmiernej deformacji o charakterze zniszczeniowym prowadzącym do koniecznej 

ich przebudowy lub kosztownego wzmocnienia. 

Wśród wielu przyczyn tego stanu należy wymienić: 

 błędy w projektowaniu zwłaszcza przez złą ocenę warunków geologiczno-górniczych, 

rutynę jak i wpływ osób trzecich twierdzących, że konstrukcja jest przewymiarowana, 

 nie docenienie czynnika czasu i warunków środowiskowych wpływających na kon-

strukcję, jak i parametry wytrzymałościowe skał.  



 brak zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji jak również zniszczeniowego pole-

gającej na nagłej utracie stateczności wyrobiska, gdzie dochodzi do tzw. katastrofy 

budowlanej.  

 W Polsce koszty projektowania są bardzo niskie i w stosunku do kosztów całej inwestycji 

stanowią często promile, na etapie tym powinno się prowadzić projektowanie alternatywne na 

zasadzie koncepcji z wyborem najbardziej korzystnego rozwiązania. 

Ograniczony zakres referatu (artykułu) uniemożliwia przedstawienie przykładów złych projek-

tów z którymi autor się spotkał praktycznie.  

 

 

2. WARUNKI TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE 

    DLA OBUDOWY O WYSOKIEJ NOŚNOŚCI 

 

Do warunków techniczno-technologicznych wykonania obudowy o wysokiej nośności wyrobi-

ska kapitalnego należy zaliczyć: 

 wzmocnienie masywu skalnego wokół wyrobiska przez jego skotwienie, iniekcję, na-

łożenie betonu natryskowego, wybranie fragmentów skał (np. węgla) o bardzo małej 

wytrzymałości. 

 zastosowanie przekrojów obudowy oraz materiałów zapewniających wysoką nośność 

i trwałość, 

 rozwiązanie pozwalające zastosować zaawansowaną obudowę i technologię tzw AS-

AT [1, 5, 6] tak, aby uzyskać powiązanie obudowy z górotworem oraz poszczegól-

nych warstw obudowy ze sobą uzyskując ich tzw. zespolenie przy którym na połącze-

niach występują przemieszczenia i odkształcenia jednakowe dla łącznych warstw.  

 

 

3. PRZYKŁADY DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ  

 

Przykłady dotychczasowych stosowanych rozwiązań można podzielić na następujące: 

 - stosowanie obudów dla wyrobisk kapitalnych poziomych z kształtowników korytkowych w 

postaci łuków,[3] 

Kształtowniki korytkowe mogą być stosowane jako: 

 pojedyncze typu V32, V36, TH70/40, (42), (44), 

 podwójne 2,V32, 2V36, 2TH70/40, (42), (44) 

 potrójne 3,V32, 3V36 

 Liczne rozwiązania zastosowano w warunkach LW „Bogdanka”, gdzie w latach 90-tych 

budowano odrzwia z podwójnych kształtowników V36 z wykładką kamienną scalaną spoiwem 

cementowym rys.1, 2, 3, 4. W trudnych warunkach zwłaszcza przy agresywnym oddziaływa-

niu wody odrzwia ulegały korozji i wymagane było ich wzmocnienie za pomocą betonu natry-

skowego. 

W ostatnich latach konstrukcje wyrobisk [ 3 ] dodatkowo wzmocniono przez stosowanie: 

 kotwienia kotwiami krótkimi i długimi, 

 powiązania odrzwi wykładką kamienną z iniekcją spoiwem cementowym, 

 wykonaniem betonu natryskowego na odrzwia, 

 przeprowadzeniem zabiegu iniekcji cementowej za betonem natryskowym. 

Przykładowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach 5, 6, 7, 8, a ich użytkowanie przez 

ostatnie 10 lat nie napotyka na problemy ruchowe. 



 

 
Rys. 1. Przekrój przez odrzwia obudowy 

wykonane z podwójnych kształtowników 

 

 
Rys. 2. Obudowa kołowa o ograniczonej 

podatności  5,2 m – 2V36 

 

 
Rys. 3. Widok obudowy kołowy  5,2m 

 

 
Rys. 4. Połączenie kształtowników 

na złączu z łuków 2V36 

 

 
Rys. 5.Obudowa stalowo-kotwiowo-betonowa (SKB) 

o kształcie kołowym na bazie odrzwi  

OŁK - 2V36/6/6,8m. Średnia  6,8 m – 2V36 

 
Rys. 6. Widok wyrobiska kieszeni skipowej 

w obudowie SKB po nałożeniu na odrzwia 

obudowy betonu natryskowego i wykonania 

iniekcji za obudową 



 

 
Rys. 7. Komora nad zbiornikiem retencyjnym 

w obudowie SKB (stalowo-kotwiowo-betonowej) 

 
Rys. 8. Eliptyczny kształt obudowy stalowo-

kotwiowo- betonowej (SKB) komory wyła-

dowczej pod zbiornikiem S=7,0m, W=9,0m 
 

 - zastosowanie obudów specjalnych o przekroju skrzynkowym z zewnętrzną konstrukcją z 

łuków korytkowych, która w warunkach LW „Bogdanka” znalazła zastosowanie w wlotach 

szybowych. Przykładowe rozwiązania przedstawiono na rysunku 9 i 10. [ 4,7 ]  

 
 

 
Rys. 9. Wlot szybowy w obudowie 

skrzynkowej (żebrowej) 

 

 
Rys. 10. Usztywnienie pierścienia 

i połączenia łuków w pierścieniu 
 

 - zastosowanie segmentów stanowiących ciągłą konstrukcje obudowy powiązanych z góro-

tworem i obudową betonową (w przypadku szybu) kotwiami wklejanymi i iniekowanymi, 

Przykładowe rozwiązania przedstawiono na rysunku 11 i 12. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Rys. 11. Obudowa głowicy zbiornika retencyjnego 

z segmentów stalowych 

 

 
Rys. 12. Widok budowanego segmentu stalowego 

 

- zastosowanie technologii wzmacniającej górotwór wokół wyrobiska przez wykonanie tzw. 

obudowy wstępnej najczęściej kotwiowo - betonowej ( rys 13,14), a następnie wykonanej obu-

dowy ostatecznej w taki sposób, aby doprowadzić do kontrolowanego połączenia warstw no-

śnych obudowy dla zapewnienia ich właściwej pracy ( rys. 15 i 16)  [ 1, 2 ], 

 

 
Rys. 13.Przykład rozwiązania obudowy zespolonej w 

szybowym zbiorniku retencyjnym. 

1- obudowa wstępna kotwiowo - betonowa, 

2- pierścienie wzmacniające, 

3- obudowa ostateczna 

 

 
Rys. 14. Widok zbiornika retencyjnego drą-

żonego w obudowie wstępnej  

kotwiowo-betonowej KB  
  



 
Rys. 15. Ostateczna obudowa zbiornika retencyjnego z 

paneli żelbetowych 

 
Rys. 16. Powiązanie pierścienia i paneli z 

obudową wstępną 

 

 

4. ROZWIĄZANIE OBUDOWY STALOWO-KOTWIOWO-BETONOWEJ (SKB)  

   Z ODWROTNIE GIĘTYCH KSZTAŁTOWNIKÓW KORYTKOWYCH 

 

 Korzystnym rozwiązaniem obudowy stalowo-kotwiowo-betonowej (SKB) jest jej wykona-

nie z odwrotnie giętych kształtowników korytkowych, w których część denna kształtownika 

znajduje się od strony górotworu, a kołnierze od strony wyrobiska. Przykład zastosowanego 

rozwiązania przedstawia rys.17. Przekrój przez kształtowniki z warstwą betonu natryskowego 

przedstawiono na rys.18. Przykład konstrukcji rozwiązania odrzwi obudowy z kształtownikiem 

odwrotnie giętym przedstawiono na rys. 19 dla odrzwi z pojedynczego kształtownika, a na 

rys.20 dla podwójnego kształtownika. Odrzwia obudowy o ostatecznym kształcie kołowym są 

wykonywane dwuetapowo, gdzie w etapie I jest wykonywana obudowa otwarta, a w etapie II 

zamknięcie spągu. Zespolenie górotworu poprzez kotwienie, beton natryskowy i iniekcję po-

zwala uzyskać wysoką wytrzymałość – nośność obudowy na obciążenia nierównomierne jak i 

równomierne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 17. Obudowa łukowa 

odwrotnie gięta przed 

zabetonowaniem  

(obudowa SKB) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 18. Przekrój przez podwójny kształtownik 2V36 gięty 

odwrotnie skierowany dnem w kierunku górotworu 

 

Etapowość wykonywania obudowy dotycząca zarówno wykonania obudowy podporowej jak i 

powiązania jej betonem natryskowym pozwala zapewnić jej korzystną współpracę z górotwo-

rem przez dopuszczenie do odprężenia górotworu i wykonania obudowy ostatecznej po stabili-

zacji i ograniczeniu przemieszczeń. 

 
 

Rys. 19. Konstrukcja odrzwi obudowy z pojedynczego kształtownika odwrotnie  

giętego o kształcie kołowym o średnicy wewnętrznej  4,0m projektowana 

dla chodników wodnych o przekroju użytecznym ok. 12,3 m2 

 

Przy zabudowie na złączu łącznika łukowego nakładki lub podkładki tak, aby w każdym prze-

kroju odrzwi po zamknięciu były dwa kształtowniki, pokrycie odrzwi betonem natryskowym z 

wykonaną iniekcją jak i kotwienie górotworu oraz między odrzwiami i samej obudowy pozwa-

la uzyskać jej wysoką nośność, która przy zabudowie odrzwi w rozstawie, co 0,4 m jest w sta-

nie przyjąć obciążenie równomierne większe od 3 MPa (300 T/m2). 



 
 

Rys. 20. Rozwiązanie obudowy z podwójnych kształtowników odwrotnie giętych z zastosowaniem 

na odcinkach złącza łuków nakładek lub podkładek łukowych z kształtownika jak łuki 

 

 

5. NOŚNOŚĆ PIERŚCIENIA OBUDOWY NA OBCIĄŻENIE RÓWNOMIERNE 

 

 Nośność pierścienia obudowy na obciążenie równomierne na całym obwodzie może być 

określona z dwóch warunków: 

 - wytrzymałościowego wg wzoru (1,2,3) 

p = ps + pb      (1) 

nośność pierścienia stalowego na 1 m: 

𝑝𝑠 =
𝑛𝑝·𝐹𝑝·𝑓𝑑·

𝑟𝑧·1
  , 𝑀𝑃𝑎     (2) 

gdzie:  

np – liczba pierścieni na 1m wyrobiska, 

Fp – przekrój pierścienia, 

fd – granica obliczeniowa stali, 

 - współczynnik wyboczenia, 

rz – promień zewnętrzny, 

1 – 1m długości rozpatrywanego pierścienia, 

nośność pierścienia betonowego na 1 m:     pb = Fb Rb         (3) 

Fb - przekrój betonu na odcinku 1m,  

Rb – wytrzymałość obliczeniowa betonu. 

 - stateczności pierścienia określona przez tzw. ciśnienie krytyczne wg wzoru (4,5) 

 Wartość ciśnienia krytycznego przy, którym następuje utrata stateczności jest korzystnie 

duże i pozwala przenieść pierścieniowi obciążenie wynikające z obliczeń jego nośności. Wg 

wzoru Bressa obciążenie krytyczne wynosi: 
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      (4) 

 

 Wzór ten obejmuje jednak przypadek w którym przy utracie stateczności (wyboczeniu pier-

ścienia) dochodzi do przemieszczeń w kierunku górotworu co przy dobrym powiazaniu obu-

dowy z górotworem ma ograniczony przebieg i wzór Bressa należy odnosić dla pierścienia nie 

związanego z górotworem.  

Stateczność całego pierścienia z uwzględnieniem odporu może być określone np. za 

pomocą wzoru podanego przez O. Domkego: 

r
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K() - współczynnik odporu w MN/m3. Współczynnik określa się wzorem Gerelkina  
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gdzie: 

I – moment bezwładności m4
, 

E – moduł Younga materiału obudowy w MPa, 

R – promień obudowy w m, 

 – liczba Poissona, 

Emat -moduł ściśliwości materiału za obudową w MPa, 

rz – promień zewnętrzny obudowy w m. 

 
Tablica 1. 

 Nośność graniczna odrzwi obudowy stalowej z podwójnych kształtowników stalowych  

na długości 1m wyrobiska dla średnicy wyrobiska 4,6m przy rozstawie odrzwi co 0,4m  

Lp. 
Rodzaj 

kształtownika 

Przekrój  

kszt. F 

w cm2 

2F  

w cm2 
przek. podwój. 

Ra  

w MPa 
 

D 

w 

m 

Rozstaw 

odrzwi  

w m  

ps w MPa 
(nośność 

obudowy  

na 1m długości) 

1 V36 45,2 90,4 448 1 4,6 0,4 4,40 

2 TH70/40 50,9 101,8 448 1 4,6 0,4 4,96 

3 TH70/42 53,3 106,6 448 1 4,6 0,4 5,19 

4 TH70/44 55,7 111,4 448 1 4,6 0,4 5,42 

gdzie: Ra = Re/a = 560/1,25= 448 MPa,  = 1 kształtowniki zabetonowane i stabilizowane rozporami 

           co 1,2m na obwodzie 

 

 Uzyskanie tak wysokich nośności obudowy korzystnie jest zwiększane warstwą betonu na-

tryskowego oraz systemem kotwienia, przykotwiania i iniekcji za obudową.  

Obciążenie krytyczne obliczane wzorem O. Domke jedynie dla odrzwi stalowych o przekroju z 

kształtownika 2xV36 w rozstawie, co 0,4m co daje całkowity moment bezwładności J = 

2,5·2105·100-4m4, o promieniu r = D/2 =2,3m i Rz = 2,5m, =0,2, Emat= 40 MPa,  

K()= 40/(2,5·(1+0,2)) = 13,3MN/m3 wynosi: 
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 Otrzymana wielkość oznacza, że nośność krytyczna ze względu na stateczność zabetono-

wanych pierścieni z podwójnych kształtowników V36 w rozstawie co 0,4m ma wysoką war-

tość przekraczającą 10 MPa. 

 

 

6. BADANIE NOŚNOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW NA ZGINANIE  

 

 Przy zabudowie kształtowników w wyrobisku dnem do górotworu wytrzymałość na zgina-

nie można wyznaczyć przez przeprowadzenie badań w skali 1:1. Kształtownik ułożony na 

podporze w rozstawie 1m obciążany osiowo ulega ugięciu, co pozwala zarejestrować jego cha-

rakterystykę i określić wielkości przenoszonych sił i obliczonych momentów w różnych fazach 

obciążenia. Przykładowe wyniki z badań na zginanie dla kształtowników ułożonych na podpo-

rach dnem do góry (co odpowiada ich zabudowie) przy różnej ich liczbie zestawiono w tablicy 

2 oraz przedstawiono na rysunkach 21 do 24. 
 

Tablica 2. 

Parametry wytrzymałościowe zginanych kształtowników V32  

skierowanych dnem do góry na podporze 

Lp./ 

Rys. 
Schemat badania 

Pp 

w kN 

Pmax 

w kN 

Uodp 

w mm 

(dla Pmax) 

Mgmax 

w kN·m 

(Pmax·1/4) 

Mgn 

w kN·m 

(dla stali 

S560W) 

1./ 

21 

 

 

380 525 70 131,25 103,8 
(V32) 

2./ 
22 

 

 

385 580 80 145 103,8 
(V32) 

3./ 

23 

 

 

700 1120 100 280 207,2 
(2V32) 

4./ 

24 

 

 

750 1210 178 302,5 
207,2 
(2V32) 

 
W tablicy zastosowano następujące oznaczenia: 

Pp – siła na granicy proporcjonalności w kN, 

Pmax – maksymalna siła obciążenia w trakcie badania w kN, 

Uodp – przemieszczenie na kierunku siły obciążającej odpowiadająca sile Pmax, 



Mgmax – maksymalny moment zginający,  Mggmax = Pmax·1/4, 

1 – 1m – rozstaw podpór, 

Mgn – moment zginający graniczny obliczony dla naprężenia granicznego n=770 MPa 

dla stali S560W określony wzorem:   Mgn = n·Wx 

 

 Przeprowadzone badania wykazały korzystne zachowanie się kształtowników korytkowych 

poddanych zginaniu, które dodatkowo wzmocnione nakładką w miejscu przerwy między połą-

czeniami łuków. W stosunku do dwóch pełnych przekrojów bad. 3 wynosi 280 kN·m, a prze-

kroju z nakładką moment zginający bad. 4 wynosi 302,5 kN·m. Moment zginający kształtow-

ników według badania 2 z przerwą jest znacznie mniejszy od rozwiązania zastosowanego z na-

kładką – badanie 4.  

 
 

 
Rys. 21. Charakterystyka pracy na zginanie 

pojedynczego kształtownika V32 

 obciążonego od strony dennej 

 

 
Rys. 22. Charakterystyka pracy na zginanie 

kształtownika V32 z przerywanymi wkładkami 

V32 z przerwą o szerokości 150 mm  

obciążonego od strony dennej 
 

 

 
Rys. 23. Charakterystyka pracy na zginanie 

podwójnego kształtownika 2V32 obciążonego 

od strony dennej 

 

 
Rys. 24. Charakterystyka pracy na zginanie 

potrójnego 3V32 z przerwą o wielkości 150mm 

na kształtowniku środkowym obciążonego 

od strony dennej  

 

 
6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 
1. W szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych w wyrobiskach kapitalnych 

istnieje konieczność projektowania specjalnych konstrukcji obudów o wysokiej podporności, 



wymaganej podatności, dużej trwałości oraz technologicznej możliwości bezpiecznego i pra-

widłowego wykonania.  

2. Ponad 40-letnie doświadczenie autora w projektowaniu, badaniu często w skali 1:1 kon-

strukcji i prowadzeniu badań, nadzorowi w trakcie wykonania oraz długotrwałej obserwacji 

pozwoliły stwierdzić, że najbardziej korzystnymi rozwiązaniami są: 

- rozwiązania prowadzone w kierunku wzmocnienia struktur skalnych przez kotwienie (kotwie 

krótkie i długie), przez iniekcję, przez nałożenie betonu natryskowego, 

- zastosowanie zwłaszcza w wyrobiskach poziomych odrzwi obudów złożonych z podwójnych 

lub potrójnych kształtowników korytkowych pokrytych warstwą betonu natryskowego najko-

rzystniej zbrojonego makrowłóknami konstrukcyjnymi polipropylenowymi. 

 

3. Badania in situ na wykonanych wyrobiskach w obudowach z podwójnych kształtowników 

2xV36 wykazały, że jedynie przy niekorzystnym wpływie środowiska mogą one ulec korozji i 

wymagają dodatkowego wzmocnienia i zabezpieczenia.  

Obudowy pokryte betonem natryskowym z wykonaniem obudowy wstępnej charakteryzują się 

wysoką statecznością i trwałością. Jest dużym błędem jeżeli obudowy odrzwiowe kapitalne nie 

są pokryte betonem natryskowym, gdyż ulegają one znacznemu zużyciu technicznemu. 

 

4. Przedstawione w referacie rozwiązania konstrukcji obudów o ograniczonej podatności o 

kształcie kołowym wykonane dwuetapowo z łuków o kształtownikach odwrotnie giętych po 

zabetonowaniu (przy właściwym wykonaniu, obudowy wstępnej) tworzą wytrzymały pierścień 

obudowy o wysokiej nośności na obciążenia równomierne oraz nierównomierne.  

 

5. Proponowany system wzmocnienia przekroju połączenia łuków za pomocą nakładek łuko-

wych skręconych z łukami nośnymi w pierścieniu pozwala przekrojowi obudowy przejąć wy-

sokie momenty zginające przy zachowaniu dużej sztywności zginanego przekroju. Zabetono-

wany przekrój oraz jego iniekowanie polegające na wypełnieniu spoiwem przestrzeni między 

kształtownikami poprawia współpracę stalowych pierścieni nośnych obudowy oraz betonu na-

tryskowego z pierścieniami.  
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Wydobycie, z siedzibą w Jaworznie.
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Siedziba 

TAURON 

Wydobycie S.A.

Lokalizacja zakładów wydobywczych 

TAURON Wydobycie S.A.

ZG Brzeszcze

ZG Janina

ZG Sobieski

http://tauron.pl/
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Charakterystyka techniczna kopalń spółki

Charakterystyka

zakładów górniczych
ZG Sobieski ZG Janina ZG Brzeszcze

Powierzchnia obszaru górniczego (km2) 122 81 27

Model wydobywczy trzyścianowy trzyścianowy dwuścianowy

Miąższość eksploatowanych pokładów 

(m)
1,8 ÷ 4,6 2,4 ÷ 4,0 1,8 ÷ 4,5

Długość czynnych wyrobisk [km] 118,5 133,5 88

Kluczowe zagrożenia naturalne
Pożarowe, wodne,

wstrząsy wysokoenergetyczne

Pożarowe, wodne, wstrząsy 

wysokoenergetyczne
Metanowe, pożarowe

Główne poziomy (m) 500 300, 350, 500 640, 740, 900

Eksploatowane pokłady 207, 209, 212, 301 118, 119, 203, 207 364, 405, 510

Głębokość prowadzonych robót [m] 400 ÷ 700 400 ÷ 700 700 ÷ 1000
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Dla zapewnienia ciągłości produkcji niezbędne jest 

przygotowanie frontu eksploatacyjnego z odpowiednim 

wyprzedzeniem, co wykonują oddziały robót 

przygotowawczych i firm pomocniczo-usługowych.

Zakłady Górnicze wchodzące w skład TAURON Wydobycie 

A.A. wydrążyły w przeciągu ostatnich 

4 lat (2016 – 2019 ) ponad 85 km wyrobisk.

W okresie jednego roku wykonujemy średnio ponad 

21 km wyrobisk podziemnych

Drążenie wyrobisk przygotowawczych 

w TAURON Wydobycie S.A.
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Ilość drążonych wyrobisk 

w TAURON Wydobycie S.A.
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Trudne warunki geologiczno-górnicze, niewłaściwy dobór obudowy, zła ocena sytuacji i warunków

w górotworze otaczającym wyrobisko oraz błędy i nieprawidłowości przy wykonawstwie obudowy mogą być

przyczyną powodującą konieczność wykonania przebudowy wyrobiska. W określonych przypadkach

przebudowę wykonuje się w celu zmiany funkcji wyrobiska, odtworzenia jego parametrów lub zabudowy

wcześniej nieplanowanych instalacji czy urządzeń

Przebudowy wyrobisk chodnikowych 

w TAURON Wydobycie S.A.

2016 2017 2018 2019
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Ogólne informacje na temat obudowy
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Cel i zadania obudowy podziemnych 
wyrobisk górniczych

Zasadniczym celem obudowy jest zapewnienie stateczności wyrobiska poprzez
zachowanie wymaganych wymiarów przekroju poprzecznego wyrobiska, ochrona ludzi,
maszyn i urządzeń przed obrywającymi się odłamkami skalnymi lub przed zawałem w
całym założonym okresie jego użytkowania.

Na stateczność wyrobisk górniczych i dobór obudowy w największym stopniu wpływają
warunki geologiczno-górnicze i właściwości geotechniczne wokół wyrobiska
podziemnego.

W kopalniach węgla kamiennego właściwy dobór obudowy jest szczególnie istotny dla
chodników zlokalizowanych w takich miejscach w górotworze, gdzie na rodzaj obudowy
oraz sposób jej wzmocnienia wpływ będą miały zaszłości eksploatacyjne oraz
zaburzenia i nieciągłości geologiczne.

http://tauron.pl/
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Rodzaje obudowy podziemnych wyrobisk 
korytarzowych ze względu na sposób 
współpracy z górotworem

Obudowa 
wyrobisk 

korytarzowych

Podatna

O ograniczonej 
podatności

Sztywna Odrzwiowa sztywna prosta 
lub łukowa

Kotwowa
Sklepiona i powłokowa 

(murowa, betonowa, natryskowa)

Kombinowana (podporowo-
kotwowa, odrzwiowo-

torkretowa, itp.)

Sztywna 
upodatniona

http://tauron.pl/
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Podstawa do obliczeń obciążenia obudowy

Zgodnie z teorią Protodiakonowa, nad

wyrobiskiem w warstwie stropowej

wytwarza się strefa spękań w kształcie

paraboli. Na obudowę działa ciężar skał

odprężonej strefy górotworu, znajdującej się

wewnątrz sklepienia. Jest to odcinek

paraboli, z góry ograniczonej sklepieniem, a

od dołu powierzchnią stropu. Ciężar

nadkładu rozkłada się na ociosy.

Zasięg strefy zniszczenia

wg teorii Protodiakonowa
Zasięg strefy zniszczenia 

wg teorii Cymbariewicza

Teoria Cymbariewicza jest rozwinięciem teorii

Protodiakonowa. Autor stwierdził, że oprócz strefy

odprężonej w stropie ograniczonej parabolą, powstaje

również strefa odprężona wzdłuż ociosów wyrobiska.

Spękane skały swym ciężarem obciążają obudowę

zarówno

w kierunku pionowym jak i poziomym. Pionowe

obciążenie obudowy stanowi ciężar partii górotworu.

Obciążenie boczne jest wynikiem utworzenia się

płaszczyzn poślizgu w ociosach chodnika.

Zgodnie z teorią Sałustowicza, wartość

obciążenia obudowy jest funkcją wymiarów

wyrobiska, wytrzymałości na rozciąganie skał,

w których jest zlokalizowane wyrobisko oraz

głębokości. Teoria stwierdza, że w stropie i

spągu wyrobiska występują naprężenia

rozciągające, a w narożach ściskające. Gdy

wartości naprężeń przekroczą wartości

wytrzymałości skał. wówczas powstaje strefa

odprężona, która oddziela się od calizny i swym

ciężarem oddziałuje na obudowę. Celem

wyznaczenia jej wielkości na obrysie przekroju

wyrobiska opisuje się elipsę.

Zasięg strefy zniszczenia 

wg teorii Sałustowicza
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Wpływ zaburzeń geologicznych i 
zaszłości eksploatacyjnych

Qw1 – wpływ ciśnień pochodzących od np. zaburzeń geol.-górn., np. uskoków,

Qw2 – wpływ ciśnień o niejednorodnych wartościach, pochodzących od zaszłości eksploat., np. od zrobów czy krawędzi,

Qw – wpływ ciśnień pochodzących od strefy rozluźnionego górotworu (wg przyjętej teorii obliczeniowej)

Na obudowę wyrobiska oddziałuje wiele czynników związanych z występowaniem

obciążeń. Dopiero ich wypadkowa lub sumaryczne wzajemne działanie powoduje ostateczny

rozkład obciążeń, jakim poddawana jest obudowa wyrobiska. Kierunki i wartości działających na

wyrobisko naprężeń zmieniają się w czasie, zwłaszcza w wyniku prowadzonej eksploatacji

w górotworze.
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Wpływ zaburzeń geologicznych i zaszłości 
eksploatacyjnych

Wielkość obciążeń ma nierównomierny charakter po obwodzie odrzwi obudowy. Powoduje to powstawanie

momentów zginających, które niekorzystnie wpływają na pracę odrzwi obudowy, a ich przewidzenie lub

zaplanowanie co do wielkości lub kierunków jest praktycznie niemożliwe.

Występowanie takich obciążeń powoduje liczne rodzaje deformacji obudowy lub wypiętrzenia spągu wyrobiska,

czego liczne przykłady spotykamy w zakładach górniczych TWD.

W wielu przypadkach działanie sił nie odbywa się w sposób prostopadły do powierzchni ociosów czy stropu

wyrobiska, ich kierunek jest styczny i działa pod różnymi kątami.

 nierównomierny rozkład obciążeń obudowy

po obwodzie wyrobiska,

 różne kierunki działania obciążeń,

 zmiana wielkości obciążeń w czasie,

 zmiana parametrów skał otaczających

w trakcie funkcjonowania wyrobiska.
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Projektowanie obudowy podziemnych 
wyrobisk
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Etapy projektowania obudowy

Dla wykonania projektu i doboru obudowy najczęściej wykonuje się

szczegółowe rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych występujących w otoczeniu

analizowanego wyrobiska. Powyższe realizuje się przez;

obliczenie wartości obciążenia obudowy 

dobór wielkości odrzwi i kształtownika

sprawdzenie nośności obudowy, dobór rozstawu odrzwi

wyliczenie i analiza dodatkowych ciśnień i wpływów zaburzeń 
geologicznych, jak i zaszłości eksploatacyjnych

dobór ewentualnych wzmocnień obudowy
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Kryteria do uwzględnienia przy jakościowej ocenie 
górotworu w rejonie planowanych wyrobisk 
korytarzowych

Ocena jakościowa 
górotworu 
w rejonie 

planowanych 
wyrobisk 

korytarzowych

parametry własności 
fizykomechanicznych 

warstw skalnych 
zalegających w stropie 
( 10-12 m) i ociosach

wytrzymałość na 
jednoosiowe ściskanie, 

rozciąganie,  

kohezja, 

kąt tarcia 
wewnętrznego,  

średni ciężar 
objętościowy skał, 

wskaźnik podzielności 
rdzenia,

RQD,moduł 
sprężystości,

współczynnik 
Poissona,

wskaźnik 
rozmakalności,

szczegółowa 
charakterystyka systemów 

spękań

zawodnienie,

sposób drążenia wyrobiska,
czas utrzymania wyrobiska,

kształt przekroju 
planowanego wyrobiska 

wielkość przekroju
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Czynniki wpływające na pracę
obudowy podziemnych wyrobisk

zaleganie wokół 
wyrobiska skał 

o małej 
wytrzymałości na 
ściskanie (poniżej 

20MPa),

głębokość 
eksploatacji 
większa od 

800m,

występowanie 
warstw 

wodonośnych, 
obniżających 

parametry 
wytrzymałościowe 

górotworu,
występowanie 

silnie warstwowej 
budowy górotworu 
z płaszczyznami 

uławicenia,

występowanie 
w pobliżu 
wyrobiska 

uskoków oraz 
innych zaburzeń 
tektonicznych,

deformacje 
górotworu 
wywołane 

dokonaną lub 
prowadzoną 

w pobliżu 
eksploatacją.
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0,230 ÷

0,250

0,160 ÷ 0,191

ŁP ŁPSp

ŁPOCW 

0,288 ÷

0,321

ŁPSpW

0,195 ÷ 0,223

Uproszczone schematy konstrukcyjne typów obudowy 

o zwiększonej nośności i podobnych  gabarytach*

z właściwym dla danego typu wskaźnikiem nośności

ŁPzm 

0,432 ÷ 0,500

ŁPSC 

0,153 ÷ 0,324

*( 6400mm x 4200mm)
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Wskaźniki nośności

Wartość wskaźników nośności odrzwi wykonanych ze stali S480 

Wartość wskaźników nośności odrzwi wykonanych ze stali S560W

Dla stali s480W

Obudowa Szerokość Wysokość V29 V32 V36

ŁP 10/4/A 5 500 3 800 0,245 0,267

ŁP 12/4/A 6 100 4 200 0,179 0,208 0,233

ŁPSpA-V32/4/5,8x4,1 5 800 4 100 0,189 -

ŁPzm-V/TH70/4/5,6x4,0 5 600 4 000 0,453 0,489

ŁPOCW1O 6 800 3 800 0,237 0,305 0,333

ŁPOCW12 6 400 4 200 0,26 0,288

ŁPSpW 6 400 4 100 0,195 0,211

ŁPSC10K 6 000 4 510 0,227 0,244

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

ŁP 10/4/A

ŁP 12/4/A

ŁPSpA-V32/4/5,8x4,1

ŁPzm-V/TH70/4/5,6x4,0

ŁPOCW1O

ŁPOCW12

ŁPSpW

ŁPSC10K

MN/m

O
b
u
d
o
w

a

Stal S480W

V36 V29 V32Dla stali s560W

Obudowa Szerokość Wysokość V29 V32 V36

ŁP 10/4/A 5 500 3 800 0,264 0,288

ŁP 12/4/A 6 100 4 200 0,191 0,221 0,248

ŁPSpA-V32/4/5,8x4,1 5 800 3 800 - -

ŁPzm-V/TH70/4/5,6x4,0 5 600 4 000 0,524 0,565

ŁPOCW1O 6 800 3 800 0,337 0,366

ŁPOCW12 6 400 4 200 0,259 0,291 0,321

ŁPSpW 6 400 4 100 0,217 0,223

ŁPSC10K 6 000 4 510 0,273 0,292 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

ŁP 10/4/A

ŁP 12/4/A

ŁPSpA-V32/4/5,8x4,1

ŁPzm-V/TH70/4/5,6x4,0

ŁPOCW1O

ŁPOCW12

ŁPSpW

ŁPSC10K

MN/m

O
b
u
d
o
w

a

Stal S560W

V36 V29 V32
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Współczynnik wykorzystania nośności 
obudowy

Standardowe badania prowadzone w stanie podatnym odrzwi obudowy i w stanie usztywnionym

pozwalają określić współczynnik wykorzystania nośności. Wyniki badań są między innymi przedstawiane w

postaci charakterystyki pracy obudowy, która podaje przebieg podporności obudowy określanej jako sumy

obciążenia czynnego w funkcji przemieszczenia pionowego w kierunku wypadkowej obciążenia.

Z dwóch charakterystyk pracy obudowy średnia nośność zsuwna odrzwi Fn wynosi 610 kN,

a maksymalna nośność odrzwi usztywnionych Fmax wynosi 1940 kN. Współczynnik wykorzystania nośności

odrzwi wynosi:

Fn

F
max

=
610

1940
= 0,314

(średnio, dla różnych typów obudowy 0,35 ÷ 0,55)

Charakterystyka pracy obudowy ŁP12/V32/4/A
A – wykres dla odrzwi w stanie podatnym
B – wykres dla odrzwi w stanie usztywnionym

B

A
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Charakterystyka pracy odrzwi obudów

Charakterystyka pracy obudowy 
A – wykres dla odrzwi w stanie podatnym
B – wykres dla odrzwi w stanie usztywnionym

B
A

B

A

ŁPSpW

ŁPSOCW

A
B

ŁPSp

ŁPzm

A

B

http://tauron.pl/


tauron.plKraków, luty 2020 r.

Porównanie pracy odrzwi obudowy – zakresy 
typowych 
charakterystyk pracy odrzwi

ŁP

ŁPSp
ŁPSpW
ŁPOCW

ŁPzm
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Charakterystyka pracy odrzwi wzmocnionych -
ŁPzm

Wzmocnienie obudowy, np. poprzez 
zastosowanie kotew o nośności 320 kN, 
380 kN

Współczynnik wykorzystania nośności ok. 0,3 ÷ 0,5

http://tauron.pl/
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Deformacje obudowy, utrata stateczności
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Czynniki wpływające na proces deformacji 
obudowy chodnikowej

duża głębokość lokalizacji

duży przekrój poprzeczny wyrobiska

stosunkowo wysoka zmienność własności wytrzymałościowych i odkształceniowych warstw górotworu, co w warunkach 
rozwiniętego systemu spękań powoduje występowanie wzmożonych i nierównomiernych obciążeń obudowy

długi okres istnienia wyrobisk sprzyjający rozwojowi strefy spękań w ich otoczeniu; zaburzenie stanu naprężenia w 
górotworze wynikające z występowania licznych krawędzi eksploatacyjnych oddziaływających na analizowane wyrobiska

odległość od eksploatowanych pokładów

odległość od uskoków, krawędzi, zaburzeń

Wpływ prowadzonej eksploatacji na wyrobisko w pobliżu lub w pewnej odległości od przedmiotowego wyrobiska
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Określenie wielkości i rodzaju 
dodatkowego wzmocnienia

Zwiększenie możliwości przenoszenia obciążeń przez obudowę można zrealizować m. in. poprzez:

a) kotwienie:

• kotwy strunowe : 280 ÷ 400 kN

• kotwy prętowe: 160 ÷ 220 kN

b) zastosowanie budynku podporowego (stojaki stalowe ok. 200 ÷ 400 kN).

Lepszą pracę obudowy, stabilność, równomierny rozkład obciążeń uzyskać można przez zastosowanie

podciągów stalowych montowanych na stropie i ociosach wyrobiska wg oceny sytuacji i spodziewanych

kierunków występujących naprężeń.
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Porównanie parametrów obudów: 
ŁPzm i ŁPSC

Rodzaj obudowy ŁPzm-V/TH70/6,7x4,4 ŁPSC11-V36

Stan podatny

Fzmax  = do 1250 kN Fzmax = do 700 kN

FN = ok. 950 kN FN = ok. 660 kN

Stan usztywniony Fmax  = 2300 kN Fmax  = 1670 kN

Stan podatny przykotwiony

Fzmax  = do 2200 kN

FN = ok. 2000 kN

Rodzaj obudowy ŁPzm-V/TH70/6,7x4,4 ŁPSC11-V36

Stan podatny

Fzmax = do 1250 kN Fzmax = do 700 kN

FN = ok. 950 kN FN = ok. 660 kN

Stan usztywniony Fmax = 2300 kN Fmax = 1670 kN

Stan podatny przykotwiony

Fzmax = do 2200 kN Fzmax = do 2000 kN

FN = ok. 2000 kN FN = ok. 1800 kN

FN - nośność zsuwna, uśredniona

Fzmax - nośność maksymalna (dla odrzwi podatnych)

Fmax - nośność w stanie usztywnionym
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Obudowa ŁPzm i ŁPzmZ dzięki swoim

parametrom technicznym i wytrzymałościowym

pozwala:

- utrzymać stan, gabaryty, funkcjonalność

obudowy wyrobiska

w przypadku występowania wzmożonych

ciśnień i obciążeń,

- ograniczyć koszty materiałów

i robocizny związanej z

zastosowaniem wzmocnień.

- zwiększyć rozstaw odrzwi,

- na zastosowanie jako obudowa wyrobisk

o przewidywanym długim okresie

użytkowania.

Zalety obudowy ŁPzm

http://tauron.pl/
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Wpływ zaburzeń geologicznych i 
zaszłości eksploatacyjnych

wypiętrzenie spągu,

tzw. kapliczkowe zaciśnięcie ociosów,

prostowanie łuków stropnicowych obudowy

skręcenie elementów obudowy,

niszczenie elementów obudowy w postaci wyginania stojaków ociosowych

http://tauron.pl/
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Wypiętrzenia spągu

http://tauron.pl/


tauron.plKraków, luty 2020 r.

Zaciskanie się ociosów wyrobiska

http://tauron.pl/


tauron.plKraków, luty 2020 r.

Skręcanie i wyginanie elementów obudowy ŁP
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Wyginanie i łamanie stojaków ociosowych 

obudowy ŁP
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Prostowanie łuków stropnicowych obudowy
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Wzmocnienia obudowy
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Sposoby wzmocnienia obudowy

Sposoby 
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obudowy
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elementów 
obudowy
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(stojaki, kaszty, 

słupy)

montaż 
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stalowych 

w różnej ilości 
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stosowanie 
podwójnych 
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elementów 
obudowy 

(dublowanie)zwiększenie ilości 
zamków

zwiększanie 
zakładki

stosowanie 
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zamkniętej
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Rodzaje wzmocnień obudowy

za pomocą podciągów oraz stojakówza pomocą torkretu

kotwienie – kotwy prętowe kotwienie – kotwy strunowe
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Rodzaje wzmocnień obudowy

budynek podporowy

podciągi stalowe
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Rodzaje wzmocnień obudowy

kotwienie
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Rodzaje wzmocnień obudowy

montaż podciągów stalowychzastosowanie obudowy podporowej (stojaki, kaszty, słupy)

stosowanie podwójnych elementów obudowy zwiększenie ilości zamków
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Rodzaje wzmocnień obudowy

stosowanie obudowy zamkniętej

zwiększanie zakładki

zamykanie obudowy spągnicami
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Przykłady wpływu warunków panujących 
w górotworze na stan wyrobisk
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Chodnik podstawowy N-S

zroby śc. nr 351

seria uskoków

uskok h=120m

zroby śc. nr 534

http://tauron.pl/


tauron.plKraków, luty 2020 r.

Wpływ warunków geologiczno-górniczych na 
deformację obudowy chodnikowej
chodniku podstawowym N-S
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Chodnik podstawowy N-S po przebudowie
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Pochylnia taśmowa C

zroby śc. nr 553

uskok h=10m

zroby śc. nr 532
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Wpływ warunków geologiczno-górniczych na 
deformację obudowy chodnikowej 
w pochylni taśmowej C
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Pochylnia taśmowa C w trakcie wykonywania 
przebudowy

ŁPP 10

ŁPzm

Zastosowanie obudowy  ŁPzm
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Pochylnia taśmowa N

zroby śc. nr 533

uskok h=120m

zroby śc. nr 351

krawędzie eksploatacji 

pokładu niżej leżącego
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Chodnik transportowy śc. 301

zroby śc. nr 301
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Przykłady wpływu warunków geologiczno-
górniczych na deformację obudowy 
chodnikowej
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Wnioski

1. W warunkach panujących w górotworze nie da się na uniknąć oddziaływania 

obudowę wyrobiska krawędzi eksploatacyjnych, zrobów, uskoków i innych 

zaszłości geologiczno-górniczych.

2. Wpływ w/w czynników jest niejednokrotnie bardziej znaczący na utrzymanie 

funkcjonalności wyrobiska niż warunki i obciążenia wynikające z głębokości, 

rodzaju i parametrów skał otaczających.

3. Wykonanie wyrobiska w odpowiednio zaprojektowanej i dobranej obudowie 

często okazuje się niewystarczające, dlatego nośność i odporność obudowy 

na działanie panujących w górotworze warunków podnosi się poprzez 

zastosowanie odpowiednio dobranych wzmocnień.

4. Określenie rodzaju stosowanych wzmocnień, rozmieszczenie ich na obwodzie 

wyrobiska jest niemożliwe do precyzyjnego określenia i bardzo trudne do 

przebadania w warunkach symulacji na stanowiskach badawczych.

http://tauron.pl/


tauron.plKraków, luty 2020 r.

Wnioski - cd

5. Zastosowanie ww. wzmocnień często wynika z doświadczenia i tzw. wyczucia 

górotworu osób odpowiedzialnych za dobór obudowy.

6. Prowadzenie eksploatacji w pobliżu istniejącego już wyrobiska wywołuje 

znacząco inny wpływ na jego obudowę niż wykonanie wyrobiska w zasięgu 

wpływów eksploatacji po jej zakończeniu.

7. Stosowanie obudów o zwiększonej nośności powoduje ograniczenie kosztów i 

zakresu ewentualnych przyszłych przebudów i ogranicza zakres stosowanych 

wzmocnień.

8. Dodatkowa stabilizacja obudowy z wykorzystaniem podciągów stalowych, 

rozmieszczonych po obwodzie obudowy poprawia jej nośność i odporność na 

działanie obciążeń i sił zmiennych w czasie i zmiennych co do kierunków 

działania.
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STRESZCZENIE: Stateczność wyrobiska korytarzowego w znacznym stopniu jak wykazuje 

praktyka zależna jest od zaszłości eksploatacyjnych, zaburzeń i nieciągłości geologicznych. 

W referacie poruszono szereg istotnych elementów dotyczących jakościowej oceny górotworu 

w rejonie planowanych wyrobisk korytarzowych, czynników wpływających na pracę obudowy 

podziemnych wyrobisk, konstrukcji obudowy i jej nośności, stosowane wzmocnienia, zacho-

wanie się obudowy w strefach zaszłości eksploatacyjnych, zaburzeń i nieciągłości geologicz-

nych. 

 Zwrócono uwagę na aspekty doboru obudowy uwzględniające zwłaszcza utrudnienia 

prowadzenia drążenia i utrzymania chodników stwierdzając konieczność stosowania obudów 

o zwiększonej nośności, co powoduje obniżenie kosztów i zakresu ewentualnych przyszłych 

przebudów i ogranicza zakres stosowanych wzmocnień. Dodatkowa stabilizacja obudowy 

z wykorzystaniem podciągów stalowych, rozmieszczonych po obwodzie obudowy poprawia jej 

nośność i odporność na działanie obciążeń i sił zmiennych w czasie i zmiennych, co do kie-

runków działania. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Budownictwo podziemne, Obudowa 

 

 

1. WSTĘP 

 

 Zaszłości eksploatacyjne w postaci pozostawionych niewybranych resztek pokładów, 

krawędzi, zrealizowanej eksploatacji, zaburzeń w postaci uskoków, fałdów, nasunięć lub zmian 

w ciągłości warstw są dużym utrudnieniem przy drążeniu chodników jak i ich utrzymaniu.  

Dla zapewnienia stateczności wyrobiska istnieje konieczność spełnienia szeregu czynników 

jak: 

 właściwy dobór konstrukcji obudowy dla danych warunków, 

 oszacowanie zasięgu stref odprężonych oraz wielkości działających obciążeń w dłu-

gim okresie czasu, 

 technologii wykonania wyrobiska i obudowy zapewniającej mu wymaganą długo-

trwałość. 



2. STOSOWANE MODELE I ZASADY DOBORU OBUDOWY 

 

 W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego dla doboru obudowy wykorzysty-

wane są modele opisane w tzw. Zasadach [1, 2, 3], które uwzględniają szereg czynników 

wpływających na wielkość obciążenia działającego na obudowę wyrobiska. Przywołane mo-

dele stosowane już ponad 20 lat pozwoliły w wielu przypadkach prawidłowo dobrać 

konstrukcję obudowy przy właściwym stosowaniu. W praktyce stosowania „zasady” [1, 2, 3] 

stwarzają problemy w doborze obudowy w trudnych warunkach, gdzie dobór obudowy 

prowadzony jest bezpośrednio przez kopalniane zespoły ds. obudowy. Istotnym mankamentem 

jest arbitralność modeli, gdzie wielkości obciążeń są stablicowane lub wyznaczone z wykresów 

co utrudnia ich korygowanie. Często programy komputerowe prowadzą do mechanicznego 

podejścia, które nie zawsze zapewnia dobór właściwego rozwiązania.  

 

 

3. MODEL OBCIĄŻENIA DLA DUŻEJ GŁĘBOKOŚCI Z HIPOTEZY ST. VENANTA 

 

 Do standardowych modeli obciążeń skał górotworu należą: 

 - Model wg Protodiakonowa występujący bezpośrednio w przodku i w jego strefie 

maksimum do połowy szerokości wyrobiska, w modelu tym nie dochodzi do odprężenia ociosu 

( rys.1, wzór 1) (przy występowaniu w przodku słabych ociosów np. pokładu węgla ich 

odprężenie występuje bezpośrednio w przodku i jego zastosowanie jest nieuzasadnione), 

 - Model wg Cymbariewicza występujący za przodkiem z odprężeniem ociosów, 

(rys.2. wzór 2), który może wystąpić na całej długości wyrobiska jednak praktycznie na dużych 

głębokościach należy go odnosić 20 do 25m od czoła przodku. 

Modele powyższe omówione są w normachPN-G-05600:1998 i PN-G-05020:1997. 

 - Model prof. Kłeczka, gdzie określenie zasięgu strefy spękań projektuje się 

z hipotezy de Saint Venanta (wzór 6). Według hipotezy de Saint Venanta zniszczenie skały 

wokół wyrobiska następuje wskutek przekroczenia przez skały odkształceń granicznych [4]. 

 - Model bryłowy, który ma miejsce przy blokowym niszczeniu skał wokół wyrobiska 

(rys.3). Standardowo określa się trzy bryły skale, dwie w ociosach i jedną w stropie. 

 Modele stanowią rozwiązania przybliżone, które powinny być weryfikowane 

i w praktyce górniczej należy je korygować przez dobór współczynników korekcyjnych 

uwzględniających szereg czynników związanych z: 

 - lokalizacją i budową górotworu, 

 - własnościami geomechanicznymi skał i masywu skalnego, 

 - stan naprężenia wokół wyrobiska, 

 - kształt i wielkość wyrobiska, 

 - zagrożenia naturalne i górnicze wokół wyrobiska 

 - inne czynniki. 

Według teorii Protodiakonowa wysokość ostatecznej strefy odprężonej wynosi: 
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     (1) 

gdzie: Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, w m 

  Rcgśr - średnia wytrzymałość skał stropowych, w MPa 

  ko - współczynnik osłabienia wytrzymałości skał stropowych (występujący 

bezpośrednio w przodku wyrobiska). 

 



- obciążenie określono się z wzoru: 

     qo1 = śr ·hsn1     (2) 

Według teorii Cymbariewicza wysokość ostatecznej strefy odprężonej wynosi: 
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     (3) 

a szerokość strefy odprężonej na wysokości stropu wyrobiska 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 wynosi: 
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   (6) 

gdzie: H - głębokość zalegania wyrobiska, w m 

Ww – wysokość wyrobiska w wyłomie, w m 

sr - średni ciężar objętościowy skał stropowych w MN/m3 

kn – współczynnik koncentracji naprężeń 
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     (7) 

gdzie: Rcs – wytrzymałość skały na ściskanie w MPa, 

śr  – średni ciężar właściwy skał górotworu, w MN/m3 

ko – współczynnik osłabienia skał górotworu wokół wyrobiska, 

  Dla strefy odprężonej wokół wyrobiska oblicza się wielkość obciążenia 

średniego równomiernie działającego na obudowę: 

   
3snśr3o hq        (8) 

Obciążenie obliczeniowe określa się z wzoru: 

   
maxsnśrwo hnq      (9) 

gdzie: np – współczynnik warunków pracy obudowy uwzględniający nachylenie wyrobiska, 

możliwość wystąpienia zaburzeń nierówności obciążenia i inne dodatkowe obciążenia, 

nw = 1,0 do 1,3, 

hsnmax  = max [ hsn1, hsn2, hsn3 ]– maksymalna wielkość strefy odprężonej  

 Przy wstępowaniu wstrząsów górotworu określa się dodatkowo obciążenie 

dynamiczne [1,2,3,4] 

 

 
Rys.1 Schemat strefy odprężonej wg 

Protodiakonowa 

 
Rys.2 Schemat strefy odprężonej wg 

Cymbariewicza 



Model bryłowy 

 W modelu trzech brył obciążenie górotworu stanowią bryły skalne z których jedna jest 

położona w stropie, a dwie z obydwu stron ociosu [10]. Wymiary bryły stropowej określa się 

schematycznie poprzez płaszczyzny spękań nachylone do pionu pod kątem 22,50, a ociosowej 

o nachyleniu do poziomu pod kątem 67,50
 (75g). 

Maksymalną wysokość poziomą odspojenia bryły stropowej wyznacza połowa szerokości 

wyrobiska (rys.3). Długość brył określa się na podstawie odstępu między rzędami obudowy.  

W obliczeniach pomija się zatem wytrzymałość skał, ich niejednorodność oraz głębokości 

zalegania. Korekcję projektową prowadzi się przez sprawdzenie warunków geologicznych 

w fazie wykonania wyrobiska. Obciążenia statyczne określa się przez uwzględnienie przy 

wyznaczeniu parametrów brył skalnych: 

 - kąt nachylenia płaszczyzn poślizgu do poziomu p.=67,50
  (75g) 

 - współczynnik tarcia skał na płaszczyźnie poślizgu =0,4, 

 - współczynnik obciążenia dynamicznego sd=2,0.  

 - współczynnik bezpieczeństwa sb=1,5 dla korzystnych warunków, sb=2,0 

   dla trudnych warunków, 

Zastępczy ciężar bryły stropowej przy pominięciu sił tarcia na płaszczyznach poślizgu 

wyznacza się z wzoru: 

    Gsz = Fs·L··sd·sb    (10) 

gdzie: 

 F - pole powierzchni bryły stropowej w m2  

 L – odcinek na długości lub rozstaw odrzwi w m, 

  – ciężar objętościowy skał otaczającego górotworu, w kN/m3, 

 sd – współczynnik obciążenia dynamicznego sd=2,0, 

 sb – współczynnik bezpieczeństwa, sb=1,5 dla korzystnych warunków, sb=2,0 

       dla trudnych warunków, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3 Model odprężonego górotworu 

wokół wyrobiska o kształcie łukowym 

 złożony z trzech brył (ciał). 

 

 

 

Rozwiązanie może być wykorzystane dla określenia obciążenia w skałach zwięzłych 

np. piaskowcach o wysokiej wytrzymałości w warunkach dużej głębokości, gdzie często 

w wyrobisku może dochodzić do blokowego obrywu skał.  

 

 



 

Przykładowo dla wyrobiska drążonego 

w piaskowcu o dużej wytrzymałości 

ulegający pękaniu blokowemu na głębokości 

1000m ciężar obliczeniowy bryły stropowej 

obciążającej dynamicznie obudowę ŁPzm-

V36/4/6,4x4,1 wg rysunku 4 wynosi: 

Gsz = Fs·L··sd·sb = 11,4·1·26·2·1,5=889,2 kN 

na 1m długości wyrobiska. 

 
Rys.4. Bryły skalne wokół wyrobiska powstałe na 

płaszczyznach poślizgu 

 

Przy średniej nośności zsuwnej odrzwi obudowy ŁPzm-V36/4/6,4x4,1, FN  = 800 kN  

Rozstaw odrzwi obudowy ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 łączonych strzemionami skręconymi 

momentem Md = 500 N·m wynosi: 

d = FN / Gsz = 800/889,2 = 0,899m 

Przyjęty do realizacji rozstaw odrzwi obudowy 0,8m. 

 

 

4. WSPÓŁCZYNNIK OSŁABIENIA SKAŁ WOKÓŁ WYROBISKA 

 

Współczynnik osłabienia wytrzymałości skał stropowych ko [9] określa się jako: 

 ko = kp  kt  kw  kd  kwz    (11) 

gdzie: 

kp – współczynnik uwzględniający podzielność skał zawierający się w przedziale 

       kp  = 1,0 do 0,50, 

kt - współczynnik uwzględniający czasową zmianę wytrzymałości skały, 

kw – współczynnik uwzględniający wpływ zawilgocenia wodą skały na jej  

       wytrzymałość, 

kd – współczynnik degradacji (zniszczenia) struktury skały poddanej oddziaływaniu 

       ciśnienia eksploatacyjnego, 

kwz – współczynnik wzmocnienia masywu skalnego górotworu wytworzony za  

        pomocą kotwienia skał górotworu, 

kp – współczynnik uwzględniający podzielność skał. 

 

 Budowa masywu skalnego w istotny sposób wpływa na jego wytrzymałość 

i w praktyce wyróżnia się dla górotworu skalnego cztery podstawowe podzielności  

 
Tablica 1 

Podstawowa podzielność skał karbońskich i współczynnik 

zmniejszenia wytrzymałości skał w masywie Pilecki 1999 [8] 

Lp. Podzielność skał karbońskich 
Odstępy powierzchni 

spękań i uwarstwień 
ko 

RQD 

w % 

1 MASYWNA >2,0 1 do 0,9 75 

2 BLOKOWA >0,5m do 2m 0,9 do 0,7 50 

3 PŁYTOWA >0,1m do 0,5m 0,7 do 0,5 25 

4 KOSTKOWA <0,1m <0,5 0 

 



 Dla węgla tworzącego skały ociosowe współczynnik zmniejszenia wytrzymałości 

w fazie projektowania nowego wyrobiska koc = 0,8 do 0,6. 

kt – współczynnik uwzględniający czasową zmianę wytrzymałości skały. 

 Uwzględniając duży wpływ rodzaju skały na zmianę wytrzymałości w czasie 

wyróżniono dwie ich grupy: (należy tu zauważyć, że zmiana parametrów geotechnicznych 

w tym wytrzymałości skał w czasie objawia się w wyrobisku jego konwergencją czasową). 

 W uproszczonych modelach dla podstawowych rodzajów skał współczynniki 

osłabienia wynoszą: 

 - piaskowce, łupki piaszczyste, mułowce; dla czasu (t w latach) istnienia wyrobiska: 

ktRc(p,łp) = -0,086 ln(t)+0,8997    (12) 

- łupki ilaste, iłowce: 

   ktRc(ł,ił) = 0,814t-0,188      (13) 

 W praktyce spadek wytrzymałości skały w czasie osiągać może większe wartości, 

które w metodzie wymagają uwzględnienia podzielności skał.  

kw – współczynnik uwzględniający wpływ zawilgocenia wodą skały na jej wytrzymałość 

- dla warunków gdy strop wyrobiska jest zamoknięty wartość współczynnika kw = r 

- dla warunków stropu suchego kw = 1. 

gdzie: 

 r – współczynnik rozmakalności skał określony w badaniach laboratoryjnych 

      Kidybiński (1982). 

 

kd – współczynnik degradacji (zniszczenia) struktury skały poddanej oddziaływaniu ciśnienia 

eksploatacyjnego lub zaburzeń tektonicznych. 

 Współczynnik degradacji (zniszczenia) struktury skały kd poddanej oddziaływaniu 

ciśnienia eksploatacyjnego oraz miejsca lokalizacji wyrobiska w stosunku do wybranej części 

złoża należy określić drogą doświadczeń. Jego wartość współczynnika waha się w granicach 

kd = 1 – 0,50,. W praktyce korzystnie jest przeprowadzić badania laboratoryjne parametrów 

wytrzymałościowych.  

 Dla prowadzenia robót w strefach zaburzeń tektonicznych np. uskoków, przegięć skał, 

fleksur itp. również dochodzi do zmniejszenia wytrzymałości skał, którą przykładowa dla skał 

w strefach uskokowych wartość współczynnika osłabienia przyjmuje się kousk = 0,65. 

 

kwz – współczynnik wzmocnienia masywu skalnego górotworu wytworzony za pomocą 

kotwienia skał górotworu 

Współczynnik wzmocnienia masywu skalnego górotworu kwz wytworzony za pomocą 

kotwienia skał górotworu (kotwie powinno być osadzone bezpośrednio w przodku wyrobiska).  

Przeciętne wartości współczynnika wzmocnienia masywu skalnego na podstawie 

doświadczenia zaleca się przyjmować jako: 

 - dla kotwi wklejanych na całej długości min 2,0m osadzonych w górotworze przy 

rozstawie do 1,0m x1,0m na wartość ok. kwz =  1,05 – 1,10, 

 - dla kotwi wklejanych na całej długości min 2,5m osadzonych w górotworze przy 

rozstawie do 1,2m x1,2m na wartość ok. kwz =  1,10– 1,20. 

 

 W warunkach górotworu uwarstwionego o silnie zróżnicowanych parametrach 

geomechanicznych istnieje konieczność uwzględniania w obliczeniach najgorszych 

parametrów skał przy uwzględnianiu średnich ważonych, (jak przykładowo przedstawiono 

to dla średniej wytrzymałości skał): 



   𝑅𝑐𝑠 =
∑ 𝑅𝑐𝑖·𝑛

𝑖=1 𝑚𝑖

∑ 𝑚𝑛
𝑖=1 𝑖

  , 𝑀𝑃𝑎  (14) 

Rci – wytrzymałość na ściskanie w warstwach poszczególnych skał stropowych,  

mi – grubość poszczególnych warstw skalnych 

 

 Przy określaniu wartości współczynnika zmniejszenia wytrzymałości skał w masywie 

należy rozważyć wiele czynników i przytoczona metoda jest uproszczonym rozwiązaniem, 

stąd zawsze należy kierować się doświadczeniem z obserwacji górniczej.   

 Szczególnie istotne może być tutaj zwrócenie uwagi na: 

 zagęszczenia uwarstwienia warstw skalnych,  

 płaszczyzny poślizgowe na kontakcie rożnych warstw skalnych, 

 wystąpienie obwałów w trakcie drążenia pochodzące często od stosowanej techniki 

urabiania skał, 

 możliwych wypływów ( wykraplania się) wody ze skały jak (piaskowce, węgiel), 

 zawodnienie wyrobiska, a zwłaszcza spągu wpływające na rozmakanie skały i jej 

płynięcie często z ociosami do wyrobiska.  

 

 

5. WSPÓŁCZYNNIK KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ WOKÓŁ WYROBISKA 

 

 Współczynnik koncentracji naprężeń wokół wyrobiska wyraża się zależnością: 

 kn = kk  ksc  kch  kz· kinne   (15) 

gdzie: 

kk - współczynnik uwzględniający wpływ koncentracji dodatkowych naprężeń 

powstałych od oddziaływania krawędzi pokładów nad i podległych, pozostawionych 

resztek, 

ksc - współczynnik koncentracji naprężeń powstałych od wybieranej ściany (ciśnienia  

       eksploatacyjnego), 

kch - współczynnik koncentracji naprężeń powstałej od dodatkowego wykonywania  

       chodnika w rejonie wyrobiska z projektowaną obudową,  

kz - współczynnik uwzględniający dodatkową koncentrację naprężeń powstałą od  

      zaburzeń geologicznych górotworu (uskoki, fałdy, zaburzeń struktury skał), 

kinne  - koncentracje od innych lokalnych czynników (wstrząsów, nachylenia warstw  

          skalnych itp.) 

 

 W praktyce koncentracja naprężeń wokół wyrobiska może zwiększyć oddziaływanie 

dynamiczne górotworu występujące przy wysokoenergetycznych wstrząsach górotworu.  

 W prezentowanej metodzie oddziaływanie górotworu dynamiczne wpływające na 

koncentrację naprężeń uwzględnia się przez obliczenie wielkości obciążenia występującego od 

wstrząsu górotworu. 

Wartości współczynników koncentracji naprężeń określa się drogą niezależnych obliczeń 

numerycznych na bazie modelowania przestrzennego rzeczywistych warunków geologiczno - 

górniczych. 

 W obliczeniach analitycznych współczynnik kk uwzględniający wpływ koncentracji 

dodatkowych naprężeń powstałych od oddziaływania krawędzi pokładów nad i podległych, 

pozostawionych resztek można określać wzorami prof. A. ZORYCHTY (Chudek M. i inni 

2000): 



   kk = 1 + 4,1  e-0,06z    (16)  

 Przy uwzględnieniu czasu istnienia krawędzi koncentrację określa się z wzoru 

   
zt

k eek 06,03,0 7,0

1,41       (17) 

gdzie: z - odległość stropu chodnika od krawędzi pokładu, m  

 t - czas zakończenia eksploatacji, lata 

 

 

 

Strefa zasięgu wg rysunku obejmuje: 

 Xodpr = 1,35  z0,65 + 4,5  [w m] 

- od strony odprężonej, (18) 

 Xnapr = 2,15  z0,65 + 2,5  [w m] 

- od strony koncentracji naprężeń, (19) 

 
Rys.5 Schemat obliczeniowy oddziaływania 

krawędzi eksploatacyjnej 

 

 

Obszar koncentracji naprężeń zawiera się zatem w przedziale 

  −(1,35|𝑧|0.65 + 4,5) < 𝑥 ≤ (2.15|𝑧|0,65 + 2,5)   (20) 

Poza tymi przedziałami wartość współczynnika wpływu krawędzi eksploatacyjnych kc=1,0. 

 W przypadku kilku krawędzi mogących mieć wpływ na pracę obudowy 

projektowanego wyrobiska należy uwzględnić jedynie krawędź o największej wartości 

współczynnika kc. Rysunek z wykresem: 
 

 

Przebieg współczynnika koncentracji 

naprężeń w funkcji pionowej 

odległości od wyrobiska i czasu 

istnienia krawędzi przedstawiono na 

rys.6. 
 

 

 

Rys.6. Przebieg współczynnika 

koncentracji naprężeń od krawędzi wg 

A. Zorychty. 

 

 

 

 Doświadczenia praktyczne wykazują, że każdorazowo należy bardzo dokładnie 

analizować wpływ wielu krawędzi na wykonywane wyrobisko. 

Korzystne jest przyjąć zwiększone współczynniki koncentracji niż po wykonaniu wyrobiska 

wzmacniać obudowę lub ją przebudowywać. 

 Przykładowe korzystne i niekorzystne lokalizacje wyrobisk korytarzowych 

w stosunku do krawędzi eksploatacji pokładów wyżej położonych przedstawiono na rysunkach 

7 do 9. 

 



 
Rys.7 Przykładowe lokalizacje wyrobisk korytarzowych w stosunku 

do krawędzi pokładu wyżej położonego 

a – wyrobisko zlokalizowane w strefie niewybranej części pokładu, 

b – wyrobisko zlokalizowane w strefie pod zawałem 

 

 

Rys.8 Lokalizacja chodnika wzdłuż 

krawędzi eksploatacji 

 

a – lokalizacja w strefie spękań częściowo 

odprężonej z pozostawieniem tzw. płotu 

węglowego o grubości od 1 do 2m,  

 

b – eksploatacja w strefie wysokiej 

koncentracji naprężeń w ociosie od 5 do 

40m najmniej korzystna dla zachowania 

stateczności wyrobiska, 

 

 c – lokalizacja w odległości powyżej 50m 

od krawędzi pozwalająca rozpatrywać 

stateczność wyrobiska z brakiem wpływu 

krawędzi, 

 

 d – lokalizacja wyrobiska w obudowie 

kotwowej z filarem min. 100m przy 

prowadzeniu eksploatacji ścianowej dla 

uniknięcia wpływu naprężeń od krawędzi 

wybranej wcześniej ściany 
 

 

 

 
Rys.9 Przykład niekorzystnego usytuowania 

chodników w kolejnych pokładach 

z wytworzeniem przeciwległych stref zawałów 

i bardzo trudnym utrzymaniem chodnika 

dla wybierania pokładu dolnego 

 

 

 



 

 

 

Rys.10. Korzystne przesunięcie 

chodników pod wybranym 

pokładem górnym do strefy 

odprężonej na odległość ok. 50m 

 

 

 

 Wpływ filarów i resztek prowadzi do wystąpienia zarówno stref koncentracji naprężeń 

jak i obszarów odprężonych. Szerokie omówienie zagadnień naprężeń w filarach i resztkach 

można znaleźć w opracowaniach A. Sałustowicza, M. Chudek, H. Gil, Z. Kłeczka, A. Goszcz, 

Zasady 2000r opracowane (Chudek M. i inni 2000).  

Przy występowaniu w górotworze resztki o dużej szerokości 2L (rys.11) na jej 

obrzeżach w odległości Xm od krawędzi występują obszary maksymalnych naprężeń, które 

przy szerokości resztki 2L = 2Xm sumują się i osiągają duże wartości, które powodują jej 

niszczenie. Wg badań przeprowadzonych przez (Bieniawskiego 1967) zniszczenie resztki 

przez jej rozgniecenie następuje przy naprężeniach o wielkości: 

   
h
L3,1528     (21) 

gdzie: L – szerokość resztki,   h  - wysokość resztki 

 

Zmniejszanie szerokości resztki powoduje wzrost naprężeń w resztce oraz zmniejszania się 

naprężenia niszczącego z warunku (21), co prowadzi do dynamicznego zniszczenia 

i wystąpienia tąpnięcia naprężeniowego. Podstawową regułą eksploatacji jest warunek 

niezmniejszania szerokości resztki. Wykonywanie chodników w resztce również prowadzi do 

zwiększenia jej naprężenia i niekorzystnych oddziaływań dynamicznych.  

 Analizy naprężeniowe wykazały, że pod i nad resztką występują tzw. strefy naprężeń 

hydrostatycznych (strefa oznaczona przez 1 na rys.11.12), strefa skał o wysokim wytężeniu 

skał ulegających kruchemu zniszczeniu (strefa oznaczona przez 2 na rys.11.12) i strefa 

o podwyższonych naprężeniach (strefa oznaczona przez 3 na rys.11.12) o zasięgu Zm, która 

(wg Sałustowicza 1955) może być wyznaczony z wzoru: 

    

z

z
m

p

L4
Z








    (22) 

gdzie: Zm – zasięg pionowy oddziaływania resztki, 2L – szerokość resztki, z – naprężenia 

w resztce,  pz – składowa pionowa naprężenia. 

 

 Zasięg pionowy oddziaływania resztki 

Zr i poziomy Xr określa się z wzorów 

analitycznych, obliczeń numerycznych lub 

wyznacza metodami sejsmicznymi. 

 
Rys.11. Kształtowanie się stref naprężeń pod resztką 

pokładu 1 - strefa naprężeń hydrostatycznych,  

2 – strefa dużych naprężeń prowadząca do kruchego 

zniszczenia skał, 3 – strefa podwyższonych naprężeń 

pierwotnych 

 



kz - współczynnik uwzględniający dodatkową koncentrację naprężeń powstałą od zaburzeń 

geologicznych górotworu (uskoki, fałdy, zaburzeń struktury skał), 

 

 Wpływ naprężeń tektonicznych na stan naprężenia w rejonie projektowanego 

wyrobiska uwzględnia się poprzez współczynnik koncentracji naprężeń ku. Współczynnik 

koncentracji naprężeń określany jest dla strefy oddziaływania uskoku określanej wg 

A. Zorychty z zależności (23 do 24): 

𝐿𝑢 =
2,5∙√ℎ𝑢

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑢
    (23) 

gdzie: 

 hu – wysokość zrzutu uskoku, m 

 u – kąt nachylenia płaszczyzny uskoku, stopnie 

 Jeżeli minimum odległości pomiędzy uskokiem a projektowanym wyrobiskiem jest 

mniejsza od wielkości określonej wzorem (23), wówczas należy przyjąć wartość 

współczynnika ku=1,2, w przeciwnym przypadku ku=1,0. 

 W przypadku, gdy projektowane wyrobisko przecina strefę uskokową, na biegu 

wyrobiska wydzielić należy strefę oddziaływania uskoku Lsu o szerokości będącej sumą 

podwójnego zasięgu oddziaływania uskoku Lu (przed i za uskokiem) oraz szerokości szczeliny 

uskokowej Ls: 

Lsu=2·Lu+Ls    (24) 

Na odcinku tej strefy współczynnik koncentracji naprężeń ku = 1,2, na pozostałym odcinku 

wyrobiska ku = 1,0. Wytrzymałość skał na ściskanie w strefie wpływu uskoku należy 

skorygować współczynnikiem kRc = 0,65. W praktyce mogą wystąpić uskoki w których 

obserwuje się znaczny zasięg poziomy objawiający się utratą spójności warstw. 

 

Nachylenie poprzeczne warstw 

 Przy kącie nachylenia poprzecznego warstw 15≤≤35 obciążenia stropowe należy 

pomnożyć przez współczynnik k = 1,15, charakteryzujący niesymetrię obciążeń. Dla  < 15 

wartość k = 1,0 

Wpływ oddziaływania innych wyrobisk korytarzowych\ 

 Bezpieczna odległość miedzy dwoma wyrobiskami korytarzowymi (rys.12) może być 

określona z zależności, w której stan naprężenia wokół wyrobisk nie wpływa na siebie 

i pozostawiona jest bezpieczna odległość a między nimi: 

    B  2,5(Sw1 + Sw2) +a   (25) 

 
Rys.12 Schemat do obliczenia bezpiecznej odległości między 

dwoma wyrobiskami korytarzowymi 

Przykładowo dla:  

 Sw1 = 6,5.m , Sw2 = 6,8m,  a = min 2Swmax = 2·6,8= 13,6m  

 Minimalna bezpieczna odległość między ociosami chodnika powinna wynosić: 

    B = 2,5 ( 6,5 +6,8 )+ 13,6 = 40,2m 



 Wpływ istniejących wyrobisk korytarzowych na stan naprężenia w masywie skalnym 

w rejonie projektowanego wyrobiska uwzględnia się poprzez współczynnik koncentracji 

naprężeń k2 określane np. w opracowaniu Chudek 2000. 

 

 

6. TEORETYCZNA NOŚNOŚĆ ODRZWI PRZYKOTWIONYCH 

 

Odrzwia obudowy przykotwionej stanowią rozwiązanie o dużej nośności oraz 

stateczności zapewniającej korzystną pracę obudowy. 

Teoretyczną nośność odrzwi przykotwionych przeanalizowano dla schematu statycznego 

przedstawionego na rysunku 13, gdzie odrzwia są przykotwione dwoma kotwiami w rozstawie 

dk, a odrzwia obudowy są obciążone na całej szerokości wyrobiska z obciążeniem q w kN/m 

o wartości jednostkowej 100 kN/m.  

 

 

Wykładkę za obudową zamodelowano za 

pomocą wahaczy o module ściśliwości 

Ew = 5 MPa odpowiadającej wykładce 

kamiennej. 
 

Rys.13 Schemat statyczny odrzwi obudowy 

przykotwionych dwoma kotwiami  

z działaniem obciążenia ciągłego na całej 

szerokości wyrobiska  

 

 

 

Wskaźnik nośności granicznej Wngr odrzwi obudowy określono wzorem: 

    

max

n
gr

100
W



 


  (26) 

 Dla obliczonej nośności granicznej Wgr określono wymaganą nośność kotwi strunowej 

z wzoru:  

    
100

NW
N

1kgr

kgr


  (27) 

gdzie: n – naprężenie graniczne w MPa obliczane dla danego rodzaju stali, 

 max – naprężenia maksymalne dla obciążenia jednostkowego q1 = 100 kN/m, 

 Nk1 – siła w kotwi w kN dla obciążenia jednostkowego q1 = 100 kN/m, 

 

 Wyniki obliczeń wskaźnika nośności granicznej dla odrzwi usztywnionych bez 

i z przykotwieniem dla różnych rozstawów kotwi dk dla odrzwi o wielkości ŁPzm-

V36/4/6,4x4,1 dla stali S565W przy wykładce tradycyjnej za obudową podano w tablicy 3 [9]. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że uzyskanie wysokiej nośności odrzwi sztywnych 

przykotwionych wymaga zastosowania kotew o znacznej nośności, które nie są powszechnie 

produkowane. Korzystną nośnością kotwi strunowej jest wartość od 600 do 650 kN, która jest 

w stanie zapewnić podwójną nośność odrzwi bez przykotwienia przy rozstawie kotwi 2,1m do 

2,3m. 



Tablica 2 

Wskaźnik nośności granicznej dla odrzwi usztywnionych bez i z przykotwieniem 

dla rozstawów kotwi dk dla odrzwi o wielkości ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 

dla stali S565W przy wykładce tradycyjnej za obudową 

Lk. Nazwa odrzwi 

rozstaw kotwi 

dk 

w m 

Nośność graniczna 

odrzwi obudowy 

Wngr 

w MPa 

Wymagana nośność 

kotwi strunowej dla 

przeniesienia nośności 

granicznej 

Nkgr w kN 

1 ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 bez kotwi 205 - 

2 ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 1,58 548 917,9 

3 ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 1,95 490 724,4 

4 ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 2,14 497 749,1 

5 ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 2,33 410 629,8 

6 ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 2,51 354 550,7 

7 ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 2,69 315 494,3 

 

 Uzyskanie nośności odrzwi ŁPzm-V36/4/6,4x4,1 traktowanych jako konstrukcji 

sztywnej (przy stosowaniu kotwi o nośności ok. 650 kN) wynosi ok. 420 kN/m.  

 

 Wykorzystanie tak dużej nośności konstrukcji sztywnej obudowy ŁPzm-

V36/4/6,4x4,1 wymaga zastosowania usztywnienia odrzwi, która może być zrealizowane np. 

przez zastosowanie betonu natryskowego, głównie dla wyrobisk długotrwałych lub stosowania 

strzemion o zwiększonej nośności np. typu SDw27 (przy stosowaniu ich zwiększonej ilości 

i wysokiego momentu dokręcenia strzemion o wartości Md = 550 N·m). 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE  

 

1. Właściwy dobór obudowy dla wyrobiska górniczego musi uwzględniać: 

 - konstrukcję obudowy, 

- rozeznanie geologiczne i geomechaniczne, 

- metodę projektowania, 

- technologię wykonania. 

2. Istniejące modele projektowania obudowy wymagają określenia wielu współczynników 

wpływających na parametry geomechaniczne skał w masywie uwzględniane w czasie, 

współczynników wpływających na stan naprężenia wokół wyrobiska i dodatkowe koncentracje 

naprężeń, współczynników uwzględniających współpracę obudowy z górotworem oraz jej 

wymaganą nośność w czasie. 

3. Praktycznie jedynie przy dużym doświadczeniu przy posługiwaniu się modelami 

analitycznymi lub numerycznymi można zaprojektować obudowę wyrobiska uwzględniając jej 

nadzór i korygowanie w trakcie wykonywania.  

4. Odpowiedzią na rozwiązania obudów w strefach wpływu zaszłości eksploatacyjnych, 

nieciągłości, zaburzeń wstrząsów przy stosowaniu obudowy tradycyjnej z łuków podatnych 

może być stosowanie jej wariantów o wzmocnionej konstrukcji ze stabilizacją za pomocą 

podciągów oraz kotwi strunowych o wysokiej nośności przykotwionych do stabilnych struktur 

górotworu.  
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STRESZCZENIE: Dobór obudowy podatnej łukowej bez i z przykotwieniem dla wyrobisk 

korytarzowych powinien być prowadzony przez analizę nośności odrzwi w stanie usztyw-

nionym i w stanie podatnym. W referacie stan usztywniony odrzwi rozpatruje się w modelu 

numerycznym odrzwi obudowy uwzględniający działanie obciążenia określonego odrębnymi 

obliczeniami wyznaczonego dla znanych warunków geologiczno-górniczych. Obliczany model 

jest niezależny i wykorzystuje ogólne metody mechaniki budowli. W stanie podatnym nośność 

odrzwi określa się na podstawie badań stanowiskowych prowadzonych w skali 1:1 na rzeczy-

wistych konstrukcjach obudów uwzględniając warunki technologiczne wykonania obudowy. 

Opracowaną metodę doboru obudowy wykorzystano dla określenia rozstawu odrzwi obudowy 

ŁPzm (łuki podatne zmodyfikowane) porównując je z rozstawami odrzwi tradycyjnych (typu 

ŁP) obliczanymi metodą standardową. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Budownictwo podziemne, obudowa 

 

1. WSTĘP 

 

Dobór obudowy podatnej łukowej praktycznie dla danego typu konstrukcji dotyczy okreś-

lenia rozstawu odrzwi obudowy na długości wyrobiska. Liczba czynników, które należy okreś-

lić jest bardzo duża i dotyczy praktycznie konieczności określenia: 

 obciążenia od strony górotworu qo, (określanej w kN/m2 lub w MPa), 

 nośności odrzwi obudowy qob wg opracowania [3] określana tzw. wskaźnikiem noś-

ności odrzwi WN  (określana w kN/m lub MN/m). 

Rozstaw odrzwi d określa wzór: 

 

d = qob / qo lub d = WN / qo                                         (1) 

 

gdzie: qob - nośność odrzwi obudowy, qo - obciążenie obudowy, WN - wskaźnik nośności 

 

W praktyce wykorzystuje się różne modele (metody) podane w literaturze jak i w tzw. Za-

sadach [1, 2, 3]. 

Bardzo ważną rzeczą przy obliczaniu obciążenia jak i nośności odrzwi jest uwzględnienie 

zróżnicowanych warunków geologiczno-górniczych jak i techniczno-technologicznych opar-



tych na prawdzie w oparciu o przesłanki naukowe, czy badania odzwierciedlające zachowanie 

się obudowy w wyrobisku.  

 Jeżeli modele będące zawsze pewnym uproszczeniem nie będą bazowały na ogólnych 

prawach naukowych z obowiązujących zasad i metod np. wyznaczonych przez mechanikę gór-

otworu, mechanikę budowli podziemnych i inne otrzymane wyniki, mogą nie odzwierciedlać 

rzeczywistości, być do końca niezrozumiałe jak również nie wymuszać poprawy bezpieczeń-

stwa, czy jakości wykonania obudowy, a tym samym wyrobiska.  

 

2. NOŚNOŚĆ OBUDOWY DLA KONSTRUKCJI SZTYWNEJ (USZTYWNIONEJ) 

 

 Nośność obudowy dla konstrukcji sztywnej teoretycznie określa się przy wykorzystaniu 

metod obliczeniowych z mechaniki budowli, gdzie konstrukcja jest poddana obciążeniom 

zgodnym z modelem obciążenia od stronu górotworu. Dla standardowych warunków obcią-

żenie obudowy o kształcie łukowym jest pionowe i równomierne działające na całej szerokości 

obudowy, (rys. 1.) Dla tak modelowanego obciążenia liniowego (w kN/m lub MN/m) oblicza 

się siły wewnętrzne i naprężenia w obudowie uwzględniając powiązanie (współpracę obudo-

wy) z górotworem za pomocą wahaczy modelujących wykładkę za obudową. Podejście takie 

musi być rozpatrywane przy wielu założeniach jak np.: 

 praca odrzwi w jednej płaszczyźnie (wymagana doskonała stabilizacja odrzwi za po-

mocą wytrzymałych rozpór uniemożliwiających tzw. „tańczenie” obudowy pod wpły-

wem działającego obciążenia), 

 pewne i jednakowe warunki podparcia uzyskiwane za pomocą właściwie dobranych 

stóp podporowych, 

 równomierna i dobrze wykonana wykładka za obudową zarówno w części stropni-

cowej (dla zachowania równomiernego obciążenia) i w części ociosowej dla ograni-

czenia deformacji odrzwi w kierunku ociosu. Wahacze modeluje się na odcinkach 

odrzwi obudowy, która deformuje się na zewnątrz.  

 

 
 
Rys. 1. Schemat statyczny obudowy łukowej: a). schemat obliczeniowy przy obciążeniu pionowym,  

b). schemat obliczeniowy przy obciążeniu poziomym (wahacze na obwodzie obudowy występują na 

odcinku gdzie przemieszczenia obudowy są skierowane w stronę górotworu) 

 

Dla wyznaczenia wskaźnika nośności granicznej WNgr odrzwi obudowy wykorzystuje się 

wzór (2), pozwalający w przekroju obudowy na wystąpienie jego uplastycznienia poprzez obli-

czenie naprężenia granicznego n wyrażonego wzorem (3): 



WNgr = (n  / max)  0,1                                                    (2) 

 

n  = Ra  ( m + n )                                                        (3) 

gdzie: n - wartość naprężenia granicznego dla danego typu stali, max - maksymalna wartość 

naprężenia występująca w najbardziej wytężonym przekroju obudowy uzyskana z obliczeń 

numerycznych MES, 0,1 - wartość obciążenia jednostkowego (q = 0,1 MN/m) działająca na 

obudowę w obliczeniach numerycznych MES, m - współczynnik wzmocnienia przekroju przy 

zginaniu plastycznym (dla kształtownika korytkowego m = 1,4), n - materiałowy współczynnik 

uplastycznienia (n = (Rm - Re) / Re gdzie: Rm - wytrzymałość materiału na rozciąganie,  

Re - naprężenia równe plastyczności materiału), Ra – naprężenia charakterystyczne 

(Ra = Remin / a gdzie: Remin - minimalna granica plastyczności stali, a - współczynnik 

materiałowy zależny od (wytrzymałości) typu stali: a = 1,15 dla Re  355 MPa, a = 1,20 dla 

355 MPa  Re  460 MPa, a = 1,25 dla Re  460 MPa). 

 

Dla stosowanych w górnictwie rodzajów stali wartości naprężenia granicznego n dla 

kształtownika korytkowego (przejęto jedną wartość współczynnika m = 1,4) podano w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wartości naprężenia granicznego n dla kształtowników korytkowych dla różnych rodzajów 

stali 

Gatunek stali 
Re (min) 

[MPa] 

Rm (min) 

 [MPa] 
a n m 

σn  

[MPa] 

34GJ, 25G2 340 550 1,25 0,618 1,4 549 

S480W 480 650 1,25 0,354 1,4 674 

S550W 550 730 1,25 0,327 1,4 760 

S560W 560 740 1,25 0,321 1,4 771 

S565W 565 750 1,25 0,327 1,4 781 

 

Dla zobrazowania różnic wartości naprężeń granicznych n dla kształtowników 

korytkowych dla różnych rodzajów stali przedstawiono na wykresie słupkowym (rys. 2). 

Należy ogólnie stwierdzić, że w zakresie parametrów stali uczyniono znaczy postęp zrównując 

parametry ze stalami ulepszanymi cieplnie np. 32Mn4 + QT czy 32Mn4 + QT630. 

 
 

Rys. 2. Wykres słupkowy wartości naprężeń granicznych n 

dla kształtowników korytkowych dla różnych rodzajów stali 



Przykładowe obliczenia wytrzymałościowe dla odrzwi obudowy ŁPzm-V36/4/6,2x4,1 

i ŁP12-V36/4/A przedstawiono na rysunkach 3 ÷ 6. 

 

a) 

 

b) 

 
Rys. 3. Wyniki obliczeń dla odrzwi obudowy - model obciążenia: a). obudowa ŁPzm-V36/4/6,2x4,1 

b). obudowa ŁP12-V36/4/A 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4. Wyniki obliczeń dla odrzwi obudowy - momenty zginające: a). obudowa ŁPzm-V36/4/6,2x4,1 

b). obudowa ŁP12-V36/4/A 

 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 5. Wyniki obliczeń dla odrzwi obudowy - siły podłużne: a). obudowa ŁPzm-V36/4/6,2x4,1 
b). obudowa ŁP12-V36/4/A 

  



 
 

Rys. 6. Wyniki obliczeń dla odrzwi obudowy - naprężenia: a.) obudowa ŁPzm-V36/4/6,2x4,1 
b). obudowa ŁP12-V36/4/A 

 

Dla maksymalnego naprężenia max występującego w odrzwiach obudowy dla obciążenia 

jednostkowego q = -100 kN/m i naprężeń granicznych n dla stali S550W uzyskujemy nośność 

graniczną: 

 dla odrzwi ŁPzm-V36/4/6,2x4,1, max = - 126,3 MPa,  

WNgr = (760 / 126,3) · 100 = 601,7 kN/m, 

 dla odrzwi ŁP12-V36/4/A, max = - 233,3 MPa, 

 WNgr = (760 / 233,3) · 100 = 325,76 kN/m. 

 

 Przy uwzględnieniu, że w przekrojach odrzwi nie możemy dopuścić do wystąpienia 

naprężeń granicznych n oraz że, za obudową występuje różna wykładka (wykorzystujemy 

maksymalne naprężenia dla wykładki mechanicznej) wzór na wskaźnik nośności obliczeniowej  

WNobl można określić następująco: 

WNobl = WNgr · kwykł / sb                                                                                      (4) 

 

gdzie: WNgr - wskaźnik nośności granicznej, kwkł - współczynnik wykładki (dla wykładki 

mechanicznej kwykł = 1,0 ÷ 0,9, dla dobrej wykładki kamiennej kwykł = 0,7 ÷ 0,5, dla średniej 

jakości wykładki kamiennej kwykł = 0,5 ÷ 0,4, bez wykładki kwykł = 0,2 ÷ 0,3), sb - współczynnik 

bezpieczeństwa zależny od wymaganego czasu istnienia wyrobiska uwzględniającego 

uwarunkowania geologiczno-górnicze i techniczno-technologiczne (praktyce wartość 

współczynnika bezpieczeństwa należy przyjmować: sb = 1,2 ÷ 1,3 dla wyrobisk krótkotrwałych 

do około 2 lat istnienia, sb  = 1,2 ÷ 1,5 dla wyrobisk o czasie istnienia do 5 lat, sb = 1,5 ÷ 3,0 dla 

wyrobisk długotrwałych o istnienia powyżej 5 lat).  

 Nośności obliczeniowe np. dla wykładki kamiennej za obudową dla wyrobiska do 5 lat  

(sb = 1,5) nośność obliczeniowa WNobl do określenia rozstawu odrzwi wynosi: 

 dla odrzwi ŁPzm-V36/4/6,2x4,1  WNobl = 601,7 · 0,5/1,5 = 200 kN/m, 

 dla odrzwi ŁP12-V36/4/A WNobl = 325,76 · 0,5/1,5 = 108,6 kN/m. 

 

Podstawowy wniosek jest taki, że istnieje możliwość bardziej korzystnego ukształtowania 

odrzwi obudowy podporowej z kształtowników korytkowych niż to ma miejsce w przypadku 

odrzwi obudowy standardowej typu ŁP, która jest starym niemieckim rozwiązaniem. 

 

 

 



3. NOŚNOŚĆ OBUDOWY DLA KONSTRUKCJI PODATNEJ 

 

W wyrobisku górniczym odrzwia obudowy są skręcane z łuków za pomocą strzemion 

z określoną wartością momentu dokręcenia nakrętek. Idea obudowy podatnej polega na 

możliwości zmiany jej przekroju przez wzajemne przemieszczanie się na łukach z zacho-

waniem jej kształtu przy braku deformacji nieciągłych. Nośność odrzwi przy której występuje 

zsuw określana jest nazwą nośności zsuwnej. Nośność zsuwna powinna być nie większa od 

nośności obliczeniowej odrzwi obudowy w stanie sztywnym (usztywnionym). 

Nośności zsuwna odrzwi obudowy łukowej uzyskana z badań stanowiskowych określana 

z charakterystyki pracy obudowy oznaczonej jako nośność zsuwna (średnia) FN lub jako 

nośność zsuwna maksymalna Fzmax, pozwala określić wskaźniki nośności pracy obudowy 

w stanie podatnym wzorami: 

   WNzsuw = FN  kr / S       lub      WNmzsuw = Fzmax  kr / S                    (5) 

 

gdzie: FN - nośność zsuwna (średnia) odrzwi określana z badań dla danego typu obudowy 

(obciążenie odrzwi na stanowisku badawczym powinno być zbliżone do obciążenia występują-

cego w wyrobisku górniczym), Fzmax - nośność zsuwna maksymalna odrzwi  określana z badań 

dla danego typu obudowy (obciążenie 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. 

Przykładowe uśrednione nośności zsuwne uzyskane z badań stanowiskowych prowadzone 

w skali 1:1 dla odrzwi obudowy ŁPzm-V32/4/6,7x4,4 bez przykotwienia podano w tabeli 2, 

a z przykotwieniem w tabeli 3.  

 
Tabela 2. Uśrednione nośności zsuwne uzyskane z badań stanowiskowych dla obudowy ŁPzm, [4] 

 

Lp. Wyszczególnienie Wielkość Wielkość 

1 Liczba strzemion na złączach łuków stropnicowych 4 sztuki 3 sztuki 

2 
Liczba strzemion na złączu łuku stropnicowego 

z ociosowym 
3 sztuki 2 sztuki 

3 Moment dokręcenia strzemion Md 500 Nm 500 Nm 

4 Średnia nośność zsuwna  FN 850 kN 500 kN 

5 
Średnia nośność zsuwna FN  po drugim dokręceniu 

strzemion 
1100 kN 650 kN 

6 Nośność zsuwna maksymalna Fzmzx 1200 kN 800 kN 

 
Tabela 3. Nośności zsuwne  uzyskane z badań stanowiskowych dla obudowy ŁPzm 

przykotwionej na podstawie badań stanowiskowych, [4] 

 

Lp. Wyszczególnienie Wielkość 

1 Odrzwia obudowy ŁPzm przykotwione jedną kotwią FN = 1200 kN 

2 Odrzwia obudowy ŁPzm przykotwione dwoma kotwiami FN = 2000 kN 

 

Przykładowe wartości nośności zsuwnej uzyskane dla odrzwi wykonanych z kształtownika 

V36 o wielkości ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 przy skręceniu nakrętek strzemion momentem 550 Nm 

podano w tabeli 4. 

 

 



Tabela 4. Nośności zsuwne odrzwi ŁPzm-V36/4/7,0x4,6, [4] 

 

Lp. Nazwa Badanie 01 Badanie 02 

1 2 3 4 

1 Odrzwia 
ŁPzm-

V36/4/7,0x4,6 

ŁPzm-

V36/4/7,0x4,6 

2 Liczba strzemion SDw27 w złączach (ZL +  ZS + ZP) 3 + 4 + 3 4 + 4 + 4 

3 Moment dokręcenia strzemion 550 Nm 550 Nm 

4 
Początkowa nośność zsuwna przed pierwszym zsuwem 

FNp 
1377 kN 2218 kN 

1 2 3 4 

5 

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 

FN = Fśr 

1148 kN 1648 kN 

6 

Maksymalna nośność zsuwna odrzwi Fzmax - maksymalne 

łączne obciążenie czynne jakie przenoszą odrzwia podatne 

bezpośrednio przed ich zsuwami w złączach 

Fzmax 

1407 kN 2218 kN 

 
4. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 

 

Dla projektowanych trudnych warunków dobrano wstępnie konstrukcję obudowy 

z kształtownika TH70/42 ze stali S560W o wielkości odrzwi ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 

o parametrach: 

 szerokość w świetle obudowy S = 6,7 m, 

 szerokość wyrobisk w wyłomie Sw = 7,2 m, 

 wysokość w świetle obudowy W = 4,4 m, 

 wysokość wyrobiska w wyłomie Ww = 4,7 m, 

 przekrój poprzeczny odrzwi obudowy ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 Fużyt = 23,9 m2, 

 średnia wytrzymałość skał stropowych Rcśr = 19 MPa, 

 średnia wytrzymałość skał ociosowych Rcoc = 12 MPa, 

 średnia wytrzymałość skał spągowych Rcsp = 25 MPa. 
 

Wysokość strefy odprężonej hsn określa się dla danych: 

 Sw = 6,7 + 2 · 0,25 = 7,2 m,  

Ww= 4,4+0,4 = 4,8 m 

 śr = 0,025 MN/m3, 

H = 1100 m, 

 kn1 = 1,155 - współczynnik koncentracji naprężeń  

(bez wpływu ciśnienia eksplatacyjnego),  

 kn2 = 1,6 - współczynnik koncentracji naprężeń  

(z uwzględnieniem wpływu ciśnienia eksplatacyjnego),  

 ko = 0,55 - współczynnik osłabienia skał stropowych z uwzględnieniem wpływu wody 

(wykropleń z pokładu) na obniżenie wytrzymałości skał stropowych  

  Rcgśr = 19 MPa. 



Wysokość strefy odprężonej hsn określa się w oparciu o model prof. Kłeczka, [5]: 

hsn = 
Sw

2
√

3 · kn · γśr · H

ko · Rcśr
 - 

Ww

2
                                                       (6) 

gdzie: H - głębokość zalegania wyrobiska, Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie,  

 Ww - wysokość wyrobiska w wyłomie, ko - współczynnik osłabienia skał stropowych, 

 kn - współczynnik koncentracji naprężeń, śr - średni ciężar objętościowy skał 

stropowych. 

Wówczas obliczona wysokość strefy odprężonej hsn dla wyrobiska wykonanego w caliźnie 

skalnej bez wpływu ciśnienia od wybieranej ściany (kn = 1,155) wynosi: 

ℎ𝑠𝑛 =
7,2

2
√

3 ⋅ 1,155 ⋅ 0,025 ⋅ 1100

0,55 ⋅ 19
−

4,8

2
= 8,47m  

Przyjęto hsn = 8,5 m. 

 

Natomiast wysokość strefy odprężonej dla chodnika dla powyższych danych z uwzględnieniem 

ciśnienia eksploatacyjnego (kn = 1,6) wynosi: 

ℎ𝑠𝑛1 =
7,2

2
√

3 ⋅ 1,6 ⋅ 0,025 ⋅ 1100

0,55 ⋅ 19
−

4,8

2
= 10,39𝑚  

 

Przyjęto hsn1 = 10,4 m. 

 

Wartość obciążenia obliczeniowego qo wynosi: 

 w strefie bez wpływu eksploatacji: 

  qo = 1,10 · 8,5 · 25 = 233,75 kN/m2    przyjęto qo = 235 kN/m2, 

 w strefie z wpływem eksploatacji: 

  qo = 1,10 · 10,4 · 25 = 286,0 kN/m2    przyjęto qo = 290 kN/m2. 

 

Rozstaw odrzwi d określono z wykorzystaniem następujacej zależności: 

𝑑 ≤
𝐹𝑁∙𝑘𝑟

𝑆∙𝑞𝑜
                                                                   (7) 

 

gdzie: FN - nosność zsuwna odrzwi, kr - współczynnik korekcyjny, S - szerokość odrzwi,  

qo - obciażenie działajace na obudowę. 

 

Wówczas rozstaw odrzwi d w strefie bez wpływu eksploatacji dla następujacych danych 

wynosi: 

- FN = 1200 kN przy zastosowaniu 3 strzemion na łuku ociosowym dokręconych 

momentem Md = 550 Nm, [4],   

- kr = 0,95, 

- S = 6,7 m, 

- qo = 235 kN/m2 

𝑑 =
1200 ∙ 0,95

6,7 ∙ 235
= 0,72 m 

 

Przyjęto rozstaw odrzwi d = 0,70 m... 

 

 



Natomiast w strefie z wpływem eksploatacji dla następujących danych rozstaw odrzwi d wy-

nosi: 

 - FN = 1900 kN przy zastosowaniu 3 strzemion na łuku ociosowym dokręconych 

momentem Md = 550 Nm i odrzwi przykotwionych dwoma kotwami iniekcyjnymi 

o nośności minimum 420 kN i długości Lkst = 10,4 + 2,0 + 0,4 = 12,8 m (przyjęto 

13 m), [4], 

- kr = 0,85,  

- S = 6,7 m, 

- qo = 290 kN/m2  

𝑑 =
1900 ∙ 0,85

6,7 ∙ 290
= 0,83 m 

Analiza uzyskanych wyników wykazuje, że korzystnym rozwiazeniem jest zastosowanie 

obudowy ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 w rozstawie d = 0,70 m przykotwionej za strefą mane-

wrową kombajnu, co pozwoli aktywnie wzmocnić górotwór (wytwarza sie trójosiowy stan 

napreżenia) [6], a w rezultacie zapewni stateczność wyrobiska poddanego w późniejszym eta-

pie jego użytkowania wpływom eksploatacji. 

 

Dodatkowo sprawdza się rozstaw odrzwi ze względu na wskaźnik nośności graniczej WNgr 

i dopuszczalnej, który dla odrzwi ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 ze stali S560W wynosi, [4]: 

 

WNgr = 0,505 MN/m, 

 

co daje wskaźnik nośności obliczeniowe WNobl (z nośności granicznej) przy współczynniku 

bezpieczeństwa sb = 1,5 stosując zależność (4): 

 

WNobl = 0,505  0,7 / 1,5 = 0,235 MN/m. 

 

Wówczas rozstaw odrzwi d wynosi: 

 

d = WNobl / qo = 235/235 = 1,0 m. 

 

Rozwiązanie obudowy przedstawiono na rys. 7 - dla odrzwi czteroczęściowych oraz na 

rys. 8 - dla odrzwi pięcioczęściowych z podzielonym łukiem ociosowym od strony ściany. 

Rozwiązanie obudowy ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 (czteroczęściowej) przykotwionej realizo-

wanej bezpośrednio za strefą manewrową kombajnu po zabudowie kotwi strunowych przedsta-

wiono na rysunku 9, a dla obudowy ŁPzm-TH70/42/5/6,7x4,4 (pięcioczęściowej) przykot-

wionej na rysunku 10. 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Dobór obudowy wymaga przeprowadzenia obliczeń ze względu na nośność graniczną 

obudowy oraz ze względu na nośność zsuwną. 

 

2. Wykształtowanie obudowy podatnej łukowej z kształtowników korytkowych pozwala 

uzyskać wyższe nośności w stosunku do odrzwi tradycyjnych, co ma miejsce przy odrzwiach 

obudowy ŁPzm, ŁPCBor lub ŁPSil, [4]. 



3. Korzystnym rozwiązaniem odrzwi obudowy łukowej podatnej jest stosowanie jej przy-

kotwienia do wysokich struktur górotworu poprzez podciągi budowane na długości wyrobiska, 

[6, 7]. 

 

 
 

Rys. 7. Odrzwia obudowy ŁPzm-

TH70/42/4/6,7x4,4 czteroczęściowe w fazie 

montażu w przodku z zabudową podciągami 

 
 

Rys. 8. Odrzwia obudowy ŁPzm-

TH70/42/5/6,7x4,4 pięcioczęściowe  

z dzielonym łukiem ociosowym w fazie 

po montażu z zabudowanymi podciągami 

 

 
Rys. 9. Odrzwia obudowy ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 

wzmocnione kotwiami strunowymi w strefie 

bezpośrednio za kombajnem 

 
Rys. 10. Odrzwia obudowy ŁPzm-

TH70/42/5/6,7x4,4 wzmocnione kotwiami 

strunowymi w strefie bezpośrednio za 

kombajnem 
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Dobór obudowy podatnej łukowej praktycznie dla danego typu konstrukcji dotyczy określenia 

rozstawu odrzwi obudowy na długości wyrobiska. Liczba czynników, które należy określić jest 

bardzo duża i dotyczy praktycznie konieczności określenia: 

 - obciążenia od strony górotworu qo, (określanej w kN/m2 lub w MPa) 

 - nośności odrzwi obudowy qob wg opracowania [3] określana tzw. wskaźnikiem 

nośności odrzwi WN  (określana w kN/m lub MN/m. 

  Rozstaw odrzwi d określa wzór: 

   d = qob / qo   d = WN / qo    (1) 

 W praktyce wykorzystuje się różne modele (metody) podane w literaturze jak i w tzw. 

zasadach[ 1, 2, 3 ].   1. Chudek M., Duży S. Kleta H., Kłeczek Z. Stoiński K., Zorychta A.2000: Zasady 

doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach 

górniczych wydobywających węgiel kamienny. Katedra Geomechaniki, Budownictwa 

Podziemnego i Ochrony Powierzchni. Gliwice-Kraków-Katowice, 2000r. 

 2. Drzęźla B., Mendera Zb., Barchan A., Głąb L., Schinohl J. 2000. Obudowa 

Górnicza - Zasady projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach 

górniczych wydobywających węgiel kamienny. Politechnika Śląska Instytut Eksploatacji Złóż. 

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o. Wydanie II – poprawione, Katowice, 2000r. 

 3. Rułka K., Mateja J., Kowalski E., Skrzyński K., Stałęga St., Wojtusiak A., Schinohl 

J. 2001. Uproszczone zasady doboru obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych w zakładach 

wydobywających węgiel kamienny. Główny Instytut Górnictwa. Seria: Instrukcje, nr 15, 

Katowice, 2001r. 
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2. NOŚNOŚĆ OBUDOWY DLA KONSTRUKCJI SZTYWNEJ (USZTYWNIONEJ)

Dla standardowych warunków obciążenie obudowy o kształcie łukowym jest pionowe i równomierne 

działające na całej szerokości obudowy. (rys.1.) Dla tak modelowanego obciążenia liniowego (kN/m 

lub MN/m) oblicza się siły wewnętrzne i naprężenia w obudowie uwzględniając powiązanie 

(współpracę obudowy) z górotworem za pomocą wahaczy modelujących wykładkę za obudową. 

Podejście takie musi być rozpatrywane przy wielu założeniach jak np.:

- praca odrzwi w jednej płaszczyźnie (wymagana doskonała stabilizacja odrzwi za pomocą 

wytrzymałych rozpór uniemożliwiających tzw. „tańczenie” obudowy pod wpływem działającego 

obciążenia),

- pewne i jednakowe warunki podparcia uzyskiwane za pomocą właściwie dobranych stóp 

podporowych,

- równomierna i dobrze wykonana wykładka za obudową zarówno w części stropnicowej 

(dla zachowania równomiernego obciążenia) i w części ociosowej dla ograniczenia deformacji odrzwi 

w kierunku ociosu. Wahacze modeluje się na odcinkach odrzwi obudowy, która deformuje się na 

zewnątrz. 

Rys.1 Schemat statyczny obudowy łukowej a – schemat obliczeniowy przy obciążeniu pionowym, b - schemat 

obliczeniowy przy obciążeniu poziomym (wahacze na obwodzie obudowy występują na odcinku gdzie 

przemieszczenia obudowy  są skierowane w stronę górotworu)
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Momenty zginające 

 
Momenty zginające 

 

 

 
Siły podłużne 

 

 
Siły podłużne 

 

Naprężenia 

 

 
Naprężenia 

Rys.3. Wyniki obliczeń dla odrzwi obudowy 

ŁPzm-V36/4/6,2x4,1 

Rys.4. Wyniki obliczeń dla odrzwi obudowy 

12ŁP-V36/4/A 

 

    WNgr = (n/max)0,1   (2) 

 

    n  = Ra  ( m + n )   (3) 

Gatunek stali 
Re (min) 

w MPa 

Rm (min) 

w MPa 
a n m σn w MPa 

34GJ, 25G2 340 550 1,25 0,618 1,4 549 

S480W, 480 650 1,25 0,354 1,4 674 

S550W, 550 730 1,25 0,327 1,4 760 

S560W 560 740 1,25 0,321 1,4 771 

S565W 565 750 1,25 0,327 1,4 781 

 



Dla maksymalnego naprężenia max występującego w odrzwiach 

obudowy dla obciążenia jednostkowego q=-100 kN/m i naprężeń 

granicznych n dla stali S550W uzyskujemy nośność graniczną: 

- dla odrzwi ŁPzm-V36/4/6,2x4,1,   max = -126,3 MPa,  

WNgr=(760/126,3)·100=601,7 kN/m,
- dla odrzwi 12ŁP-V36/4/A,    max = -233,3 MPa,   

WNgr =(760/233,3)·100 =325,76 kN/m

wskaźnik nośności obliczeniowej można określić wzorem:

WNobl = WNgr·kwykł/sb (4)

Nośności obliczeniowe np. dla wykładki kamiennej za obudową dla wyrobiska 

do 5lat 

sb = 1,5 nośność obliczeniowa do obliczenia rozstawu odrzwi wynosi:

- dla odrzwi ŁPzm-V36/4/6,2x4,1 WNobl =601,7·0,5/1,5 = 200 kN/m,

- dla odrzwi 12ŁP-V36/4/A WNobl =325,76·0,5/1,5 = 108,6 kN/m.



3. NOŚNOŚĆ OBUDOWY DLA KONSTRUKCJI PODATNEJ 

Nośności zsuwna odrzwi obudowy łukowej uzyskana z badań 

stanowiskowych określana z charakterystyki pracy obudowy oznaczonej 

jako nośność zsuwna (średnia) FN lub jako nośność zsuwna maksymalna 

Fzmax, pozwala określić wskaźniki nośności pracy obudowy w stanie 

podatnym wzorami:

WNzsuw = FN kr /S       lub      WNmzsuw = Fzmax kr /S (5)

Uśrednione nośności zsuwne uzyskane z badań stanowiskowych 

dla odrzwi obudowy ŁPzm 

Lk. Wyszczególnienie Wielkość Wielkość 

1 Liczba strzemion na złączach łuków stropnicowych 4 sztuki 3 sztuki 

2 
Liczba strzemion na złączu łuku stropnicowego 

z ociosowym  
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 zsuwna FN średnia po drugim dokręceniu 

strzemion  
1100 kN 650 kN 

6 Nośność zsuwna maksymalna Fzmzx  1200 kN 800 kN 

 



Tablica 3 

Nośności zsuwne (FN) uzyskane z badań stanowiskowych dla odrzwi 

obudowy ŁPzm przykotwionej na podstawie badań stanowiskowych 

Lk. Wyszczególnienie Wielkość 

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

2. Odrzwia obudowy ŁPzm przykotwione dwoma kotwiami FN = 2000 kN 

 
Tablica 4 

Nośności zsuwne odrzwi ŁPzm-V36/4/7,0x4,6       

Lp. Nazwa Bad 01 Bad 02 

1 Odrzwia 
ŁPzm-

V36/4/7,0x4,6 

ŁPzm-

V36/4/7,0x4,6 

2 Liczba strzemion SDw27 3+4+3 4+4+4 

3 Moment dokręcenia strzemion 550 Nm 550 Nm 

4 
FNp 

Początkowa nośność zsuwna przed pierwszym zsuwem 
1377 2218 

5 

FN = Fśr   

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. 

1148 1648 

6 

Fzmax 

Maksymalna nośność zsuwna odrzwi Fzmax – 

maksymalne łączne obciążenie czynne jakie przenoszą 

odrzwia podatne bezpośrednio przed ich zsuwami w 

złączach 

1470 2218 

 



4. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY

Dla projektowanych trudnych warunków dobrano wstępnie konstrukcję 

obudowy z kształtownika TH70/42 ze stali S560W o wielkości odrzwi ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4

o parametrach:

- szerokość w świetle obudowy S = 6,7m,

- szerokość wyrobisk w wyłomie Sw = 7,2m,

- wysokość w świetle obudowy W = 4,4m,

- wysokość wyrobiska w wyłomie Ww = 4,7m,

- przekrój poprzeczny odrzwi obudowy ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 Fużyt = 23,9 m2,
- średnia wytrzymałość skał stropowych Rcśr = 19 MPa,

- średnia wytrzymałość skał ociosowych Rcoc = 12 MPa,

- średnia wytrzymałość skał spągowych Rcsp = 25 MPa.



Wysokość strefy odprężonej obliczona dla wyrobiska w caliźnie skalnej obliczana dla 

warunków: - bez wpływu ciśnienia od wybieranej ściany (wzorem prof. 

Kłeczka)

ℎ𝑠𝑛1 =
7,2

2

3 ⋅ 1,155 ⋅ 0,025 ⋅ 1100

0,55 ⋅ 19
−
4,8

2
= 8,47𝑚

Przyjęto hsn = 8,5m
Wysokość strefy odprężonej dla chodnika z uwzględnieniem ciśnienia eksploatacyjnego dla 

danych: Sw = 6,4+2·0,25 = 6,9m, Ww= 4,4+0,4 = 4,8m

śr= 0,025 MN/m3, H = 1100 m,

kn = 1,6,- z wpływem ciśnienia eksploatacyjnego,

ko = 0,55,
Rcgśr = 19 MPa,

ℎ𝑠𝑛1 =
7,2

2

3 ⋅ 1,6 ⋅ 0,025 ⋅ 1100

0,55 ⋅ 19
−
4,8

2
= 10,39𝑚

Przyjęto hsn = 10,4m

Wartość obciążenia obliczeniowego wynosi:
- w strefie bez wpływu eksploatacji:

qo = 1,10·8,5·25 = 233,75 kN/m2 przyjęto qo = 235 kN/m2

- w strefie z wpływem eksploatacji:

qo = 1,10·10,4·25 = 286,0 kN/m2 przyjęto qo = 290 kN/m2



Rozstaw odrzwi określono dla danych: 

- 3 strzemiona na łuku ociosowym FN = 1200 kN, (strzemiona są dokręcane) - kr = 0,95, -

S =6,7m FN = 1200 kN,  (moment dokręcenia strzemion Md = 550 N·m) 
d = (1200·0,95)/(6,7·235) = 0,724m

Przyjęto rozstaw odrzwi d = 0,70m przy zastosowaniu kotwienia kotwiami strunowymi 

w strefie bezpośrednio za kombajnem.

W strefie przed frontem ściany zastosowano kotwie strunowe iniekcyjne 

o długości: Lkst = 10,4 +2,0 +0,4 = 12,8m (przyjęto 13m) o nośności minimum 420 kN.

- 3 strzemiona na łuku ociosowym FN = 1900 kN, (strzemiona są dokręcane)

i przykotwione dwoma kotwiami - kr = 0,85 , - S =6,7m FN = 1900 kN, 

d = (1900·0,85)/(6,7·290) = 0,831m 
Analiza uzyskanych wyników wykazuje, że korzystnym rozstawem 

obudowy ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 jest wartość d = 0,70m ze stosowaniem w strefie 

manewrowej kombajnu dodatkowego przykotwienia odrzwi.

Dodatkowo sprawdza się rozstaw odrzwi ze względu na wskaźnik 

nośności graniczej i dopuszczalnej, który dla odrzwi ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 wynosi:

WNgr = 0,505 MN/m, co daje wskaźnik nośności dopuszczalnej (z nośności 

granicznej): WNgrdop =0,5050,7/1,5 = 0,235 MN/m ( sb = 1,5),

Rozstaw odrzwi wynosi: d= WNgrdop/qo = 235/235 =1,0m.



 

 
Rys.5 Odrzwia obudowy ŁPzm-

TH70/42/4/6,7x4,4 czteroczęściowe w fazie 

montażu  w przodku z zabudową podciągami 

 
Rys.6 Odrzwia obudowy ŁPzm-

TH70/42/5/6,7x4,4 pięcioczęściowe w fazie 

po montażu z zabudowanymi podciągami. Łuk 

ociosowy od strony ściany dzielony 

 



 

 
Rys.7 Odrzwia obudowy ŁPzm-TH70/42/4/6,7x4,4 

wzmocnione kotwiami strunowymi w strefie 

bezpośrednio za kombajnem 

 
Rys.8 Odrzwia obudowy ŁPzm-

TH70/42/5/6,7x4,4 wzmocnione kotwiami 

strunowymi w strefie bezpośrednio za 

kombajnem 

 



5. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Dobór obudowy wymaga przeprowadzenia obliczeń ze 

względu na nośność graniczną obudowy oraz ze względu na nośność 

zsuwną. 

2. Wykształtowanie obudowy podatnej łukowej z kształtowników 

korytkowych pozwala uzyskać wyższe nośności w stosunku do odrzwi 

tradycyjnych, co ma miejsce przy odrzwiach obudowy ŁPzm, ŁPCBor lub 

ŁPSil.

3. Korzystnym rozwiązaniem odrzwi obudowy łukowej podatnej 

jest stosowanie jej przykotwienia do wysokich struktur górotworu poprzez 

podciągi budowane na długości wyrobiska.



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Badania rozpór dla stabilizacji odrzwi obudowy podporowej 
 

 
Bogumiła Głuch-Kwaczała 

PRO-KOM 

 

 

 STRESZCZENIE: Stabilizacja odrzwi obudowy podporowej jest istotnym czynnikiem 

stateczności obudowy zapewniającej wykonanie w wyrobisku przestrzennej konstrukcji 

pozwalającej przenosić wysokie obciążenia od strony górotworu. Obowiązująca aktualnie 

norma polska PN-G-15024:2017 w zakresie badań wytrzymałościowych uwzględnia głównie 

badania wytrzymałościowe łącznika rozpory obciążanego wzdłużnie na rozciąganie i ściskanie. 

Uwzględniając stosowane konstrukcje rozpór budowane liniowo na długości wyrobiska za-

proponowano prowadzenie badań wytrzymałościowych rozpory w jednym ciągu przy mi-

nimum dwóch sztukach obejmujące złącze rozpory z kształtownikiem. Przy działaniu sił 

podłużnych jedna z rozpór powinna być rozciągana, a druga powinna być ściskana. Powinno 

się również prowadzić badania przy działaniu siły poprzecznej na złącze rozpory jak i na 

łącznik. W referacie podano również metodę badania wg normy DIN 21530-4-2003-05 i wy-

niki badań i kryteria badania rozpór w ciągu technologicznym.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: Budownictwo podziemne, obudowa stalowa, rozpory 

 

 

1. WSTĘP 

 

 Stabilizacja odrzwi obudowy podporowej ma istotne znaczenie dla jej prawidłowej 

pracy w wyrobisku górniczym. Istotnymi wymaganiami, które stawia się rozporze górniczej są: 

 

 poprawa stateczności wyrobiska przez wymagany okres istnienia i nadanie obudowie 

charakteru konstrukcji przestrzennej jego gabarytu, kształtu), 

 zapewnienie wymaganego rozstawu odrzwi dla prawidłowej pracy obudowy 

podporowej.  

W obudowach podporowych od początku są stosowane różne rozwiązania konstrukcji rozpór 

wykazujące potrzebę ich rozwoju i stworzenia metod badawczych, które pozwolą poprawić ich 

parametry dostosowane do warunków geologiczno-górniczych. W referacie główną uwagę 

zwrócono na rozpory typu: 

 - symetryczne rurowe łączone z kształtownikiem za pomocą kabłąka i obejmy tzw. 

rozporę RSM (rozwiązania przedstawiono na rysunku 1, 2), 

 - niesymetrycznego rurowe łączone z kształtownikiem śrubami hakowymi oznaczane 

często jako G, TR, a podawane również w normie DIN 21530-4-2003-05 jak i DIN 21530-

2:2018-09 (przykład rozwiązania jak na rysunku 3, 4). 

 

 



Rys.1. Stabilizacja odrzwi za pomocą rozpory 

 symetrycznej typu RSM 

 
Rys.2. Połączenie rozpory 

symetrycznej typu RSM 

z kształtownikiem 
 
 

 
Rys.3. Stabilizacja odrzwi za pomocą rozpory  

niesymetrycznej typu G 

 

 
Rys.4. Połączenie rozpory 

symetrycznej rurowej typu G 

z kształtownikiem 

 

 

2. NORMOWE WYMAGANIA STAWIANE ROZPOROM 

 

Wymagania normowe stawiane rozporom według polskiej normy PN-G-15024:2017 

i niemieckiej DIN 21530-4-2003-05 jak i DIN 21530-2:2018-09 zestawiono w tablicy 1.  

 
Tablica. Wymagania normowe stawiane rozporą wg PN i DIN 

Według normy PN-G-15024 :2017 Według DIN 21530-4-2003-05  

- odchyłka na długości łącznika decydująca 

o rozstawie odrzwi wynosi ±5 mm 

- badanie stabilizacji poprzecznej przy zabudowie 

rozpory pod kątem 90  10o między 

kształtownikami wg rys.5. 

Rys.5. Badanie stabilności poprzecznej 

- stabilizacja prostopadła w kierunku do wyrobiska 

(konieczność wykonania – 1 badania) 

Wymagana siła do przemieszczenia 5 kN 

Norma podaje szczegółową konstrukcje rozpory. 

Podawany jest odstęp konstrukcyjny rozpory 

L=800 mm. Tolerancja wykonania wynosi zatem 

±1 mm.  

 
Rys.8. Rozpora rurowa ze śrubami hakowymi 

połączona z kształtownikiem typu TH70 lub typu 

G wg normy DIN 21530-4-2003-05. 1- łącznik 

rurowy, 2- śruba hakowa, 3 – nakrętka,  

4 – nakrętka kontrująca 

Badanie na rozciąganie prowadzi się dla złącza 

rozpory z kształtownikiem o łącznej długości 

400mm  z odcinkami min.120mm do mocowania 

w maszynie rozciągającej wg rysunku rys.9. 



 
Rys. 6. Badanie stabilności prostopadłej 

w kierunku do wyrobiska 

 

- stabilizacja prostopadła w kierunku od wyrobiska 

(konieczność wykonania – 1 badania) 

Wymagana siła do przemieszczenia 5 kN 

 

Rys. 7. Badanie stabilności prostopadłej 

w kierunku od wyrobiska 

 

Badanie nośności wzdłużnej z prędkością 

obciążenia  10 mm/min. (obciążenie statyczne). 

Rozpory badane są na ramie z określonym typem 

kształtownika umożliwiającym zamocowanie 

rozpory danego rodzaju w sposób odwzorowujący 

jej współpracę z odrzwiami obudowy. 

 

Rozpory powinny przenosić obciążenia 

- 25 kN dla rozpór typu L, 

- 40 kN dla rozpór typu S, 

- 80 kN dla rozpór typu C, 

 

- 50 kN dla rozpór typu L, 

- 60 kN dla rozpór typu S, 

- 90 kN dla rozpór typu C. 

 

konieczność wykonania – 3-ch badań na ściskanie 

i  3-ch badań na rozciąganie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.9. Schemat badania na rozciąganie rozpory  

 

     Badania prowadzi się przez równomierne 

i bezudarowe zwiększanie siły, aż do zerwania. 

Przy rozciąganiu po obciążeniu 50kN rozpora jest 

odciążana dla określenia trwałego odkształcenia, 

które wyznaczone od obciążenia wstępnego 5 kN 

nie powinno przekraczać 10mm, następnie 

prowadzi się dalsze obciążanie do zniszczenia. 

Wymagane jest rejestrowanie charakterystyki siła 

przemieszczenie przedstawionej przykładowo na 

rysunku 10. 

 
Rys.10 Minimalne wymagania odnośnie przebiegu 

siły i drogi w próbie rozciągania 

wg normy DIN 21530-4-2003-05 

Badanie na ściskanie prowadzi się wg rysunku 11 

przy osiowym obciążeniu o długości wbudowania 

na odrzwiach w wyrobisku. Wymagane jest 

zarejestrowanie siły, której wielkość nie powinna 

być mniejsza od 50 kN. 

 
Rys.11. Schemat badania próby na ściskanie 

wg normy DIN 21530-4-2003-05 



3. ZACHOWANIE SIĘ ROZPÓR PRZY GRANICZNYM OBCIĄŻENIU  

 

 Za graniczne obciążenie rozpory siłą wzdłużną należy uznać wielkość przy której 

rozpora całkowicie przestaje przenosić obciążenie przez wystąpienie w niej deformacji lub 

zniszczeń. Różne przypadki deformacji i zniszczenia rozpory do których dochodzi w czasie 

badań stanowiskowych przedstawiono na rysunkach od 12 do 15. 

 

 

 

 

 

Rys.12. Rozerwany łącznik 

rurowy rozpory RSM w 

przekroju otworów z 

deformacją obejmy  

 

 
 

 

 

Rys.13. Rozerwana obejma 

rozpory RSM w miejscu 

zagięcia 

 

 
 

 

 

Rys.14. Pęknięta rura rozpory 

TR w miejscu otworu, rozgięty 

hak stalowy, zdeformowane 

zagięcie obejmy  

  



 

 

 

 

Rys.15. Wyboczony łącznik 

rurowy z zagiętym hakiem 

stalowym i zdeformowanym 

zagięciem obejmy  

 

 

 

4. BADANIE ROZPÓR W CIĄGU ZABUDOWY NA OBCIĄŻENIE WZDŁUŻNE 

 

 Stosowane powszechnie rozpory do stabilizacji odrzwi obudowy podporowej są 

budowane w jednej linii przez połączenie ze sobą na kształtowniku odrzwi obudowy za 

pomocą obejm, kabłąków, śrub hakowych.  

Badania rozpór w ciągu zabudowy przeprowadzono dla rozpory typu: 

 RSM-32/36 rurowej o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki 3,2 mm dla rozstawu 

odrzwi 1m i 0,75m z kabłąkiem, 

 G – 32/36 rurowej o średnicy 42,4mm i grubości ścianki 3,2 mm z śrubami hakowymi 

dla rozstawu odrzwi 0,75m. 

Wyniki badań w postaci zarejestrowanych wykresów obciążenie-przemieszczenie oraz 

zachowanie się rozpór przedstawiono na rysunkach od 17 do 31. Wyniki przeprowadzonych 

badań zestawiono w tablicy 2.  

Uwzględniając sposób zabudowy rozpór w wyrobisku opracowano stanowisko badawcze 

pozwalające prowadzić obudowie dwóch rozpór budowanych w jednej linii dla maksymalnego 

rozstawu odrzwi 1,25m. Rozwiązanie stanowiska pozwala prowadzić pięć wariantów badań 

rozpór takich jak: 
 

 Wariant badania nr 1 dwóch rozpór na ściskanie. Ciąg rozpór jest stabilizowany na 

ostatniej trzeciej podporze, obciążenie jest wywierane na pierwszą podporę poprzez 

płytę dociskową, (rys.16), 
 

 Wariant badania nr 2 dwóch rozpór na rozciąganie. Ciąg rozpór jest stabilizowany na 

pierwszej podporze, obciążenie jest wywierane na trzecią podporę za pomocą rur 

długich osadzonych w sworzniach podpory i w uchwytach rewersu (rys.16), 
 

 Wariant badania nr 3 dwóch rozpór z których jedna jest rozciągana, a druga ściskana. 

Ciąg rozpór jest stabilizowany na pierwszej i trzeciej podporze. Obciążenie jest 

wywierane na środkową podporę za pomocą rur osadzonych w sworzniach podpory i 

w uchwytach rewersu (rys.16), 
 

 Wariant badania nr 4 jednej rozpory na ściskanie. Rozpora jest stabilizowana na 

drugiej podporze. Obciążenie jest wywierane na pierwszą podporę za pomocą rur z 

płytą dociskową (rys.16), 
 

 Wariant badania nr 5 jednej rozpory na rozciąganie. Rozpora jest stabilizowana na 

pierwszej podporze. Obciążenie jest wywierane na drugą podporę za pomocą rur 

osadzonych w sworzniach podpory i w uchwytów rewersu (rys.16). 



 
Rys.16. Warianty badań rozpór 

 

 
Rys.17. Badanie rozpory typu RSM zabudowanych w ciągu (od prawej rozpora 

 rozciągana, od lewej rozpora ściskana) 

 

 
Rys.18. Rozerwanie rury w przekroju 

otworu przy badaniu na rozciąganie  

(bad.02) 

 

 
Rys.19. Wyboczona rozpora rurowa badana na 

ściskanie (bad.03) 

 



 

 

 

 

 

 

Rys.20. Badanie 01. Rozpora RSM L-1,0m 

(rurowo – kabłąkowa) – V32/V36 badana 

w układzie ciągłym w liczbie dwóch sztuk 

na rozciąganie i ściskanie 

 

 

 

 
Rys.21. Badanie 02. Rozpora RSM L-1,0m (rurowo – 

kabłąkowa) – V32/V36  

badana jedna sztuka na rozciąganie 

 
Rys.22. Badanie 03. Rozpora RSM L-1,0m 

(rurowo – kabłąkowa) – V32/V36  

badana jedna sztuka na ściskanie 

 

 

 
Rys. 23. Widok zabudowanych rozpór typu G w liczbie dwóch sztuk badanych  

na rozciąganie i ściskanie (badanie 4), rozstaw podpór 0,75m 

 

 

 



 
Rys. 24. Deformacja obejmy kształtowej, haka i łącznika rozpory 

 przy badaniu w ciągu (dwie rozpory) 

 

 
Rys.25. Rozpora typu G ściskanie 

(pojedyncza) 

 

 
Rys.26. Rozpora typu G rozciąganie 

(pojedyncza) 

 

 
 

 

Rys.27.Badanie 04 Rozpora typu G L-0,75m – 

V32/V36 badana w układzie ciągłym w liczbie dwóch 

sztuk na rozciąganie i ściskanie  

 

 

Rys.28. Badanie 05. Rozpora typu G L-0,75m 

– V32/V36  badana jedna sztuka na rozciąganie 



 

Rys.29. Badanie 06. Rozpora typu G L-0,75m – 

V32/V36  badana jedna sztuka na ściskanie  

 

 

Rys.30. Badanie 07. Rozpora RSM L-075m 

(rurowo – kabłąkowa) – V32/V36 

badana w układzie ciągłym w liczbie dwóch 

sztuk na rozciąganie i ściskanie 

 

 

Zestawienie wyników badań na nośność wzdłużną rozpór 

Tablica 2  

Nr 
bad 

Rodzaj 
rozpory 

Rozstaw 
odrzwi 

Liczba 
rozpór 

Sposób-
badania 

Pmax 

 w kN 
Uodp  

    w mm 
Sposób 

zniszczenia 

Sztywność 
rozpory 

w kN/mm 

1 
RSM-
kab 

1m 2 
rozciąganie 
- ściskanie 

122,5 8 
wyboczenie 

łącznika 
15,3 

2 
RSM-
kab 

1m 1 rozciąganie 85,5 60 
zerwanie rury 

na otworze 
1,4 

3 
RSM-
kab 

1m 1 ściskanie 92,6 7 
wyboczenie 

łącznika 
13,2 

4 TYPU G 0,75m 2 
rozciąganie 
- ściskanie 

130,7 48 
wysunięcie 

haka z przem., 
zagin. łącznika 

2,7 

5 TYPU G 0,75m 1 rozciąganie 70,8 36 

zerwanie rury 
na otworze z 
wysunięciem 

haka 

2,0 

6 TYPU G 0,75m 1 ściskanie 92,0 45 

wyboczenie 
łącznika, 

deformacja 
obejmy 

2,0 

7 
RSM-
kab 

0,75m 2 
rozciąganie 
- ściskanie 

157,3 16 
wyboczenie 

łącznika 
9,8 

 

 

5. POTRZEBA OCENY PRACY ROZPORY DLA OPTYMALNEGO 

    ZASTOSOWANIA W WYROBISKU GÓRNICZYM 

 

Potrzeba oceny pracy rozpory dla optymalnego zastosowania w wyrobisku górniczym 

wymaga dopracowania metod badawczych, które będą odwzorowywały warunki jej pracy in 

situ. W przedstawionym przyczynku do zagadnienia należy zauważyć, że wyniki badań 



zawarte w tablicy 2 wykazują korzystną różnicę nośności maksymalnej Pmax dla badania rozpór 

w ciągu (dwóch rozpór) z których jedna jest rozciągana, a druga ściskana.  

Wzrost nośności w stosunku do badania na pojedynczej rozporze wynosi średnio 

około 40 kN.  

 

Obok analizy nosności dla pracy rozpory i stabilizacji odrzwi istotna jest jej sztywność, którą 

wyrażono wzorem: 

𝜆 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑜𝑑𝑝

  [𝑘𝑁 𝑚𝑚]⁄  

gdzie:  

Pmax – maksymalna nośność na obciążenie wzdłużne w kN 

Uodp – wartość odpowiadająca przemieszczeniu dla siły Pmax 

 

Na podstawie dotychczasowych badań dla oceny rozpór badanych w liczbie dwóch sztuk 

z których jedna jest rozciągana a druga ściskana należy postawić następujące wymagania: 

 

Pmax  ≥ 100 kN 

 ≥ 5 kN/mm 

 

Warunki takie będą oznaczały, że w rozporze przy sile 100 kN przemieszczenie będzie 

wynosiło do 20 mm.  

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Obserwcje zachowania się rozpór w wyrobiskach górniczych wykazują często 

znaczną deformację prowadzącą do ich zniszczenia jak również przemieszczeń 

odrzwi na długości wyrobiska powodującą ich odchylenie od płaszczyzny obciążeń, 

co prwadzi do zmniejszenia ich nośności. 

2. Przedstawiony przyczynek do badania rozpór na nośność wzdłużną w ciągu ich 

zabudowy może być wykorzystany dla oceny ich pracy z uwzględnieniem sztywności. 

Jest potrzeba prowadzenia dalszych, jak również wyznaczenia nowych badań jak np. 

określenia nośności połączenia rozpory z kształtownikiem na obciążenia poprzeczne 

od strony górotworu.  
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1. PN-G-15024:2017 – Obudowa wyrobisk górniczych. Rozpory stalowe dwustronnego działania.  

2. DIN 21530-4-2003-05 jak i DIN 21530-2:2018-09: Ausbau für den Bergbau  

 

 

 

Tests of Struts for Stabilization Steel Yielding Support 
 

SŁOWA KLUCZOWE: Budownictwo podziemne, obudowa stalowa, rozpory 

 



Bogumiła Głuch – Kwaczała

Badania rozpór dla stabilizacji
odrzwi obudowy podporowej

Stabilizacja odrzwi obudowy podporowej ma istotne znaczenie dla jej prawidłowej pracy w
wyrobisku górniczym. Istotnymi wymaganiami, które stawia się rozporze górniczej są:

 poprawa stateczności wyrobiska przez wymagany okres istnienia i nadanie obudowie charakteru
konstrukcji przestrzennej - gabarytu, kształtu,

 zapewnienie wymaganego rozstawu odrzwi dla prawidłowej pracy obudowy podporowej.

Normy polskie:
PN- G-15000-7:1988
PN-G-15000-7:1996 
PN-G-15024:2017 

Normy niemieckie: 
DIN 21530-4-2003-05
DIN 21530-2:2018-09

SEP-2020



W referacie główną uwagę zwrócono na rozpory typu:

• symetryczne rurowe łączone z kształtownikiem za pomocą kabłąka i obejmy - rozporę RSM

• niesymetryczne rurowe łączone z kształtownikiem śrubami hakowymi oznaczane często jako G, TR,
a podawane również w normie DIN 21530-4-2003-05 jak i DIN 21530-2:2018-09

Rozpora typ RSM Rozpora typu  G



Wymagania normowe stawiane rozporom według PN i DIN

PN-G-15024 :2017 DIN 21530-4-2003-05 
Odchyłka na długości łącznika decydująca o rozstawie
odrzwi wynosi ±5 mm.

Rodzaje badań:
• badanie stabilizacji poprzecznej
• badanie stabilizacji prostopadłej w kierunku do

wyrobiska
• badanie stabilizacji prostopadłej w kierunku od

wyrobiska,
• badanie nośności wzdłużnej z prędkością obciążenia

 10 mm/min. (obciążenie statyczne).
Rozpory badane są na ramie z określonym typem
kształtownika umożliwiającym zamocowanie rozpory
danego rodzaju w sposób odwzorowujący jej
współpracę z odrzwiami obudowy.

Norma podaje szczegółową konstrukcje rozpory.
Podawany jest odstęp konstrukcyjny rozpory L=800 mm.
Tolerancja wykonania wynosi zatem ±1 mm.

Badania prowadzi się przez równomierne i bezudarowe
zwiększanie siły, aż do zerwania. Przy rozciąganiu po
obciążeniu 50kN rozpora jest odciążana dla określenia
trwałego odkształcenia, które wyznaczone od obciążenia
wstępnego 5 kN nie powinno przekraczać 10mm, następnie
prowadzi się dalsze obciążanie do zniszczenia.



Wymagania normowe stawiane rozporom według PN i DIN

PN-G-15024 :2017 DIN 21530-4-2003-05 

Rozpory powinny przenosić obciążenia
- 25 kN dla rozpór typu L
- 40 kN dla rozpór typu S
- 80 kN dla rozpór typu C

- 50 kN dla rozpór typu L
- 60 kN dla rozpór typu S
- 90 kN dla rozpór typu C

konieczność wykonania:
3 badania na ściskanie
3 badania na rozciąganie

Badanie na ściskanie prowadzi się wg rysunku 11
przy osiowym obciążeniu o długości wbudowania
na odrzwiach w wyrobisku. Wymagane jest
zarejestrowanie siły, której wielkość nie powinna
być mniejsza od 50 kN



ZACHOWANIE SIĘ ROZPÓR PRZY GRANICZNYM OBCIĄŻENIU

Rozerwany łącznik rurowy 

Rozerwana obejma 

Pęknięty łącznik rurowy 

Wyboczony łącznik rurowy 



BADANIA 
ROZPÓR 5

wariantów 
badań   RSM-32/36 łącznik 

rurowy o średnicy 42,4 
mm i grubości ścianki 
3,2 mm dla rozstawu 
odrzwi 1m z kabłąkiem

 G – 32/36 łącznik 
rurowy o średnicy 
42,4mm i grubości 
ścianki 3,2 mm dla 
rozstawu odrzwi 0,75m 
z śrubami hakowymi



RSM-32/36 rurowej o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki 3,2 mm 
dla rozstawu odrzwi 1m z kabłąkiem

Badanie rozpory typu RSM zabudowanych w ciągu 
(od prawej rozpora rozciągana, od lewej rozpora ściskana)

BADANIE 01

Wyboczenie łącznika



RSM-32/36 rurowej o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki 3,2 mm 
dla rozstawu odrzwi 1m z kabłąkiem

BADANIE 02

Badanie rozpory typu RSM  
Zabudowana jedna rozpora - rozciągana

Zerwanie rury na otworze



RSM-32/36 rurowej o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki 3,2 mm 
dla rozstawu odrzwi 1m z kabłąkiem

BADANIE 03

Badanie rozpory typu RSM  
Zabudowana jedna rozpora - ściskanie

Wyboczenie łącznika



BADANIE 04

Badanie rozpory typu G  zabudowanych w ciągu 
(od prawej rozpora rozciągana, od lewej rozpora ściskana)

Zabudowana jedna rozpora - ściskanie

 G – 32/36 łącznik rurowy o średnicy 42,4mm i grubości
ścianki 3,2 mm dla rozstawu odrzwi 0,75m z śrubami
hakowymi

Wysunięcie haka z łącznika z przemieszczeniem
Zagięcie łącznika



BADANIE 05

Badanie rozpory typu G  
Zabudowana jedna rozpora - rozciągana

 G – 32/36 łącznik rurowy o średnicy 42,4mm i grubości
ścianki 3,2 mm dla rozstawu odrzwi 0,75m z śrubami
hakowymi

Zerwanie rury na otworze i wysunięcie haka



BADANIE 06

Badanie rozpory typu G  
Zabudowana jedna rozpora - ściskana

 G – 32/36 łącznik rurowy o średnicy 42,4mm i grubości
ścianki 3,2 mm dla rozstawu odrzwi 0,75m z śrubami
hakowymi

Wyboczenie łącznika po deformacji obejmy 



BADANIE 07

Badanie rozpory typu RSM zabudowanych w ciągu 
(od prawej rozpora rozciągana, od lewej rozpora ściskana)

RSM-32/36 rurowej o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki 3,2 mm 
dla rozstawu odrzwi 0,75m z kabłąkiem

Wyboczenie łącznika



Wyniki badań na nośność wzdłużną rozpór

Istnieje korzystna  różnica nośności maksymalnej Pmax dla badania 2 rozpór w ciągu których jedna jest rozciągana, a druga 
ściskana. Wzrost nośności w stosunku do badania na pojedynczej rozporze wynosi średnio ok 40 kN. 

nr 
bad 

Rodzaj 
rozpory 

Rozstaw 
odrzwi 

Liczba 
rozpór 

Sposób-
badania 

Pmax 

 w kN 
Uodp  

    w mm 
sposób 

zniszczenia 

sztywność 
rozpory 

w kN/mm 

1 
RSM-
kab 

1m 2 
rozciąganie 
- ściskanie 

122,5 8 
wyboczenie 

łącznika 
15,3 

2 
RSM-
kab 

1m 1 rozciąganie 85,5 60 
zerwanie rury 

na otworze 
1,4 

3 
RSM-
kab 

1m 1 ściskanie 92,6 7 
wyboczenie 

łącznika 
13,2 

4 TYPU G 0,75m 2 
rozciąganie 
- ściskanie 

130,7 48 
wysunięcie 

haka z przem., 
zagin. łącznika 

2,7 

5 TYPU G 0,75m 1 rozciąganie 70,8 36 

zerwanie rury 
na otworze z 
wysunięciem 

haka 

2,0 

6 TYPU G 0,75m 1 ściskanie 92,0 45 

wyboczenie 
łącznika, 

deformacja 
obejmy 

2,0 

7 
RSM-
kab 

0,75m 2 
rozciąganie 
- ściskanie 

157,3 16 
wyboczenie 

łącznika 
9,8 

 



Obok analizy nośności dla pracy rozpory i stabilizacji odrzwi istotna jest jej sztywność,
którą wyrażono wzorem:

𝜆 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑜𝑑𝑝
[ Τ𝑘𝑁 𝑚𝑚]

gdzie:
Pmax – maksymalna nośność na obciążenie wzdłużne w kN
Uodp – wartość odpowiadająca przemieszczeniu dla siły Pmax

Na podstawie dotychczasowych badań dla oceny rozpór badanych w liczbie dwóch sztuk
z których jedna jest rozciągana a druga ściskana należy postawić następujące wymagania:

Pmax ≥ 100 kN

 ≥ 5 kN/mm

Warunki takie będą oznaczały, że w rozporze przy sile 100 kN przemieszczenie będzie
wynosiło do 20 mm.



1. Obserwacje zachowania się rozpór w wyrobiskach górniczych wykazują często
znaczną deformację prowadzącą do ich zniszczenia jak również przemieszczeń
odrzwi na długości wyrobiska powodującą ich odchylenie od płaszczyzny
obciążeń, co prowadzi do zmniejszenia ich nośności.

2. Przedstawiony przyczynek do badania rozpór na nośność wzdłużną w ciągi ich
zabudowy może być wykorzystany dla oceny ich pracy z uwzględnieniem
sztywności.

Jest potrzeba prowadzenia dalszych, jak również wyznaczenia nowych badań jak
np. określenia nośności połączenia rozpory z kształtownikiem na obciążenia
poprzeczne od strony górotworu.

WNIOSKI



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Doświadczenia z zastosowania obudów łukowych podatnych 

w przecinkach ścianowych w warunkach górniczo- 

-geologicznych PGG S.A. KWK Sośnica 
 

Experience of applying arch yielding supports 

in cross-cuts longwall in mining and geological 

conditions of PGG S.A. Sośnica Coal Mine 
 

 

Dariusz Grzanka 

PGG S.A. Oddział KWK Sośnica 

 

 

 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono doświadczenia ze stosowania obudów łukowych 

podatnych typu ŁP12, ŁPw5 i ŁPKO dla przecinek ścianowych oraz uzyskane rezultaty w za-

kresie stateczności i użyteczności rozwiązań danej konstrukcji obudowy w warunkach PGG 

S.A.  Oddział KWK Sośnica. Problemy stosowanych obudów przecinek ścianowych wymusiły 

potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań. Praktyczne wyniki doświadczeń pozwoliły stwier-

dzić, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie obudowy łukowej spłaszczonej 

asymetrycznej typu ŁPSpA-V32/4, której konstrukcja zapewnia odpowiednią użyteczność oraz 

stateczność obudowy w występujących warunkach górniczo-geologicznych. Uzyskane kor-

zystne doświadczenia omówiono w referacie. 

 

SUMMARY: Paper describes experience of using ŁP12, ŁPw5 and ŁPKO yielding arch sup-

ports for cross-cuts longwall panels and the obtained results in terms of stability and usefulness 

of the structures in the conditions of the PGG S.A. Sośnica coal mine. Problems of applied so-

lutions in case of support for cross-cuts longwall panels forced to pursue a new solution. Ob-

tained results and experience conclude that the most suitable solution is usage of ŁPSpA-V32/4 

flattened asymmetrical arch support which construction allows suitable usefulness and support 

stability in existing geological and mining conditions. Obtained positive experiences were pre-

sented in this report. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: obudowa łukowa podatna, dobór obudowy przecinek ścianowych 

 

 
 

1. WSTĘP 

 

Przecinki ścianowe należą do podstawowych wyrobisk przygotowawczych wykonywanych dla 

zazbrojenia ścian wydobywczych w niezbędne urządzenia dla prowadzenia eksploatacji. Do 

charakterystycznych cech przecinek ścianowych należą: 

http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28892
http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28892
http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28892
http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28892
http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28892
http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28892


- krótkotrwały charakter istnienia wyrobiska,  

- znaczna szerokość wyrobiska, zazwyczaj powyżej 6,0m, często powodująca konieczność 

wzmocnienia odrzwi obudowy na szerokości, co utrudnia zbrojenie ściany, 

- częsta lokalizacja w rejonach niekorzystnych, w strefach oddziaływania krawędzi, uskoków. 

W KWK Sośnica stosowano różne rozwiązania obudów w przecinkach ścianowych, jednakże 

niezadawalające rezultaty w zakresie ich stateczności i użyteczności spowodowały poszukiwa-

nie nowych rozwiązań. 

 

 

2. STOSOWANE OBUDOWY W PRZECINKACH ŚCIANOWYCH W KWK SOŚNICA  
 

2.1. Obudowa łukowa ŁP12/V32/4/A 
 

Typowym rozwiązaniem obudów przecinek ścianowych stosowanym w KWK Sośnica była 

obudowa typu ŁP12/V32/4/A, o wymiarach 6,1m x 4,22m i wskaźniku nośności wynoszącym 

0,173 MN/m (dla stali 25G2) lub 0,208 MN/m (dla stali S480W).   
 

 Rys. 1  Schemat zabudowy sekcji obudowy  

                                                                       zmechanizowanej w odrzwiach obudowy ŁP12. 
 

Podstawowymi mankamentami tego rozwiązania były: 

- konieczność znacznej przybierki skał stropowych płonnych przy małej grubości wybieranego 

pokładu, 

- konieczność wykonywania solidnego wykasztowania przestrzeni między stropnicą obudowy 

łukowej przecinki, a stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej,  

- konieczność obcinania stropnic przed wyjazdem sekcjami.  
 

Z powyższych przyczyn poszukiwano rozwiązania poprzez zastosowanie obudów spłaszczo-

nych dla przecinek ścianowych. W KWK Sośnica zastosowano obudowy spłaszczone typu: 

ŁPw5 i ŁPKO/32/4. 

 

2.2. Obudowa spłaszczona typu ŁPw5 
 

Obudowa ŁPw5 składa się z 4 łuków ociosowych: stropnicę odrzwi stanowią 2 łuki ociosowe 

ŁP6/V29, a łuki ociosowe są typowe, wielkości ŁP8/V29. Parametry obudowy:  

 
Szerokość 

S [m] 

Wysokość 

W [m] 

Wskaźnik nośności 

Wn [MN/m] stal 25G2 

5,85 3,25      0,0991 (obliczony przez Rzeczoznawcę) 

 

 



 

    
    Rys. 2 Schemat obudowy ŁPw5                           Rys. 3 Schemat zabudowy sekcji obudowy   

                                                                                   zmechanizowanej w odrzwiach  obudowy ŁPw5 

                                                                                     

 

Mankamenty zastosowania tej obudowy: 

- obudowa w części stropnicowej ma płaski odcinek i przy słabych stropach oraz zwiększonych 

naprężeniach wymagała dodatkowego wzmocnienia stojakami drewnianymi budowanymi w 

osi wyrobiska. Wzmocnienie to było także stosowane przy rozstawie odrzwi co 0,75m, 

- stosunkowo niewielka szerokość utrudniająca zabudowę niektórych typów obudów zmecha-

nizowanych, 

- konieczność obcinania stropnic przed wyjazdem sekcjami. 

Ponadto, dobór rozstawu odrzwi obudowy ŁPw5 dokonywany był przez uprawnionego Rze-

czoznawcę WUG, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych. 

 

2.3. Obudowa łukowa spłaszczona typu ŁPKO 8/8/V32/4 
 

Obudowa ŁPKO 8/8/V32/4 składa się z czterech łuków ociosowych obudowy ŁP-trzy elemen-

towej wielkości ŁP8. Parametry obudowy: 

 
Szerokość 

S [m] 

Wysokość 

W [m] 

Wskaźnik nośności 

WN  [MN/m] 

stal 25G2 

Wskaźnik nośności 

WN [MN/m] 

stal S480W 

6,1 3,38 0,1394 0,1674 
 

         
     Rys. 4 Schemat obudowy ŁPKO                         Rys. 5 Schemat zabudowy sekcji obudowy   

                                                                                              zmechanizowanej w odrzwiach  

                                                                                              obudowy ŁPKO 

 

Mankamenty zastosowania tego rozwiązania: 

- przy słabych stropach i zwiększonych naprężeniach zachodziła konieczność zastosowania 

dodatkowego wzmocnienia odrzwi  stojakami budowanymi w osi wyrobiska, 



- konieczność obcinania stropnic przy wyjeździe sekcjami ze ściany. 
 

Doświadczenia praktyczne z zastosowania obudów spłaszczonych typu ŁPKO i ŁPw5 wykaza-

ły, że obudowy te mają niedostateczną podporność i wymagają dodatkowego podparcia w 

przekroju wyrobiska za pomocą podciągów i stojaków podporowych. W przypadku nie zasto-

sowania wzmocnień ulegają często deformacji. Kolejną wadą tych konstrukcji jest konieczność 

obcinania stropnic przed wyjazdem sekcjami obudowy zmechanizowanej. W związku z po-

wyższym kopalnia poszukiwała innych rozwiązań obudów przecinek ścianowych. 

 

 

3. ZASTOSOWANIE W KWK SOŚNICA OBUDOWY SPŁASZCZONEJ TYPU ŁPSp 

 

W poszukiwaniu nowych rozwiązań, korzystając z doświadczeń innych kopalń, w KWK So-

śnica postanowiono spróbować zastosować obudowę spłaszczoną typu ŁPSp-V32. W tym celu, 

dla sprawdzenia jak powyższa obudowa będzie sprawdzać się w warunkach górniczo-geo-

logicznych KWK Sośnica  zdecydowano o zastosowaniu obudowy spłaszczonej typu ŁPSp-

V32/4/6,2x3,5 w diagonali Wi02 w pokładzie 405/2. 

Drążenie diagonali Wi02 w pokładzie 405/2 miało na celu przyspieszenie drążenia chodnika 

nadścianowego i102 w pokł. 405/2 i przekopu Z08 pokł. 405/2-405/1. Wyrobiska te planowano 

wykonać w celu uzyskania opływowego prądu powietrza w rejonie prowadzenia robót przygo-

towawczych dla ściany h100a oraz planowanych kolejnych ścian w pokładzie 405/1. 

Pokład 405/2 w rejonie planowanych robót zaliczony był do II stopnia zagrożenia tąpaniami,  

IV kategorii zagrożenia metanowego i do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Podstawowe parametry projektowanej diagonali Wi02: 

- długość wyrobiska  – 340m, 

- nachylenie wyrobiska do 10°,  

- głębokość lokalizacji wyrobiska H = 950m,  

- czas istnienia wyrobiska do 1,0 roku,  

- miąższość pokładu 405/2 w rejonie od 3,12m do 3,78m, średnia miąższość 3,53m, 

- w stropie pokładu 405/2 występują warstwy iłowca zapiaszczonego i iłowca, 

- średnie wartości Rc dla pokładu 405/2 w OG „ Sośnica III”:  

       - dla iłowca 43,4MPa,  

       - dla piaskowca 91,2MPa,  

       - dla węgla 17,8MPa. 
 

Diagonala Wi02 drążona była z pochylni i102 w pokładzie 405/2 w kierunku NW. Wyrobisko 

zaplanowano w trudnych warunkach górniczo-geologicznych, w zasięgu oddziaływania kra-

wędzi eksploatacyjnych pokładów 405/1 i 404/5  zalegających odpowiednio w odległościach 

24m i 48m powyżej pokładu 405/2. Na odcinkach oddziaływania ww. krawędzi, tj.  

- od 0m do 20m,  

- od 140m do 190m, 

- od 260m do końca diagonali Wi02 (wraz ze skrzyżowaniem z chodnikiem nadścianowym 

i102) wyznaczone zostały strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami. 

Ponadto, diagonala Wi02 przechodziła nad przecznicą C9 i przecznicą równoległą C9 oraz 

przejeżdżała przez podsadzoną pochylnię odstawczą w pokł. 405/2 i przez uskok normalny  o 

zrzucie h= 08-1,1m. 

 

 



 
Rys. 6. Wycinek mapy pokładu 405/2 z naniesioną diagonalą Wi02 
 

Początkowe 15m diagonali Wi02 w pokł. 405/2 zaplanowano drążyć w obudowie ŁP12/ 

/V32/4/A w rozstawie odrzwi co 0,5m (w celu dodatkowego wzmocnienia obudowy zastoso-

wano 3 strzemiona na złączach). Pozostałą część wyrobiska zaprojektowano w obudowie 

ŁPSp-V32/4/6,2 x 3,5 wykonanej ze stali S560W w rozstawie: 

- co 0,75m z dodatkową stabilizacją odrzwi w postaci podciągu stalowego mocowanego do 

łuków stropnicowych, 

-    co 0,5m z dodatkową stabilizacją odrzwi w postaci 2 podciągów stalowych mocowanych do 

łuków stropnicowych - w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami, oraz na odcinkach 

przejeżdżania nad przecznicą C9 i przez uskok. 

W przodku obudowę stabilizowano na bieżąco za pomocą rozpór wieloelementowych, co 

1,2m. Łuki stropnicowe odrzwi obudowy ŁPSp-V32/4/6,2x3,5m skręcano trzema strzemiona-

mi, a zakładki łuków ociosowych ze stropnicowymi dwoma strzemionami. Moment dokręcenia 

strzemion minimum 450 Nm. 
 

  

    
Rys. 7  Schematy obudowy ŁPSp-V32/4/6,2x3,5m w diagonali Wi02 w pokładzie 405/2 

 

Podczas drążenia diagonali Wi02 miała miejsce znaczna aktywność sejsmiczna górotworu, w 

okresie od czerwca do lipca wystąpiło 20 wstrząsów o energii rzędu 102J oraz 6 wstrząsów o 

energii rzędu 103J. Wstrząsy te nie wywołały skutków w wyrobisku. 



Prowadzona obserwacja zachowania się obudowy ŁPSp-V32/4/6,2x3,5m wykazała, że: 

- w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami,  gdzie obudowę budowano w rozstawie co 

0,5m, z zastosowaniem 2-ch podciągów stalowych, a także na odcinku pomiędzy strefami od 

20mb do 140mb, nie stwierdzono widocznych wpływów górotworu na obudowę, miejscami 

wystąpiły jedynie niewielkie zsuwy na zamkach obudowy. Ponadto, stwierdzono wypiętrzenie 

spągu do ok. 0,5m. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. 

Widok obudowy ŁPSp-V32/4/6,2x3,5m 

w diagonali Wi02 w strefie szczególne-

go zagrożenia tąpaniami, w rozstawie 

odrzwi co 0,5m, z dodatkową stabiliza-

cją odrzwi w postaci 2 podciągów 

- na odcinku pomiędzy strefami, od 190mb do 260mb, stwierdzono zwiększone wpływy góro-

tworu na obudowę, objawiające się deformacją i przeginaniem łuków stropnicowych do prze-

kroju wyrobiska oraz deformacją łuków ociosowych po stronie południowej. 

 

 

 

 

 

Rys. 9. 

Widok zdeformowanego łuku 

ociosowego obudowy ŁPSp-

V32/4/6,2x3,5m w diagonali 

Wi02  na odcinku w rozstawie 

odrzwi co 0,75m, z dodatkową 

stabilizacją odrzwi w postaci 

1 podciągu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rys. 10. 

Widok zdeformowanych łuków 

stropnicowych obudowy ŁPSp-

V32/4/6,2x3,5m w diagonali     

Wi02 na odcinku w rozstawie 

odrzwi co 0,75m, z dodatkową 

stabilizacją odrzwi w postaci 

1 podciągu 

 

Powstałe deformacje obudowy wymusiły zastosowanie wzmocnienia w postaci podciągu 

drewnianego budowanego w rejonie osi wyrobiska podbudowanego stojakami stalowymi Va-

lent pod każdym odrzwiem obudowy.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Widok zdeformowa-

nych łuków stropnicowych 

obudowy ŁPSp-

V32/4/6,2x3,5m   

wzmocnionych stojakami sta-

lowymi Valent. 

 

Diagonala Wi02 drążona była w bardzo trudnych warunkach górniczo-geologicznych, w stre-

fach koncentracji naprężeń pod krawędziami eksploatacyjnymi, w strefie uskokowej, przy  

znacznej aktywności sejsmicznej górotworu i w rejonie z gęstą siecią wyrobisk. W powyż-

szych warunkach obudowa ŁPSp-V32/4/6,2x3,5 przy rozstawie co 0,5m i zastosowanych 2 

podciągach wykazała wysoką stateczność, bez konieczności  dodatkowego wzmacniania za 

pomocą stojaków podporowych stalowych. Jednakże zastosowanie na odcinku diagonali po-

między strefami szczególnego zagrożenia tapaniami rozstawu odrzwi co 0,75m okazało się 

błędne, obudowa na tym odcinku wyrobiska uległa deformacji i wymagała wykonania dodat-

kowego wzmocnienia przy użyciu stojaków stalowych. 

 

 

4. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA OBUDOWY ŁPSpA 

W PRZECINKACH ŚCIANOWYCH W KWK SOŚNICA 
 

Biorą pod uwagę doświadczenia przy zastosowaniu obudowy ŁPSp w diagonali Wi02 w po-

kładzie 405/2 postanowiono zastosować obudowę spłaszczoną typu ŁPSp w wersji asyme-



trycznej przy drążeniu przecinki ściany n113 w pokładzie 408/4. Przewidywane warunki gór-

niczo-geologiczne w rejonie planowanej przecinki były znacznie łatwiejsze niż w diagonali 

Wi02. Przecinka ściany n113 została zaprojektowana na głębokości około 950 m w rejonie za-

szłości eksploatacyjnych pokładu 405/1 (153m powyżej) i pokładu 405/2 (126m powyżej). Po-

kład 408/4 zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, a prognozowaną energię wstrzą-

su na etapie robót przygotowawczych określono na 1 x 104 J. 
  

Podstawowe parametry projektowanej prze-

cinki ściany n113: 

- długość wyrobiska  – 200m, 

- nachylenie wyrobiska do 15°,  

- głębokość lokalizacji wyrobiska H = 950m,  

- grubość pokładu 408/4 od 2,1m do 2,3m, 

- w stropie pokładu 408/4 występują warstwy 

iłowca, iłowca zapiaszczonego i piaskowca, 

- średnie wartości Rc dla pokładu 408/4 

       - dla iłowca 40,7MPa,  

       - dla piaskowca 68MPa,  

       - dla węgla 15MPa. 

 

Rys. 12  Wycinek mapy pokładu 408/4 z naniesioną przecinką ściany n113 
 

Przecinkę ściany n113 zaprojektowano w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8 wykonanej ze stali 

S480W w rozstawie odrzwi co 0,5m z dodatkową stabilizacją odrzwi w postaci podciągu sta-

lowego mocowanego do łuków stropnicowych. Moment dokręcenia strzemion min. 450 Nm.  

 

Parametry obudowy: 

Szerokość    - 6,2 m 

Wysokość    - 3,8 m 

Wskaźnik nośności  

(dla stali S480W) - 0,173[MN/m] 

Rozstaw odrzwi   - 0,5m 

Rys. 13  Schemat obudowy ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8 w przecince ściany n113 

 

Prowadzone obserwacje zachowania się obudowy ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8 zastosowanej w prze-

cince ść. n113 wykazały jej wysoką stateczność, nie wymagającą stosowania dodatkowych 

wzmocnień w postaci stojaków budowanych w osi wyrobiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rys. 14 

Drążenie przecinki ścia-

ny n113 w obudowie 

ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8 

 

 

 

 

 

 

Rys. 15 

Widok obudowy ŁPSpA-

V32/4/6,2x3,8  w prze-

cince ściany n113 

w pokł. 408/4 

 

Przecinka ściany n113 w pokładzie 408/4 zazbrojona została w sekcje obudowy zmechanizo-

wanej typu KW-18/34-POzW1/ZRP oraz KW-18/34-POzW1/BSN/ZRP.  
 

 

 

 

Rys. 16. 

Zabudowa sekcji obu-

dowy zmechanizo-

wanej KW-18/34-

POzW1/ZRP 

w obudowie ŁPSpA-

V32/4/6,2x3,8  w prze-

cince ściany n113 

w pokł. 408/4 

 



 

 

 

 

Rys. 17  

Zabudowa sekcji obudowy 

zmechanizowanej KW-

18/34-POzW1/ZRP 

w obudowie ŁPSpA-

V32/4/6,2x3,8  w przecince 

ściany n113 w pokł. 408/4 

 

Zastosowana obudowa łukowa spłaszczona asymetryczna ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8 doskonale 

sprawdziła się zarówno na etapie drążenia przecinki ścianowej, jak i podczas zbrojenia prze-

cinki. Sekcje obudowy zmechanizowanej zostały rozparte przy stosowaniu małej ilości drewna. 

Zmniejszony odcinek łuku stropnicowego od strony wjazdu sekcją obudowy zmechanizowanej 

do ściany zapewnił prosty wyjazd sekcjami po wypięciu łuków ociosowych, bez potrzeby ob-

cinania łuków stropnicowych. Przyczyniło się to do łatwiejszego i szybszego rozruchu ściany 

n113. 

 

Wobec powyższych, korzystnych rezultatów zastosowania obudowy łukowej spłaszczonej asy-

metrycznej ŁPSpA w przecince ściany n113 w pokładzie 408/4, obudowa tego typu została za-

stosowana w kolejnych przecinkach ścianowych. 

 
Zestawienie zastosowanych obudów typu ŁPSpA dla przecinek ścianowych w warunkach KWK Sośnica  

Lp. Przecinka ścianowa Obudowa 
Szerokość 

S [m] 

Wysokość 

W [m] 

Wskaźnik nośności 

WN [MN/m] 

stal S480W 

Rozstaw 

odrzwi 

[m] 

1. h100a pokład 405/1 ŁPSpA-V32/4/6,2x3,1 6,2 3,1 0,173 0,5 i 0,6 

2. tb103 pokład 414/2 ŁPSpA-V32/4/6,5x3,1 6,5 3,1 0,170 0,6 

3. 
x104, x104a  

pokład 416 
ŁPSpA-V32/4/6,5x3,8 6,5 3,8 0,170 0,6 i 0,75 

4. gc101 pokład 404/5 
ŁPSpA-

V32/4/6,85x3,1 
6,85 3,1 0,162 0,6 

 

           

Rys. 18  

Wycinek 

mapy po-

kładu 

405/1 z 

naniesioną 

przecinką 

ściany 

h100a 

 

Rys. 19  

Wycinek 

mapy pokła-

du 414/2 z 

naniesioną 

przecinką 

ściany tb103 

 



          

Rys. 20  

Wycinek 

mapy pokł. 

416 z prze-

cinkami śc. 

x104a i 

x104 

 

Rys. 21  

Wycinek 

mapy po-

kładu 

404/5 z 

naniesioną 

przecinką 

ściany 

gc101 

Podczas drążenia ww. przecinek ścianowych w celu dodatkowej stabilizacji odrzwi budowano 

podciąg stalowy mocowany do łuków stropnicowych. Obudowa ŁPSpA wykazała się wysoką 

statecznością, w żadnym przypadku nie zaszła konieczność zastosowania dodatkowych 

wzmocnień w postaci stojaków. Podczas drążenia przecinki ściany h100a w pokładzie 405/1 w 

strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami zastosowano zagęszczenie odrzwi do 0,5m. Kon-

strukcja obudowy umożliwiała prosty wyjazd sekcjami po wypięciu łuków ociosowych, bez 

potrzeby obcinania łuków stropnicowych. Przyczyniło się to do łatwiejszego i szybszego roz-

ruchu ścian. Aktualnie kopalnia prowadzi drążenie kolejnej przecinki ścianowej w pokładzie 

408/4 w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,5x3,5. 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Rozwiązania obudów przecinek ścianowych wykonywane w obudowie ŁP12 wymagały 

znacznej przybierki skał stropowych płonnych przy małej grubości wybieranych pokładów. 

Ponadto, były trudne w rozruchu i wymagały dokładnego kasztowania przestrzeni między 

stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej a obudową łukową. Istotną wadą była także ko-

nieczność obcinania stropnic przed wyjazdem sekcjami. 

2. Doświadczenia górnicze pokazały, że przecinki ścianowe wykonywane w odrzwiach obu-

dowy ŁPw5 i ŁPKO ze względu na słabszą podporność w warunkach zwiększonych obciążeń 

wymagały dodatkowego wzmacniania za pomocą stojaków podporowych. Przy uruchomianiu 

ścian często zachodziła konieczność mechanicznego obcinania stronic od strony ociosu wę-

glowego. 

3. Praktyczne doświadczenia ruchowe potwierdziły dużą przydatność obudowy spłaszczonej 

typu ŁPSpA i korzystniejsze jej zachowanie w stosunku do obudów ŁPw5 i ŁPKO.W warun-

kach KWK Sośnica wykonano do tej pory 5 przecinek ścianowych w odrzwiach obudowy 

ŁPSpA. Uzyskane doświadczenia wskazują, że zastosowanie obudowy jest korzystne ze 

względu na:  
- stateczność wyrobiska – nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych wzmocnień w postaci 

stojaków budowanych w przekroju wyrobiska, 

- konstrukcję obudowy, zapewniającą prosty wyjazd sekcjami obudowy zmechanizowanej do 

pokładu, po demontażu łuków ociosowych, bez konieczności obcinania łuków stropnicowych, 

- możliwość prawidłowego rozparcia sekcji obudowy zmechanizowanej przy stosowaniu  mi-

nimalnej wykładki między stropnicą sekcji zmechanizowanej a stropnicami łukowymi obudo-

wy, 

- większą możliwość dobrania optymalnego kształtu wyrobiska dla spełnienia wymagań użyt-

kowych przecinki ścianowej wyposażonej w obudowę zmechanizowaną, przenośnik i kom-

bajn. 
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Informacje ogólne o kopalni

Kopalnia Sośnica leży w północno-

zachodniej części Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego, w Gliwicach. 

Obszar górniczy (OG) obejmuje 

trzy jednostki administracyjne: 

gminę Gierałtowice oraz miasta 

Gliwice i Zabrze.

OG KWK – 32,44 km2

Koncesja:   do 15.04.2020r.

Plan Ruchu:  do 15.04.2020r.
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KWK Sośnica O.G. „Sośnica III”

Kopalnia Sośnica graniczy z 3 kopalniami: 

JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch 

„Knurów”, JSW S.A. KWK „Budryk”

i SRK S.A. KWK „Makoszowy” (w likwidacji).
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Przecinki ścianowe należą do podstawowych wyrobisk 
przygotowawczych wykonywanych dla uzbrojenia ścian wydobywczych 

w niezbędne urządzenia dla prowadzenia eksploatacji. 
Do charakterystycznych cech przecinek ścianowych należą: 

- krótkotrwały charakter istnienia wyrobiska, 

- znaczna szerokość wyrobiska, zazwyczaj powyżej 6,0m, często 
powodująca konieczność wzmocnienia odrzwi obudowy na szerokości, 

co utrudnia zbrojenie ściany,

- częsta lokalizacja w rejonach niekorzystnych, w strefach oddziaływania 
krawędzi, uskoków
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STOSOWANE  OBUDOWY  ŁUKOWE  

PODATNE  W PRZECINKACH  

ŚCIANOWYCH  W KWK  SOŚNICA 



Obudowa ŁP12/V32/4/A 

Podstawowe mankamenty:

- konieczność znacznej przybierki skał stropowych płonnych

przy małej grubości wybieranego pokładu,

- konieczność wykonywania solidnego wykasztowania

przestrzeni między stropnicą obudowy łukowej przecinki, a 

stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej. 

- konieczność obcinania stropnic przed wyjazdem sekcjami.

Parametry obudowy:

Szerokość

S [m]

Wysokość

W [m]

Wskaźnik nośności

Wn [MN/m] 

stal S480W

6,1 4,22 0,173



Obudowa spłaszczona typu ŁPw5 

Mankamenty obudowy ŁPw5:

- przy słabych stropach oraz zwiększonych naprężeniach

konieczność dodatkowego wzmocnienia stojakami 

drewnianymi budowanymi w osi wyrobiska. 

- stosunkowo niewielka szerokość utrudniająca zabudowę 

niektórych typów obudów zmechanizowanych,

- konieczność obcinania stropnic przed wyjazdem 
sekcjami.

Dobór obudowy dokonywany przez  uprawnionego 
Rzeczoznawcę WUG.

Parametry obudowy:

Szerokość

S [m]

Wysokość

W [m]

Wskaźnik nośności

Wn [MN/m] 

stal 25G2

5,85 3,25 0,091

Obudowa składa się z 4 łuków ociosowych: 
stropnicę  stanowią 2 łuki ociosowe ŁP6/V29, a 
łuki ociosowe są typowe, wielkości ŁP8/V29.



Obudowa łukowa spłaszczona ŁPKO 8/8/V32/4 

Obudowa ŁPKO 8/8/V32/4 składa się z czterech 
łuków ociosowych obudowy ŁP-trzy elementowej 
wielkości ŁP8.

Parametry obudowy:

Szerokość

S [m]

Wysokość

W [m]

Wskaźnik nośności

Wn [MN/m] 

stal S480W

6,1 3,38 0,1674

Mankamenty zastosowania tego rozwiązania:

- przy słabych stropach i zwiększonych 

naprężeniach konieczność zastosowania 

dodatkowego wzmocnienia odrzwi  stojakami 

budowanymi w osi wyrobiska,

- konieczność obcinania stropnic przy wyjeździe 
sekcjami ze ściany.
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ZASTOSOWANIE OBUDOWY 
SPŁASZCZONEJ TYPU ŁPSp-V32/4/6,2 X 3,5  

PODCZAS DRĄŻENIA 

DIAGONALI WI02 W POKŁADZIE 405/2



POKŁAD 405/2
Mapa przeglądowa  

Diagonala Wi02

102J 103J 

20 6 26

Prognoza:

Emax = 104J
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Podstawowe parametry projektowanej diagonali Wi02:

 Długość wyrobiska: 340 m
 Max głębokość zalegania:  950 m
 Kąt nachylenia:  średnio 10°
 Czas istnienia wyrobiska do 1,0 roku,

 Miąższość pokładu 405/2 w rejonie od 3,12m do 3,78m, 
średnia miąższość 3,53m,

 W stropie pokładu 405/2 występują warstwy iłowca 
zapiaszczonego i iłowca,

 Średnie wartości Rc dla pokładu 405/2 w OG „ Sośnica III”: 
- dla iłowca 43,4MPa, 

- dla piaskowca 91,2MPa, 

- dla węgla 17,8MPa.
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Wyrobisko zaplanowano w trudnych warunkach górniczo-

geologicznych, w zasięgu oddziaływania krawędzi

eksploatacyjnych pokładów 405/1 i 404/5 zalegających

odpowiednio w odległościach 24m i 48m powyżej pokładu 405/2.

Na odcinkach oddziaływania ww. krawędzi wyznaczone zostały

strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami:

- od 0m do 20m,

- od 140m do 190m,

- od 260m do końca diagonali Wi02 (wraz ze skrzyżowaniem

z chodnikiem nadścianowym i102).

Ponadto, diagonala Wi02 przechodziła nad przecznicą C9 i 
przecznicą równoległą C9 oraz przejeżdżała przez podsadzoną 
pochylnię odstawczą w pokł. 405/2 i przez uskok normalny  o 
zrzucie h= 0,8-1,1m.



Strefa szczególnego 

zagrożenia tąpaniami 

od 260m do końca

Strefa szczególnego 

zagrożenia tąpaniami 

od 140m do 190m

Strefa szczególnego 

zagrożenia tąpaniami 

od 0m do 20m

Wycinek mapy pokładu 405/2 z naniesioną diagonalą Wi02
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Diagonalę Wi02 zaprojektowano w obudowie ŁPSp-

V32/4/6,2 x 3,5 wykonanej ze stali S560W w rozstawie:

 co 0,75m z dodatkową stabilizacją odrzwi w postaci
podciągu stalowego mocowanego do łuków
stropnicowych,

 co 0,5m z dodatkową stabilizacją odrzwi w postaci 2
podciągów stalowych mocowanych do łuków
stropnicowych - w strefach szczególnego zagrożenia
tąpaniami, oraz na odcinkach przejeżdżania nad
przecznicą C9 i przez uskok
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Schematy obudowy ŁPSp-V32/4/6,2x3,5m w diagonali Wi02 
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Prowadzona obserwacja zachowania się obudowy ŁPSp-

V32/4/6,2x3,5m wykazała, że:

- w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami,  gdzie 

obudowę budowano w rozstawie co 0,5m, z zastosowaniem 2-

ch podciągów stalowych, a także na odcinku pomiędzy 

strefami od 20mb do 140mb, nie stwierdzono widocznych 

wpływów górotworu na obudowę, miejscami wystąpiły 

jedynie niewielkie zsuwy na zamkach obudowy.

- na odcinku pomiędzy strefami, od 190mb do 260mb, 

stwierdzono zwiększone wpływy górotworu na obudowę, 

objawiające się deformacją i przeginaniem łuków 

stropnicowych do przekroju wyrobiska oraz deformacją łuków 

ociosowych po stronie południowej
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Powstałe deformacje obudowy wymusiły zastosowanie 

wzmocnienia w postaci podciągu drewnianego 

budowanego w rejonie osi wyrobiska podbudowanego 

stojakami stalowymi Valent pod każdym odrzwiem

obudowy
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Zastosowanie obudowy ŁPSpA-V32/4/6,2 x 3,5  

podczas drążenia przecinki ściany n113 

w pokładzie 408/4
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Podstawowe parametry projektowanej przecinki 

ściany n113:

 Długość wyrobiska: 200 m
 Max głębokość zalegania:  950 m
 Kąt nachylenia:  średnio 15°

 Miąższość pokładu 408/4 od 2,1m do 2,3m,
 W stropie pokładu 408/4 występują warstwy iłowca, 

iłowca zapiaszczonego i piaskowca,
 Średnie wartości Rc dla pokładu 408/4 w OG „ Sośnica III”: 

- dla iłowca 40,7MPa, 

- dla piaskowca 68MPa, 

- dla węgla 15MPa.
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Wycinek mapy pokładu 408/4 z naniesioną przecinką ściany n113
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Przecinkę ściany n113 zaprojektowano w obudowie
łukowej spłaszczonej asymetrycznej ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8
wykonanej ze stali S480W w rozstawie odrzwi

co 0,5 m - na całej długości

z dodatkową stabilizacją odrzwi w postaci podciągu

stalowego mocowanego do łuków stropnicowych,



Obudowa spłaszczona asymetryczna ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8

Prowadzone obserwacje zachowania się obudowy ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8 

zastosowanej w przecince ść. n113 wykazały jej wysoką stateczność, nie wymagającą 

stosowania dodatkowych wzmocnień w postaci stojaków budowanych w osi 

wyrobiska.

Parametry obudowy:

Szerokość

S [m]

Wysokość

W [m]

Wskaźnik nośności

Wn [MN/m] 

stal S480W

6,2 3,8 0,173







Obudowa spłaszczona asymetryczna ŁPSpA-V32/4/6,2x3,8

Przecinka ściany n113 w pokładzie 408/4 

zazbrojona została w sekcje obudowy 

zmechanizowanej typu KW-18/34-POzW1/ZRP 

oraz KW-18/34-POzW1/BSN/ZRP.

Zalety zastosowanej obudowy:

 Sekcje obudowy zmechanizowanej zostały rozparte przy

stosowaniu małej ilości drewna.

 Zmniejszony odcinek łuku stropnicowego od strony wjazdu

sekcją obudowy zmechanizowanej do ściany zapewnił prosty

wyjazd sekcjami po wypięciu łuków ociosowych, bez potrzeby

obcinania łuków stropnicowych co przyczyniło się to do

łatwiejszego i szybszego rozruchu ściany n113
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Zestawienie zastosowanych obudów typu ŁPSpA dla 

przecinek ścianowych w warunkach KWK Sośnica :

Lp. Przecinka ścianowa Obudowa Szerokość

S [m]

Wysokość

W [m]

Wskaźnik 

nośności

WN [MN/m]

stal S480W

Rozstaw 

odrzwi

[m]

1. h100a pokład 405/1 ŁPSpA-V32/4/6,2x3,1 6,2 3,1 0,173 0,5 i 0,6

2. tb103 pokład 414/2 ŁPSpA-V32/4/6,5x3,1 6,5 3,1 0,170 0,6

3. x104, x104a 

pokład 416

ŁPSpA-V32/4/6,5x3,8 6,5 3,8 0,170 0,6 i 0,75

4. gc101 pokład 404/5 ŁPSpA-V32/4/6,85x3,1 6,85 3,1 0,162 0,6
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Strefa szczególnego 

zagrożenia tąpaniami 

od początku do 150mb 

Wycinek mapy pokładu 405/1 z naniesioną przecinką ściany h100a

Przecinkę ściany h100a zaprojektowano 

w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,2 x 3,1 w 

rozstawie:

 co 0,6m z dodatkową stabilizacją 
odrzwi w postaci podciągu 
stalowego mocowanego do łuków 
stropnicowych,

 oraz w strefie szczególnego 
zagrożenia tąpaniami co 0,5m z 
dodatkową stabilizacją odrzwi w 
postaci 2 podciągów stalowych 
mocowanych do łuków 
stropnicowych. 
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Przecinkę ściany tb103 zaprojektowano 

w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,5 x 3,1 w 

rozstawie:

 co 0,6m z dodatkową stabilizacją 
odrzwi w postaci podciągu 
stalowego mocowanego do łuków 
stropnicowych,

Wycinek mapy pokładu 414/2 z naniesioną przecinką ściany tb103
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Przecinka ść. x104a
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Przecinka ść. x104a

Wycinek mapy pokładu 416 z naniesionymi przecinkami ścianowymi x104a i x104 

Przecinki ścianowe x104a i x104 

zaprojektowano w obudowie ŁPSpA-

V32/4/6,5 x 3,8 w rozstawie:

 co 0,6m z dodatkową stabilizacją odrzwi w 
postaci podciągu stalowego mocowanego 
do łuków stropnicowych (x104a), 

 co 0,75mz dodatkową stabilizacją odrzwi w 
postaci podciągu stalowego mocowanego 
do łuków stropnicowych (x104), 



45



46

Wycinek mapy pokładu 404/5 z naniesioną przecinką ścianową gc101 

Przecinkę ścianową gc101 zaprojektowano w 

obudowie ŁPSpA-V32/4/6,85 x 3,1 w rozstawie:

 co 0,6m z dodatkową stabilizacją odrzwi w 
postaci podciągu stalowego mocowanego 
do łuków stropnicowych,

 co 0,6m oraz z dodatkową stabilizacją 
odrzwi w postaci 2 podciągów stalowych 
mocowanych do łuków stropnicowych, na 
odcinku wpływu krawędzi pokł. 405/2.
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Praktyczne doświadczenia ruchowe potwierdziły dużą przydatność obudowy

spłaszczonej typu ŁPSpA i korzystniejsze jej zachowanie w stosunku do obudów

ŁPw5 i ŁPKO.

Uzyskane doświadczenia wskazują, że zastosowanie obudowy jest korzystne ze

względu na:

 stateczność wyrobiska – nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych

wzmocnień w postaci stojaków budowanych w przekroju wyrobiska,

 konstrukcję obudowy, zapewniającą prosty wyjazd sekcjami obudowy

zmechanizowanej do pokładu po demontażu łuków ociosowych, bez

konieczności obcinania łuków stropnicowych,

 możliwość prawidłowego rozparcia sekcji obudowy zmechanizowanej przy

mniejszej przestrzeni do wykasztowania między stropnicą sekcji

zmechanizowanej a stropnicami łukowymi obudowy,

 większą możliwość dobrania optymalnego kształtu wyrobiska dla spełnienia

wymagań użytkowych przecinki ścianowej wyposażonej w obudowę

zmechanizowaną, przenośnik i kombajn.
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Green Gas DPB, a.s. 
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 Green Gas DPB, a.s. („DPB”) spółka z szerokim zakresem usług realizowanych przez wysoko 

wykwalifikowaną kadrę dla szerokiego grona klientów 

 Siedziba spółki – Paskov pod Ostrawą, Oddział Zagraniczny w Cieszynie (PL) i Bratysławie (SK)

 Certyfikacja wg normy EN ISO 9001:2016, EN ISO 14001:2016 oraz OHSAS 18001:2008.

 Akredytacja wg normy EN ISO/IEC 17025:2005

 Koncesje na produkcję energii elektrycznej i ciepła, dystrybucję ciepła, produkcję gazu, dystrybucję 

gazu, handel gazem

2
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Pozycja firmy DPB
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 Lider na rynku w dziedzinie usług geologiczno-inżynierskich dla górnictwa

 Znaczący wykonawca prac wiertniczych dołowych oraz powierzchniowych

 Producent i dystrybutor ciepła i energii elektrycznej z kogeneracji

 Dostawca azotu dla celów profilaktyki przeciwpożarowej w kopalniach OKD,

 Dystrybutor metanu kopalnianego w Republice Czeskiej

 Operator specjalistycznego wielkośrednicowego urządzenia wiertniczego WIRTH HG 210

Green Gas DPB

WARSZAWA

Oddział Zagraniczny

w Polsce

CIESZYN
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Oferta usług firmy DPB
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Gazownictwo
Warsztaty 

mechaniczne
Energetyka

Geousługi: 

specjalistyczne usługi 

inżynieryjne

Kompleksowe usługi

wiertnicze

Rekultywacja, 

ekologia i ochrona 

środowiska
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Kompleksowe usługi wiertnicze

 71.160 zrealizowanych otworów 

 5.407 odwierconych km 

 1 – 1.000 m głębokość otworów

 42 – 3.000 mm średnica otworu

OTWORY DOŁOWE I POWIERZCHNIOWE

 Szeroki zakres usług wiertniczych: otwory geologiczno-badawcze, otwory profilaktyczne, otwory

nawadniające, odwierty technologiczne, odwierty drenażowe, otwory odmetanowania, długie otwory

strzałowe, otwory wielkośrednicowe, wiercenia geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne, otwory

gazowe eksploatacyjne, otwory studzienne, otwory iniekcyjne, odwierty poszukiwawczo-rozpoznawcze

złóż kopalin, otwory do celów remediacji środowiska gruntowo-wodnego, otwory monitoringowe itp.

 Kompleksowa realizacja otworów od planowania, poprzez opracowania projektowe, uzyskanie pozwoleń

administracyjnych, aż po końcową realizację, w tym odbiór rdzenia, zabudowa otworu, a także szeroka

oferta usług inżynieryjnych (badania geologiczne, karotaż i ocena wyników)

 Wiercenia wielkośrednicowe w technologii BOX BORING – urządzenia TURMAG EH/P 1200

 Unikatowa technologia w Europie: WIRTH HG 210 – realizacja głębokich otworów wielkośrednicowych

dołowych i powierzchniowych nawet do 1000 m w technologii Raise Boring
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Wiercenia wielkośrednicowe WIRTH HG 210

INFORMACJE OGÓLNE:

 Maszyna dopuszczona do ruchu w zakładach podziemnych węgla kamiennego z zagrożeniem wybuchu metanu 

i pyłu węglowego 

 Możliwość realizacji wierceń dołowych i powierzchniowych

 Całkowita masa urządzenia i narzędzi wynosi około 90 ton

 Wiertnica i pompa płuczkowa wyposażone są w silniki elektryczne (odpowiednio 160 kW i 90 kW) pracujących 

przy napięciach 400/500/1000 V 

 Parametry wiercenia

WIERTNICA do wykonywania
otworów wielkośrednicowych

WIRTH HG 210

I M2 Ex h I Mb KDB 18 ATEX 0081 X

PARAMETRY WIERCENIA

Prędkość wiercenia – pilot 19 cm / min.

Prędkość wiercenia - poszerzanie 11 cm / min.

Siła nacisku – wiercenie pilota 1050 kN

Siła ciągu – poszerzanie 1900 kN

Maks. moment obrotowy 110 kNm

Odchylenie otworu od pionu 0° - 45°

Moc silników elektrycznych 160 + 90 kW

Napięcie 1000 V / 500 V / 400 V
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Wiercenia wielkośrednicowe WIRTH HG 210

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE URZĄDZENIA:

Średnica wiercenia
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Wiercenia wielkośrednicowe WIRTH HG 210
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TECHNOLOGIA WIERCENIA:

 Za pomocą wiertnicy WIRTH HG 210 w technologii RAISE BORING wykonuje się otwór pilotowy w dół,

następnie ciągiem do góry poszerza się otwór do docelowej średnicy

WIERCENIE PILOTA POSZERZANIE OTWORU
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Wiercenia wielkośrednicowe WIRTH HG 210

9

ZABUDOWA OTWORU:

 wykonana tradycyjnie stalowymi rurami osłonowymi, bądź poprzez naniesienie warstwy torkretu, 

alternatywnie realizacja obudowy kombinowanej oraz innych rozwiązań technicznych wg potrzeb

RODZAJE OBUDOWY OTWORÓW WIELKOŚREDNICOWYCH
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WIRTH HG 210 W PRACY
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Gdzie wykorzystać WIRTH HG 210 i RAISE BORING ?
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 Otwory techniczne dla pogłębiania szybów, realizacji szybików

(bezkonkurencyjny czas realizacji i precyzja wiercenia - minimalne odchyłki od osi otworu)

 Otwory wentylacyjne potężnej średnicy końcowej nawet do 3,0 m

(skrócenie sieci wentylacyjnej, odcięcie oraz likwidacja starych wyrobisk i całych rejonów 

nawet 1 otworem)

 Powierzchniowe „szybiki” wentylacyjne z powierzchni terenu do wyrobisk dołowych 

(diametralne obniżenie kosztów i formalności w porównaniu do budowy standardowego szybu)

 Otwory technologiczne – podawanie/zrzut urobku, skracanie długości 

infrastruktury dołowej dostarczającej media, transport dołowy

 Wiele innych wg możliwości i potrzeb Klienta
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DANE KONTAKTOWE
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Green Gas DPB, a.s., s.a., Oddział w Polsce

ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

Mgr inż. Wojciech Haczek

Kierownik i Reprezentant
Oddziału Zagranicznego w Polsce

+48 693 429 181

Wojciech.Haczek@dpb.cz 

www.dpb.cz

tel:+48 693 429 181
mailto:Wojciech.Haczek@dpb.cz
http://www.dpb.cz/
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STRESZCZENIE: W latach 70 została wprowadzona został do eksploatacji pierwsza akumula-

torowa lokomotywa elektryczna typu LEA-BM, która zmieniła sposób transportu w podziem-

nych zakładach górniczych. Z czasem zastąpiła wszech obecny i niebezpieczny transport lino-

wy oraz transport lokomotywą zasilaną z trakcji elektrycznej. W celu przedłużenia eksploata-

cji, a także w celu podniesienia niezawodności pracy lokomotywa LEA BM była poddawana 

modernizacji m.in. układu sterowania i napędu. Jednak do dziś zachowała ona swoją pierwotną 

konstrukcję i funkcjonalność. Po upływie ponad czterdziestu latach i postępie technologicznym 

w zakresie układów napędowych jak również zmianie technologii magazynowania energii fir-

my konstrukcyjne starają się zastąpić ową kultową lokomotywę nowymi rozwiązaniami. 

W obliczu decyzji jaki kierunek obrać staje się zasadne pytanie: Czy proponowane nowe roz-

wiązania są lepszymi i dopracowanymi rozwiązaniami?. Jakie są mocne strony proponowa-

nych rozwiązań, a nad jakimi należy jeszcze popracować?. Czy wymieniając tabor warto inwe-

stować w elektryczne lokomotywy akumulatorowe?. Na te pytania i wiele innych postaram się 

odpowiedzieć dokonując porównania lokomotywy LEA-BM z lokomotywą ELECTRA opiera-

jąc spostrzeżenia nie tylko na doświadczeniu osób zarządzających i nadzorujących pracę lo-

komotyw spągowych ale również na  spostrzeżeniach i doświadczeniu w eksploatacji pracow-

ników Lubelskiego Węgla użytkujących lokomotywy na co dzień. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: #transport podziemny, #lokomotywa akumulatorowa, #Bogdanka 

http://m.in/


WSTĘP 

 

W kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” system transportu ludzi, mate-

riałów i urządzeń jest oparty na kolei podziemnej z wykorzystaniem lokomotyw spągowych 

oraz podwieszonych. Obecnie stosowane lokomotywy dołowe wykorzystują w zasadzie dwa 

rodzaje napędu – elektryczny oraz spalinowy. Po latach eksploatacji spągowych lokomotyw 

elektrycznych nastąpiło znaczne zwiększenie taboru lokomotyw spalinowych z uwagi na braku 

produkcji  i sprzedaży elektrycznych lokomotyw spągowych. Dodatkowym aspektem było 

w początkowych fazach inwestycji zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na wykonania spe-

cjalistycznych ładowni akumulatorowych. Pomieszczenia ładowni akumulatorów trakcyjnych 

muszą spełniać wymagania polskiej norm1[1] jak również przepisów zawartych w rozporzą-

dzeniach2[2]. Zastosowania lokomotyw spalinowych nie są rozwiązanymi bez wad z uwagi na 

źródło emisji ciepła, spalin jak również większą emisję hałasu w porównaniu do lokomotyw 

elektrycznych wszystkie ww. aspekty przekładają się na komfort użytkowania.  

Intensywny rozwój techniki w zakresie wykorzystania napędów trakcyjnych jak również 

zmiana sposobu magazynowania energii spowodował wypracowaniem nowych rozwiązań 

i zaadaptowanie ich do podziemnych elektrycznych lokomotyw spągowych.  

 

1.1. Lokomotywa LEA BM- 12/3T 

 

W roku 1982 roku kopalnia wdrożyła do eksploatacji cztery lokomotywy LEA BM. Pozytywne 

doświadczenia eksploatacyjne lokomotyw LEA BM utwierdziły w przekonaniu o zasadności 

i konieczności podążania w tym kierunku i z uwagi zwiększenie zapotrzebowania na transport 

materiałów i ludzi w 1984 roku zostały zakupione kolejne trzy lokomotywy LEA BM.  

W pierwotnej wersji lokomotywa LEA BM była eksploatowana do roku 1996 po którym zosta-

ła zmodernizowana, a głównym celem modernizacji było uzyskanie wysokiej pewności działa-

nia układów elektroenergetycznych poprzez zmniejszenie poboru prądu przez układ sterowania 

i oświetlenia jak również unowocześnienie z uwagi na trudności pozyskania części zamien-

nych. 

W Polsce w roku 2011 nie były produkowane odpowiedniki lokomotywy LEA BM i z uwa-

gi na ten fakt została podjęta decyzja o modernizacji, a celem ich było w głównej mierze do-

stosowanie do wymagań przepisów unijnych. Podczas modernizacji zostało wymienione pod-

zespoły do sterowania napędem lokomotywy w których skład wchodziły między innymi - 

łącznik ognioszczelny TUSO- 21M, nawrotnik ognioszczelny TUSO -22/M oraz dwa nastaw-

niki ognioszczelne typu TURO -34A. W lokomotywie LEA BM obecnie stosowane są dwa typ 

silników LDs 245 mocy 38 kW (zamontowane na układzie napędowym dwóch lokomotywach) 

oraz typu LDs 327 mocy 40kW (zamontowane na układzie napędowym pięciu lokomotywach).  

 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników oddziału GPD-1 zdają się potwier-

dzać i umacniać w przekonaniu o atutach lokomotywy LEA BM. Z uwagi na fakt że większość 

maszynistów obsługuje różnych typach lokomotywy (spalinowe) wyniki ankiety można uznać 

za obiektywne. 

                                                           
[1]PN-G-47071:1997 - wersja polska Górnicze koleje podziemne - Ładownie baterii akumulatorów 

trakcyjnych - Wymagania 

[2]Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 



 
Wykres 1  Wyniki ankiety ocena lokomotywy LEA BM – ocena ogólna  

 
Wykres 2  Wyniki ankiety ocena lokomotywy LEA BM – wybór jednej cechy pozytywnej 

 

Najczęściej wskazywanym atutem lokomotywy LEA-BM jest niezawodność oraz szybkość 

i łatwość manewrowania. Wynik ten może być również pochodną doświadczenia służb serwi-

sowych oraz przyzwyczajenia w użytkowaniu lokomotywy. Z kolei trzecim aspektem wymie-

nianym jest gotowość do pracy postrzegana jako szybka i bezproblemowa wymiana baterii 

akumulatorów.  



 
Wykres 3  Wyniki ankiety ocena lokomotywy LEA BM – wybór jednej cechy negatywnej  

Jak można zauważyć respondenci podczas badania w 65% nie dostrzegli wad lokomotywy 

LEA BM jednak dwa pozostały czynniki pokazują że lokomotywa LEA BM jest już wie-

kowym rozwiązaniem które wpływ na komfort pracy poprzez niewygodne siedzisko (brak 

amortyzacji) oraz nieczytelność parametrów pracy, tj. prędkości ruchu lokomotywy oraz 

wskaźnika naładowania baterii.  

 

1.2. Wykonywanie przeglądów i napraw lokomotyw 

 

1.2.1. Podnośnik śrubowy PL/M – 3/II 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawieniu komfortu pracy na potrzeby wykonywa-

nia konserwacji, przeglądów oraz wymiany silników w lokomotywach LEA BM w 2013r. za-

jezdnia lokomotyw została wyposażona w podnośniki śrubowe typu PL/M. Służą one do pod-

niesienia lokomotywy (bez zamontowanej baterii) na żądaną wysokość oraz utrzymanie na 

niej. Podnośnik PL/M może być stosowany również do podniesienia innych typów lokomotyw 

jak również środków transportowych. Przeniesienie napędu podnośnika powodujący ruch od-

bywa się poprzez układ samohamowny śruby i nakrętki dzięki czemu niewymagany jest dodat-

kowe urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym opadaniem. 

 

1.2.2. Pomieszczenie postojowe demontażu baterii 

 

Zastosowanie pomieszczenia postojowego usprawniło prace przygotowawcze do przeglądu 

i napraw lokomotyw. Pomieszczenie postojowe wykorzystywane jest do demontażu/montażu 



baterii akumulatorów z lokomotyw które będą poddane przeglądowi. Do demontażu baterii 

z lokomotywy służą dwa wciągniki typu WPFZ-3,0 zamontowane na szynach LPS w poprzek 

toru spągowego. Po wykonaniu demontażu baterii lokomotywa przemieszczana jest na stano-

wisko remontowe za pomocą drugiej lokomotywy spągowej.  

 

1.3. Ładownia akumulatorów trakcyjnych 

 

1.3.1. Stół do ładowania baterii akumulatorów Lokomotyw LEA-BM12 

 

Do roku 2012 wymiana polegała na zdemontowaniu baterii z lokomotywy i przemieszczeniu 

jej poprzez układ cięgien na stół do ładowania następnie lokomotywę bez baterii przemiesz-

czana była za pomocą kołowrotu w pobliże stołu na którym znajdowała się naładowana bateria. 

Praca ta była trudna z uwagi na brak precyzji podczas przemieszczania lokomotywy.  

 W 2013 roku podczas modernizacji ładowni i zajezdni zostały zastosowane równolegle znaj-

dujące się stoły wymiany baterii akumulatorów. Takie rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie 

czasu wymiany baterii akumulatorów który wynosi maksymalnie do  10 minut. 

Urządzenie składa się z dwóch stołów - stołu czynnego i stołu biernego. Stoły umieszczone są 

po obu stronach toru kolei spągowej. Za pomocą hydraulicznych siłowników w które wyposa-

żone są stoły można dokonywać regulacji wysokości stołu do 40mm co pozwala dokonywać 

przemieszczenia baterii w celu regulacji wysokości w przypadku kiedy na lokomotywie wystę-

pują zużyte koła lub resory.  

Stół czynny wyposażony jest  w siłownik za pomocą którego przesuwana jest listwa służąca do 

jednoczesnego przesuwania naładowanej baterii na lokomotywę i z lokomotywy baterii rozła-

dowanej na stół.  

 

1.3.2. Układ ładowania baterii akumulatorowych - Prostowniki tyrystorowe 

 

W 2019 r. w celu podniesienia efektywności wykorzystania urządzeń poprzez skróceniu proce-

su ładowania baterii oraz z uwagi na trudno dostępność  części zamiennych zostały wymienio-

ne prostowniki typu BMG – 144/130 na prostowniki typu HMC-PT-02. Wymiana prostowni-

ków pozwoliła na skrócenie procesu ładownia baterii z 15 godzin do 7 godzin eksploatowa-

nych baterii typu SBS-4B.  

Prostowniki w trybie automatycznym przystosowane są do ładowania baterii trakcyjnych typu 

SBS-4, SBS-4A, SBS-4B oraz SBS-5. Istnieje również możliwość wykonania ładowania 

w rybie ręcznym z możliwością indywidualnego doboru parametrów ładowania akumulatorów. 

Prostownik posiada trzy tryby pracy: Ładowanie eksploatacyjne, wyrównawcze, uruchamiają-

ce. 

Prostowniki tyrystorowe wyposażone są również w możliwość pomiaru temperatury elek-

trolitu ogniwa baterii za pomocą czujnika temperatury Pt100 firmy Aplisens. Zastosowanie 

ciągłego pomiaru  dzięki któremu proces ładowania nie musi być ciągle kontrolowany i nadzo-

rowany. 

 

 

2.  NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE 

PODZIEMNYM – LOKOMOTYWA ELECTRA 

 

Górnicza lokomotywa akumulatorowa ELECTRA przeznaczona została do transportu ludzi, 

urządzeń oraz innych ładunków po torach kolei szynowej podziemnej, jak i naziemnej. 



Lokomotywa ELECTRA została zaprojektowana do stosowania w podziemnych zakładach 

górniczych w warunkach zagrożeń wybuchu metanu oraz pyłu węglowego zgodnie z zasadni-

czymi wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC oraz 2014/34/EU. 

Górnicza lokomotywa akumulatorowa ELECTRA zbudowana jest modułowo. 

Składa się z następujących podzespołów: 

 Kabina operatora; 

 Korpus lokomotywy; 

 Zespół akumulatora (akumulator); 

 Skrzynia falowników; 

 Zestawy napędowe wraz z zabudowanymi silnikami elektrycznymi. 

 Układ hydrauliczny; 

Poszczególne części lokomotywy połączone są ze sobą i stanowią jedną zwartą całość. 

 

 

 
 

Rysunek 1 Lokomotywa ELECTAR – widok z boku 

 

Napęd lokomotywy stanowią dwie przekładnie mechaniczne zintegrowana z zestawem koło-

wym i napędzającym go dwoma silnikami elektrycznym o mocy 22kW o napięciu znamiono-

wym 380 V AC. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rysunek 2 Lokomotywa ELECTRA rozmieszczenie urządzeń układu napędowego – widok z dołu 

 

2.1. Techniczne testy Lokomotywy ELECTRA w LW Bogdanka 

 

Przez trzy miesiące w kopalni Lubelski Węgiel testowana była lokomotywa firmy Urządzenie 

i Konstrukcje z Żor typu ELECTAR. 

Lokomotywa ELECTRA podczas eksploatacji nie wykazała znaczących różnic z uwagi na 

sposób eksploatacji w porównaniu do lokomotywy LEA BM.  

Zaletą lokomotywy jest na pewno większa swoboda pokonywania łuków jezdnych, atutem mo-

że okazać się również wiarygodne pomiary napięcia baterii które w sposób jednoznaczny in-

formują o konieczności dokonania ładowani. Ciekawym rozwiązaniem technicznym dostarcza-

jącym szereg informacji o sposobie pracy lokomotywy jest sterownik kotrolujący parametry 

pracy i nie pozwalający na przeciążenia układu mechanicznego i elektrycznego dzięki któremu 

możemy sprawdzić jak lokomotywa jest eksploatowana, a także czas jej efektywny pracy. Ko-

rzyści wynikające z możliwości doładowania baterii lokomotywy jest znikome ponieważ wią-

załoby się to z postojem drużyny transportowej jak również niewykorzystaniem urządzenia. 

Uwagi zgłaszane przez służby i operatorów lokomotywy były w miarę możliwości poprawiane. 

 
Tabela 1 Analiza SWOT dla zastosowania lokomotywy ELECTRA w LW Bogdanka 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Kontrola parametrów pracy – nie możli-

wość przeciążenia maszyny. 

 Łatwość pokonywania łuków oraz więk-

sza możliwość transportu jednostek ma-

teriałowych po łuku. 

 Silnik indukcyjny klatkowy zasilany prą-

dem przemiennym 

 Dokładne parametry eksploatacyjne pra-

cy. 

 Trudniejsze sterowanie lokomotywą  - 

wymaga większej precyzji i wyczucia. 

 Nie ergonomiczna pozycja siedzenia – 

zbyt małe wymiary kabiny operatora – 

producent przedstawił projekt poprawy. 

 Słaba widoczność pola widzenia z kabiny 

tworzą się martwe pola. 

 Wystąpienie alarmu powoduje gwałtowa-

ne zatrzymanie lokomotywy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zwiększenie kontroli pracy drużyny 

transportowej – każdy operator loguje 

się na swoje konto podczas wykonywa-

 Zastosowane rozwiązania i urządzenia są 

w większości produkcji Becker. 

 Wymiana taboru zablokuje możliwość 



nia pracy. 

 Możliwość podłączenia lokomotywy do 

ładowania przez operatorów. Zmniej-

szenie liczebności pracowników obsłu-

gujących ładownię. 

 Rozwój kompetencji pracowników z za-

kresu nowoczesnych układów napędo-

wych. 

 

inwestycji w przypadku pojawienia się 

na rynku innowacyjnych rozwiązań 

transportowych. 

 Podczas diagnozy usterek może być ko-

nieczność pomocy serwisu. 

 Brak informacji eksploatacyjnych w dłuż-

szym przedziale czasowym – brak in-

formacji na temat odporności baterii na 

uszkodzenia. 

 Uzależnienie się od serwisu producenta 

 

 

2.1.1. Podsumowanie testów 

 

Podczas trzymiesięcznych testów lokomotywy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.  

 

Bardzo dobra współpraca z serwisem i codzienny kontakt z kierownikiem serwisu firmy Urzą-

dzenia i Konstrukcje oraz na bieżąco wszelkie uwagi wychodzące od maszynistów użytkują-

cych lokomotywę były uwzględnianie i zostały wprowadzane m.in.: 

 Wyprowadzenie dodatkowego złącza do styku kabin osobowych. 

 Zainstalowano nowy model rejestratora danych z kartą 32Gb. 

 Zainstalowano dodatkowy zegar czasu rzeczywistego RTC. 

 Wprowadzono funkcję jazdy na ograniczeniu momentu powyżej prędkości 0,2m/s. 

 Zmniejszono zakres pozycji neutralnej dla manipulatora Elsta. 

 Wprowadzono możliwość kontynuowania jazdy po ustawieniu manipulatora w po-

zycji neutralnej w trybie jazdy transportowej. 

 Wprowadzono parametr umożliwiający zwiększenie prędkości manewrowej oraz 

wstecznej do 1,5m/s. 

 Zmodyfikowano proces logowania użytkownika (do logowania i wylogowania ko-

nieczne jest uprawnienie kabiny). 

 Wprowadzono na ekranie głównym wizualizacji słupek naładowania akumulatora 

(wyskalowany do napięcia zestawu). 

 Wprowadzono wyraźny komunikat „Koniec ładowania” na ekranie głównym wizua-

lizacji. 

 

Do poprawek które podniosą funkcjonalność pracy lokomotywy ELECTRA: 

 

1. Wykonanie większej kabiny operatora poprawiająca komfort pracy – projekt kabiny zo-

stał przedstawiony.  

 

2. Wykonanie trzech stopni hamowania obecnie 1-szy stopień nie jest wystarczający pod-

czas wykonywania prac manewrowych natomiast 2-gi powoduje gwałtowne zatrzy-

manie lokomotywy podczas prac manewrowych i sytuacji alarmowych.  

 

3. Wykonanie pomocniczego hamowania poprzez uruchomienie elektrozaworu powodują-

cego stopniowe dohamowanie mechaniczne (za pomocą zaciskanych szczęk hamul-

cowych) - obecnie hamowanie od jest znaczna (jednak zgodna z normą).  Należy roz-

http://m.in/


ważyć możliwość w przypadku załączenie awaryjnego hamowania uruchamianie pia-

secznicy.  

 

2.2. Analiza finansowa zakupu Lokomotywy ELECTRA porównane z lokomotywą LEA BM 

 

Dokonano analizy finansowej zastąpienia lokomotywy LEA BM w porównaniu do nakła-

dów finansowych poniesionych w przypadku modernizacji lokomotywy LEA BM oraz zakupu 

lokomotywy ELECTRA. 

Z uwagi na  wielkość nakładów inwestycji do których zostały uwzględnione jedynie nakłady 

związane  z zakupem urządzeń koniecznych do eksploatacji na obecnym poziomie tz. czterech 

podwójnych stołów do ładowania baterii akumulatorów i bezpiecznego demontażu, jednej do-

datkowej baterii akumulatorów stanowiącej rezerwę eksploatacyjną oraz siedmiu lokomotyw 

ELECTRA. Do analizy wskaźnika NPV przyjęto oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie 9%. 

Z przeprowadzonych analiz metodą NPV inwestycja z punktu widzenia ekonomicznego w 

okresie 10 lat jest nie zasadna -1 920 267 zł.  

Przyjęte koszty zostały wyznaczone z obecnej działalności i są to przepływy wynikające z:  

 Zmniejszone zatrudnienie na ładowni z trzech pracowników do jednego adekwatnie do 

prowadzonej wymiany lokomotyw 

 Zmiana ponoszonych kosztów eksploatacyjne Lokomotywy LEA 

 Od trzeciego roku eksploatacji Lokomotywy ELECTRA prognoza kosztów eksploata-

cyjnych  

 Zmiana kosztów ponoszonych w czasie z tytułu nie wykonania remontu silników prądu 

stałego 

 Różnica kosztów w zużyciu energii 

 

Z obliczeń zakładanych ilości cykli ładowania bateria BWZA nie będzie wymagała remon-

tu. Wytrzymałość (ilość cykli) baterii aktualnie stosowanych jest taka sama co proponowanej 

baterii ołowiowo-kwasowe w postaci stałej. Z uwagi na  doświadczenia w eksploatacji akumu-

latorów ołowiowo-kwasowej w postaci płynnej gdzie do uszkodzenia często dochodziło me-

chanicznie została przyjęta częstsza konieczność wykonywania remontu. Producent akumula-

torów w postaci stałej stwierdza ,że wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest „duża” 

niezmiernie trudno jest ocenić ich wytrzymałość na uszkodzenia wewnętrzne ogniw. Eksploat-

owane obecnie akumulatory wytrzymują ok. 1000 cykli ładowania i wydawane są do naprawy 

która polega na wymianie wszystkich ogniw a kosz jest porównywalny z zakupem nowej bate-

rii.  

Z uwagi na brak konieczności stałej obsługi pracownika ładowni podczas ładowania można 

założyć że w przypadku zastosowania lokomotywy ELECTRA zatrudnienie to zostanie 

zmniejszone z obecnie trzech pracowników do jednego którego zadaniem będzie wykonanie 

przeglądów baterii i ładowania wyrównawczego. 

 

Brak obiektu ładowni w którym można odstawić do ładowania baterię akumulatora wiąże 

się ze zwiększeniem ilości lokomotyw w celu zapewnienia ciągłości ruchu co również byłoby 

nieuzasadnione. Obecnie akumulator z lokomotywy jest demontowana i podłączany do łado-

wania w wycenie uwzględniono konieczność zakupu stołów do ładowania oraz urządzeń zasi-

lających. 

 W wycenie nie brano pod uwagę konieczności wykonania wyrobiska na cele ładowni ponie-

waż ładownia ta jest wykonana i eksploatowana od 2013r. Przy konieczności przebudowy wy-



robiska ładowni lub turmagu odprowadzającego powietrze zużyte należałby ponownie obliczyć 

wskaźniki NPV dla inwestycji ponieważ podczas ładowania baterii typu VRLA nie wydziela 

się wybuchowy wodór  więc możliwe było by starania na odstępstwo wynikające z przepisów 

i norm. 

 
Tabela 2 Finansowa ocena projektu  

MOMENT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EBITDA powiększona o 

amortyzację
834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915

Amortyazacja bez inwestycji 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000

EBIT 410 600 000 410 576 311 410 551 912 410 526 781 410 500 896 410 474 234 410 446 773 410 418 488 410 389 354 410 359 346 410 328 438

Podatek 78 014 000 78 009 499 78 004 863 78 000 088 77 995 170 77 990 105 77 984 887 77 979 513 77 973 977 77 968 276 77 962 403

EBIT (1-T) 332 586 000 332 566 812 332 547 049 332 526 693 332 505 726 332 484 130 332 461 886 332 438 975 332 415 377 332 391 070 332 366 035

Amortyzacja 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000

SUMA FCFF bez projektu 0 755 986 000 755 966 812 755 947 049 755 926 693 755 905 726 755 884 130 755 861 886 755 838 975 755 815 377 755 791 070 755 766 035

D FCFF 693 565 138 636 282 141 583 729 823 535 517 527 491 286 856 450 709 010 413 482 336 379 330 094 347 998 396 319 254 316 292 884 166

PV bez projektu 5 144 039 802

MOMENT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EBITDA powiększona o 

amortyzację
834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915 834 849 915

Suma Amortyzacji 423 903 200 424 346 800 424 786 300 425 006 050 425 006 050 424 059 250 423 619 750 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000

Suma kosztów 567 350 390 127 218 504 186 873 190 807 194 858 199 032 203 330 207 758 212 318 217 015

EBIT 410 379 365 410 112 988 409 808 737 409 582 062 409 537 292 410 456 694 410 887 847 411 099 000 411 090 144 411 081 024 411 071 629

Podatek 77 972 079 77 921 468 77 863 660 77 820 592 77 812 085 77 986 772 78 068 691 78 108 810 78 107 127 78 105 395 78 103 610

EBIT (1-T) 332 407 286 332 191 520 331 945 077 331 761 470 331 725 206 332 469 922 332 819 156 332 990 190 332 983 017 332 975 629 332 968 020

Amortyzacja 423 903 200 424 346 800 424 786 300 425 006 050 425 006 050 424 059 250 423 619 750 423 400 000 423 400 000 423 400 000 423 400 000

Suma nakładów CAPEX -2 516 000 -2 218 000 -1 758 000 -879 000

SUMA FCFF z projektem 1 753 794 486 754 320 320 754 973 377 755 888 520 756 731 256 756 529 172 756 438 906 756 390 190 756 383 017 756 375 629 756 368 020

D FCFF z projektem 691 554 574 634 896 322 582 977 970 535 490 485 491 823 394 451 093 627 413 797 986 379 606 730 348 259 753 319 501 240 293 117 455

PV z projektem 1 5 142 119 535

Różnica PV -1 920 267

Bez projektu (Eksplotacja 7 lokomotyw LEA BM)

Z projektem 1 (Zakup lokomotyw ELECTRA)

 
 

 

PODSUMWANIE 

 

Oferowana lokomotywa ELECTAR spełnia oczekiwania służb technicznych oraz maszynistów 

lokomotywy.  

Rozwiązania techniczne w pełni zastępują funkcjonalność lokomotywy LEA BM. Zakłada się 

że rozwiązanie zastępujące silnik indukcyjny prądu stałego silnikiem prądu zmiennego zmniej-

szy awaryjność oraz konieczność częstszych przeglądów układu napędowego.  

Zastosowanie falownika i zabezpieczeń kontrolujących pracę lokomotywy spowoduje mniejsze 

przeciążenia maszyny oraz wymusi pracę w stanie ustalonym.  

Zastosowanie baterii akumulatorów typu VRLA zmniejszy intensywność prac związanych 

z procesem koniecznych prac do wykonania przy baterii akumulatorów trakcyjnych z ogniwa-

mi posiadającymi elektrolit w postaci ciekłej. Dodatkowa możliwość doładowania baterii 

z uwagi na reżim pracy lokomotyw oraz niewykorzystanie maszyny na czas ładowania baterii 

będzie wykorzystywany sporadycznie w LW Bogdanka. Oceniając aspekt opłacalności należy 

do każdego projektu podejść indywidualnie. 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawione zostały wyniki symulacji przeprowadzonych na 

modelu numerycznym odwzorowującym górotwór z wykonanym wyrobiskiem korytarzowym i 

zabudowaną w nim obudową odrzwiową typu ŁPzm wraz z kotwami. Analizowany model 

uwzględnia budowę geologiczną górotworu odpowiadającą układowi warstw, w jakich wyko-

nywana była dowierzchnia zbrojeniowa ściany C4 w pokładzie 404/2 w KWK Pniówek. 

W artykule zwrócona została uwaga na sposób zamodelowania współpracy górotworu z od-

rzwiami obudowy poprzez zdefiniowanie nieciągłości pomiędzy elementami symulującymi 

obudowę a górotwór. Wyniki przedstawione zostały w postaci rozkładów naprężeń, stref 

zniszczenia oraz sił i momentów generowanych w modelowanej obudowie. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Wyrobiska korytarzowe, obudowa ŁP, modelowanie numeryczne 

 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Stosowane w wyrobiskach korytarzowych, a szczególnie w przecinkach zbrojeniowych obu-

dowy podporowe wymagają odpowiedniego doboru uwzględniającego cały szereg czynników 

górniczo-geologicznych mających wpływ na współpracę projektowanej obudowy z górotwo-

rem. W analitycznych metodach obliczeniowych, przy doborze obudowy odrzwiowej warunki 

górniczo-geologiczne uwzględniane są poprzez szereg współczynników uwzględniających 

miedzy innymi np. nachylenie warstw, podzielność masywu, oddziaływanie krawędzi eksploa-

tacyjnych itp. [1]. W celu przenalizowania współpracy z górotworem, dobrym rozwiązaniem 

pozwalającym na uwzględnienie wielu czynników (w zależności od złożoności modelu) może 

być wykonanie modelu numerycznego odwzorowującego rozpatrywany rejon górotworu oraz 

wykonywane w nim wyrobisko [2,3].  

W ramach niniejszego opracowania podjęto próbę odwzorowania górotworu oraz dowierzchni 

zbrojeniowej ściany C4 w pokładzie 404/2 w warunkach geologiczno-górniczych JSW S.A. 

KWK „Pniówek”. W wyrobisku tym została zabudowana obudowa ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 wraz 

z niesymetrycznie zainstalowanymi kotwami strunowymi, której geometria przedstawiona zo-

stała na rysunku 1. 



 

1 - łuk stropnicowy,  

2 -  łuk ociosowy,  

3 - strzemiona środkowe 

SDSw32/36, 

4 - strzemiona dolne SDDw32/36,  

5 - strzemiona górne SDGw32/36,  

6 - rozpora stabilizowana,  

7 -rozpora podciągowa do 

przykotwienia odrzwi, 

8 - stopa podporowa 

 

 

Rys. 1. Obudowa w odrzwiach ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 zastosowana w dowierzchni ściany C4 

Figure 1. ŁPzm-V36/4/7,0x4,6 steel arch support used in C4 opening longwall crosscuts 

 

Dowierzchnia C-4 w pokładzie 404/2 zlokalizowana była w partii C obszaru górniczego 

„Krzyżowiec III”, w przedziale głębokości 1038,0 – 1050,0 m. W rejonie tym nachylenie warstw 

skalnych wynosi około 4-7° na NE. Dowierzchnia wykonana została w pokładzie o sumarycz-

nej miąższości od 3,4 do 4,6 m. W stropie pokładu występują iłowce o grubości zmieniającej 

się w przedziale 1,1 do 4,8 m, nad którymi zalega nieregularna warstwa piaskowców i mułow-

ców o łącznej miąższości od 25,0 do 33,0 m, powyżej których znajduje się pokład 404/1 

o miąższości 1,5 do1,8 m.  

Warstwy spągowe analizowanego wyrobiska zbudowane są z iłowców o grubości 2,0 – 2,5 m, 

poniżej których zalega pakiet mułowcowo-piaskowcowy o miąższości od 4,0 do 6,0 m, pod 

którym zalega pokład 404/3 o miąższości 0,6 – 0,8 m, a następnie warstwa iłowców.  

Przyjęty w modelu numerycznym układ warstw przedstawiony został na rysunku 2.  

 

2. BUDOWA MODELU NUMERYCZNEGO 
 

W celu przenalizowania współpracy zastosowanej w dowierzchni C-4 obudowy z górotowo-

rem, zbudowany został model numeryczny będący płaską tarczą o jednostkowej grubości i 

wymiarach 80 na 80 m, odwzorowujący budowę litologiczną analizowanego rejonu, co przed-

stawiono na rysunku 2.  

Model zbudowany został z 11912 trójkątnych elementów skończonych połączonych w 6140 

węzłach.  

 

 

 



 

 

 
 
Rys. 2. Model numeryczny z podziałem na elementy skończone 

Figure 2. Numerical model divided into finite elements 

 

W centralnej części modelu zdefiniowane zostały kontury wyrobiska odpowiadające geometrii 

zastosowanej obudowie ŁPzm wraz wydzielonym rejonem odwzorowującym pracę wykładki 

(na rysunku 2 i 3 rejon zaznaczony barwą pomarańczową).  

Obudowa zamodelowana została jako element kompozytowy składający się z:  

- elementu nośnego zbudowanego z elementów belkowych o parametrach geometrycznych i 

mechanicznych odpowiadających kształtownikom V36,  

- elementów symulujących nieciągłość  (joint) – kontakt pomiędzy wykładką a łukami obu-

dowy.  

Dodatkowo w modelu utworzona została nieciągłość pomiędzy górotworem a wykładką.  

Lokalizacja poszczególnych elementów wykorzystanych do zamodelowania wyrobiska przed-

stawiona została na rysunku 3.  

 

 
Rys. 3. Sposób zamodelowania współpracy obudowy z górotworem 

Figure 3. A way of modeling cooperation between the support and rock mass 

 

Dla modelowanego górotworu przyjęty został sprężysto-plastyczny model konstytutywny z 

warunkiem wytrzymałościowym Coulomba-Mohra o parametrach przedstawionych w tabeli 1.  

Warunki brzegowe zadane zostały poprzez unieruchomienie w kierunku poziomym węzłów 

leżących na bocznych krawędziach modelu oraz w kierunku pionowym węzłów położonych na 



krawędzi dolnej. Na górnej krawędzi modelu zostało zadane obciążenie w postaci przyłożone-

go ciśnienia odwzorowującego pionowe naprężenie pierwotne o wartości 24 MPa.  

Jako warunki początkowe przyjęto hydrostatyczny stan naprężenia o wartości 24 MPa.   

 
Tabela 1. Właściwości materiałowe przyjęte dla poszczególnych warstw 

Table 1. Material properties adopted for the individual layers 

materiał 

Moduł 

Younga 

Współczynnik 

Poissona 

Wytrzym. 

na rozc. 

Kąt tarcia 

wewnętrz. 
Kohezja 

GPa - MPa ° MPa 

iłowiec 5 0,2 0,5 30 4 

piaskowiec 5 0,2 2,0 35 8 

mułowiec 5 0,2 1,5 35 7 

węgiel 2 0,2 0,5 30 3 

wykładka 0,005 0,2 0 35 0 

 

Symulacja przeprowadzona została w trzech etapach: 

- ustalenie stanu pierwotnego,  

- odprężenie modelu w zakresie sprężystym, obliczenia dla modelu liniowo-sprężystego, bez 

obudowy,  

- wprowadzenie elementów symulujących obudowę oraz wykładkę, przeprowadzenie obliczeń 

dla modelu sprężysto-plastycznego.  

 

Obliczenia wykonane zostały dla dwóch wariantów tj.:  

- wariant I, w którym nie uwzględniono kotwienia,  

- wariant II, w którym zgodnie z rys. 1, odrzwia przykotwione są za pomocą kotwy strunowej o 

długości 8 m.  

 

3. PREZENTACJA WYNIKÓW 
 

Wyniki symulacji przeprowadzonych dla wyżej opisanych modeli przedstawione zostały w 

postaci rozkładów naprężeń głównych, stref uplastycznienia oraz sił osiowych i momentów 

zginających w modelowanej obudowie.  

W celu porównania uzyskanych wyników pomiędzy dwoma wariantami, na poniższych rysun-

kach zestawione zostały wyniki dla modeli z oraz bez kotwy.  

Na rysunkach 4 – 5 zaprezentowane zostały rozkłady największych (1) i najmniejszych (3) 

naprężeń głównych dla obu analizowanych wariantów przy przyjęciu konwencji, że naprężenia 

ściskające reprezentowane są przez wartości dodatnie, a rozciągania przez wartości ujemne.  

Ze względu na przyjęcie modelu sprężysto-plastycznego w sąsiedztwie modelowanego wyro-

biska zaobserwować można strefy odprężone, w których naprężenia 1 na kontakcie ze strefą 

wykładki wynoszą około 1,5 MPa, a 3 0,2 MPa. W spągu modelowanego wyrobiska występu-

ją niewielkie strefy naprężeń rozciągających, których wartość ograniczona jest wytrzymałością 

na ściskanie (dla iłowca przyjęta jako 0,5 MPa).  

Koncentracje naprężeń ściskających sięgają blisko 50 MPa, odsunięte są od konturów wyrobi-

ska i występują na granicy strefy uplastycznionej przestawionej na rysunku 6.  

Strefy uplastycznienia, w kierunku pionowym posiadają zasięg około 4,6 m i obejmują całą 

miąższość warstwy iłowca zalegającego nad analizowanym wyrobiskiem. W prezentowanych 

wynikach rozróżnione są mechanizmy zniszczenia poprzez oznaczenie krzyżykami elementów 

w których doszło do przekroczenia wytrzymałości na ścinanie oraz czerwonymi okręgami 

przekroczenie wytrzymałości na rozciąganie. Wiodącym mechanizmem zniszczenia jest ścina-



nie, jednak występują również przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie zlokalizowane 

głównie w spągowej warstwie iłowca oraz bezpośrednio nad stropem modelowanego wyrobi-

ska.  

Przedstawione wyniki wskazują, że zastosowanie dodatkowego elementu nośnego w postaci 

kotwi zmniejsza strefę uplastycznioną, co widoczne jest również z zmianach strefy odprężonej 

przedstawionej na rysunkach obrazujących rozkłady naprężeń głównych (rys. 4 i 5).  

Na kolejnych rysunkach (rys. 6 i 7) przedstawione zostały siły osiowe i momenty zginające w 

elementach odwzorowujących obudowę odrzwiową oraz na rysunku 8 siły osiowe w kotwi. 

Maksymalne siły osiowe w modelowanej obudowie wynoszą 611 kN w modelu bez kotwienia 

oraz 515 kN w modelu uwzględniającym kotwienie.  

Większe różnice pomiędzy analizowanymi wariantami występują w wynikach obrazujących 

momenty zginające, które wynoszą maksymalnie 87 oraz 44 kNm odpowiednio w modelu bez 

oraz z kotwieniem (rys. 8).  

 

  
 
Rys. 4. Największe naprężenia główne w analizowanych wariantach, wartości wyrażone w MPa 

Figure 4. Maximum principal stress in analyzed variants, values expressed in MPa 

 

  
 
Rys. 5. Najmniejsze naprężenia główne w analizowanych wariantach, wartości wyrażone w MPa 

Figure 5. Minimum principal stress in analyzed variants, values expressed in MPa 

 



     
 
Rys. 6. Strefy uplastycznienia górotworu w otoczeniu analizowanego wyrobiska 

Figure 6. Rock mass yielding zones in the vicinity of the analyzed crosscut 

 

  
 

Rys. 7. Siły osiowe w modelowanej obudowie 

Figure 7. Axial forces in the modeled support 

 

  
 

Rys. 8. Momenty zginające w modelowanej obudowie 

Figure 8. Bending moments in the modeled support 



 
 

Rys. 9. Siły osiowe w modelowanej kotwi 

Figure 9. Axial forces in the modeled bolt 

 

 

PODSUMOWANIE 
 

W niniejszym artykule przedstawiono sposób modelowania oraz wyniki symulacji numerycz-

nej przecinki ścianowej w obudowie ŁPzm zastosowanej w warunkach górniczo-

geologicznych KWK „Pniówek”. Symulacje przeprowadzone dla dwóch wariantów, tj. wyro-

biska wyłącznie w obudowie odrzwiowej oraz po dodatkowym zastosowaniu kotwienia w po-

staci kotwy strunowej o długości 8 m.  

Zastosowanie modelowania numerycznego pozwoliło na odwzorowanie stanów naprężeniowo-

odkształceniowych w górotworze, co ma zasadnicze znaczenie dla jej optymalnego doboru. 

Szczególnie istotne jest określenie zasięgu strefy odprężonej (strefy uplastycznionej), która jest 

czynnikiem, w dużej mierze decydującym o wartości obliczeniowego obciążenia obudowy.  

Modelowanie numeryczne pozwala na uwzględnienie wielu czynników i zjawisk dla konkret-

nych warunków górniczo-geologicznych, które w obliczeniach analitycznych mogą być 

uwzględniane jedynie w sposób uproszczony za pomocą zróżnicowanych współczynników (np. 

oddziaływanie eksploatacji, występowanie uskoków).  

Bardzo ważne dla odwzorowania współpracy górotworu z obudową jest właściwe zdefinio-

wanie połączenia pomiędzy elementami symulującymi obudowę a otaczający górotwór, co 

w prezentowanym przykładzie zostało wykonane poprzez przyjęcie nieciągłości pomiędzy 

elementami prętowymi, a elementami budującymi wykładkę, oraz pomiędzy wykładką a góro-

tworem.  

Uzyskane wyniki wskazują na znaczne ograniczenie strefy odprężonej (strefy uplastycznionej) 

oraz mniejsze wartości sił osiowych i momentów zginających w modelu uwzględniającym ko-

twienie. Zastosowanie kotwi wpływa na poprawę warunków współpracy obudowy z górotwo-

rem, co z jednej strony pozwala na optymalizację jej doboru, a z drugiej zapewnia większe 

bezpieczeństwo wyrobisk, co potwierdzają obserwacje dołowe [5, 6, 7]. 
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AN EXAMPLE OF NUMERICAL MODELING OF THE ROCK MASS AND ŁPZM STEEL 

ARCH SUPPORT FOR ITS DESIGN IN SPECIFIC GEOLOGICAL AND MINING 

CONDITIONS 

 

The paper presents the results of simulations carried out on a numerical models imitate a rock 

mass with crosscut and a ŁPzm type arch support with bolts. The analyzed model takes into 

account the geological structure of the rock mass corresponding to the system of layers in the 

region of opening longwall crosscuts in the 404/2 coal bed at Pniówek coal mine. The article 

draws attention to the method of modeling cooperation between the rock mass and the steel 

arch support by defining discontinuities between the elements simulating support and the rock 

mass. The results were presented in the form of stress distributions, destruction zones as well 

as forces and moments generated in the modeled support. 
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STRESZCZENIE: Zarządzanie projektami jest już obszerną i niezależną dziedziną nauki o za-

rządzaniu. Wiedza z tego zakresu jest rozpowszechniana nie tylko przez uczelnie wyższe, lecz 

również, a w zasadzie można by powiedzieć, że głównie przez stowarzyszenia zrzeszające 

praktyków i teoretyków zarządzania projektami takie jak IPMA czy Project Management 

Institute. Organizacje te prezentują różne podejścia do zarządzania projektami. Obecnie wiele 

firm zmaga się z dylematem, które podejście do zarządzania projektami stosować. Tradycyjne, 

dobrze znane przez większość praktyków zarządzania, czy zwinne, młodsze podejście. W re-

feracie przedstawione zostało w jaki sposób popularne metodyki zarządzania projektami 

definiują projekt oraz jego cykl życia. Zostało to skonfrontowane z charakterystyką projektu 

górniczego co jednocześnie wskazuje, które z metodyk mają potencjał do zastosowania w gór-

nictwie. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Projekt górniczy, cykl życia projektu, zarządzanie projektami, projek-

ty górnicze 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Przez lata zarządzanie projektami stało się osobną gałęzią nauk o zarządzaniu. Dysponuje ona 

zbiorem sprawdzonych metod i praktyk, które pozwalają usprawnić i pomóc w spełnieniu 

celów projektu. Z uwagi na to, że dziedzina ta wywodzi się głównie z praktyki, poza aka-

demickimi opracowaniami możemy spotkać się z licznymi poradnikami i artykułami trak-

tującymi o tej dziedzinie zarządzania. Dobre praktyki i metody zbierane i rozpowszechniane są 

w ramach opracowań, seminariów czy konferencji przez takie organizacje jak IPMA czy Pro-

ject Management Institute. Organizacje te zrzeszają praktyków zarządzania projektami z całe-

go świata i prezentują różne podejścia do zarządzania projektami. Wybór właściwego podej-

ścia nie jest oczywisty i powinien być poprzedzony dogłębną analizą. To co jest kluczowe przy 

wyborze to świadomość wad i zalet obu podejść oraz spójność definicji projektu i jego prze-

widywany cykl życia z zastosowaną metodyką. W kolejnych częściach referatu przedstawione 

zostaną popularne podejścia do zarządzania projektami oraz to w jaki sposób definiują one 

projekt oraz jego cykl życia. Zostanie to skonfrontowane z charakterystyką projektu górni-



 

czego co jednocześnie wskaże czy istnieją przesłanki do stosowania tych metodyk w gór-

nictwie. 

 

 

2. PRZEGLĄD PODEJŚĆ DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
 

2.1. Podejście tradycyjne 
 

Początki rozwoju dziedziny zarządzania projektami to w odniesieniu do dzisiejszych czasów 

okres bardzo statyczny pod względem gospodarczym jak i technologicznym. Mała konkurencja 

i niska dynamika rynku powodowała, iż zarówno otoczenie organizacji jak i jej wnętrze 

praktycznie nie zmieniały się podczas trwania projektu. Co więcej przedmiotem projektów 

były unikatowe produkty, które nie miały dużej konkurencji na rynku. W takich warunkach 

łatwo było określić wpływ otoczenia na projekt jak i projektu na otoczenie. Możliwe było 

przewidzenie przebiegu projektu oraz skuteczne i precyzyjne określenie ryzyk i szans, nawet w 

przypadku projektów trwających po kilka lat. Z biegiem czasu gospodarka zaczęła nabierać 

rozpędu. Na rynku pojawiało się coraz więcej dostawców tych samych usług i podobnych 

produktów. Konkurencja zaczęła przybierać bardzo złożony charakter i dotyczyć zarówno 

rynku dostawców usług jak i podmiotów zamawiających te usługi. Rolą dostawcy stało się 

dostarczenie w konkurencyjnej cenie produktu, który będzie wyróżniał się na rynku i spełniał 

oczekiwania klientów końcowych w momencie wypuszczenia na rynek. Dynamika postępu 

technologicznego w większości aspektów naszego życia sprawiła, iż niemożliwym stało się 

precyzyjne określenie dalszego horyzontu wydarzeń dla projektów. Im bardziej branża opierała 

się na nowikach technologicznych i im dłuższy projekt tym więcej mogło się zmienić w czasie 

jego trwania.  
 

Podejście tradycyjne polega na zaplanowaniu całego przebiegu projektu na samym jego 

początku i podążaniu za tym planem, aż do jego zakończenia. Charakteryzuje je wykonywanie 

kolejnych etapów projektu jeden po drugim niczym woda spływająca po kolejnych stopniach 

kaskady (rys. 1). Stąd też jest ono nazywane podejściem kaskadowym czy też z angielskiego 

waterfall’owym. Podejście znajduje zastosowanie w przypadku precyzyjnie określonego 

zakresu projektu oraz małym prawdopodobieństwie zmiany tego zakresu. Może to wynikać 

z charakteru produktu końcowego jak i branży. Dla przykładu w branży budowlanej na etapie 

projektowania musimy określić przeznaczenie oraz rozkład pomieszczeń w budynku, aby 

odpowiednio usytuować przyłącza czy zastosować elementy o odpowiedniej nośności. Z dru-

giej strony klient jest w stanie precyzyjnie określić swoje wymagania już na etapie planowaniu 

i istnieje małe prawdopodobieństwo ich zmiany w czasie z powodu czynników wewnętrznych 

czy zewnętrznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie z dużą dokładnością oszacować całkowity 

koszt projektu jak i jego czas zakończenia. Podejście dopuszcza dokonywanie zmian w 

zakresie. Jednakże, jeżeli zdecydujemy się na zmiany w późniejszych etapach projektu będzie 

się to wiązało z wysokimi kosztami. Dostosowania wypracowanego do tej pory rozwiązania do 

nowych wymagań lub porzucenia dotychczasowych efektów i rozpoczęcia pracy od początku, 

znacząco zwiększy koszt przedsięwzięcia. Cechy projektów realizowanych według podejścia 

tradycyjnego zostały zestawione w tabeli 1. 

 

 

 

 

 



 

 
 
Rys. 1. Cykl życia projektu w podejściu tradycyjnym. [6] 

Figure 1. Project life cycle in traditional approach. [6]  
 

 
Tabela 1. Cechy projektów realizowanych według podejścia tradycyjnego. 

Table 1. Characteristics of projects executed with traditional approach. 

Cecha Podejście tradycyjne 

Prawdopodobieństwo i podatność na zmiany Niskie 

Koszt zmiany w trakcie realizacji Wysoki 

Precyzyjnie określony zakres projektu Tak 

Dokładność estymacji Wysoka 

 

 

Przykładem metodyki opartej na podejściu tradycyjnym jest PRINCE2. Metodyka ta oparta jest 

na występujących kolejno po sobie procesach, w której zdefiniowane są nie tylko procesy, ale 

również ich kolejność, co sprawia, że może być traktowana, jako dokładna instrukcja pro-

wadzenia projektu. Jej nazwa to akronim o rozwinięciu Project IN Controlled Environment, co 

w wolnym tłumaczeniu oznacza projekty w kontrolowanym środowisku. [2] PRINCE2 to 

metodyka prowadzenia projektów składająca się z 7 procesów, kilkudziesięciu dokumentów, 

technik i ról. Jest to przykład konkretnego scenariusza postępowania w trakcie prowadzenia 

projektu. Określa ona projekt, jako „organizację stworzoną na pewien czas w celu dostarczenia 

jednego lub większej liczby produktów biznesowych, zgodnie z określonym uzasadnieniem 

biznesowym”. Już w tej definicji autorzy kładą wyraźny nacisk na zasadność biznesową rea-

lizowanych projektów i ta zasadność będzie weryfikowana po każdej fazie projektu. Projekt 



 

podzielony jest na co najmniej 3 etapy: przed projektem, etap inicjowania, etap realizacyjny 

(przynajmniej jeden). Projekt zarządzany jest na 3 poziomach: zarządzanie strategiczne, zarzą-

dzanie operacyjne i dostarczanie produktów. Skupia się głównie na pracy Kierownika Projektu, 

zespołów zarządzania projektem oraz członków kadry kierowniczej wyższego szczebla. PRIN-

CE2 dokładnie określa jakie procesy przewidziane są dla danego poziomu zarządzania na 

każdym z etapów cyklu życia projektu (rys. 2). Procesy które proponuje metodyka to: przy-

gotowanie projektu (PP), zarządzanie strategiczne projektem (ZS), inicjowanie projektu (IP), 

sterowanie etapem (SE), zarządzanie wytwarzaniem produktów (WP), zarządzanie zakresem 

etapu (ZE), zamykanie projektu (ZP) [1]. 

 

 

 
 
Rys. 2. Procesy w cyklu życia projektu wg PRINCE2. [7] 

Figure 2. Processes in the project life cycle according to PRINCE 2. [7] 
 

 

Inny przykład podejścia tradycyjnego to zbiór dobrych praktyk Project Management Institute. 

PMBOK Guide stanowi zbiór dobrych praktyk zarządzania projektami. [5] Wyróżnia 47 

procesów pogrupowanych w 5 grup i 10 obszarów wiedzy. Wyróżnione przez PMI grupy pro-

cesów to: 

 procesy rozpoczęcia (inicjowania) – Initiating Processes – mają na celu wstępne 

określenie i zatwierdzenie nowego projektu lub etapu, 

 procesy planowania – Planning Processes – służą do określenia zakresu projektu, 

doprecyzowania celów, zaplanowania przebiegu projektu, 

 procesy realizacji – Executing Processes – przeprowadzane aby wykonać prace 

określone w planie zarządzania projektem, zmierzające do realizacji zakresu pro-

jektu, 

 procesy monitorowania i kontroli – Monitoring and Controlling Processes – mają na 

celu śledzenie postępu projektu, sprawdzanie wykonania zadań i identyfikacji ob-

szarów wymagających zmian lub interwencji, 

 

 



 

 procesy zamykania – Closing Processes – przeprowadzane w celu finalizacji działań 

z wszystkich grup procesów, zmierzające do formalnego zamknięcia projektu lub 

fazy. 
 

Relacje pomiędzy grupami procesów, tworzące jednocześnie cykl życia projektu zostały przed-

stawione na rysunku 3. 

 

 

 
 
Rys. 3. Cykl życia projektu według PMI. [5] 

Figure 3. Project life cycle according to PMI. [5] 

 
2.2. Podejście zwinne 
 

Podejście zwinne nazywane jest z angielskiego Agile. Sam Agile jest nie tyle metodyką za-

rządzania projektem, lecz filozofią, stylem pracy cechującym się elastycznością, bliską współ-

pracą z klientem, zapewnieniem by ostateczne rozwiązanie faktycznie zaspokoiło potrzebę 

biznesową oraz odkładanie szczegółów rozwiązania na najpóźniejszy możliwy moment. Wśród 

zwinnych metodyk zarządzania projektami znajdziemy na przykład Scrum, Kanban, Lean, 

eXtreme Programing, Crystal czy model DSDM stanowiący podstawę metodyki Agile Project 

Management. 
 

Pojęcie zwinnego podejścia do zarządzania projektami powstało w 2001 roku, kiedy czołowi 

przedstawiciele wyżej wymienionych metodyk spotkali się na nartach w ośrodku wypo-

czynkowym Snowbird w USA. Reprezentowali oni nowe podejście, które miało stać się 

alternatywą dla podejścia kaskadowego przy wytwarzaniu oprogramowania. Siedemnastu 

uczestników spotkania wspólnie wypracowało Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramo-

wania, zwany również Manifestem Agile. [8] 
 

Wszystkie metodyki zwinne cechują się podejściem pragmatycznym i iteracyjnym. Decyzje 

podejmowane są na bazie aktualnie posiadanej wiedzy i podejmowane są w najpóźniejszym 

możliwym momencie, aby poziom tej wiedzy był możliwie największy. Zakres projektu jest 

stopniowo doprecyzowany, a na koniec każdej iteracji wytwarzany zostaje produkt cząstkowy, 

który potencjalnie mógłby zostać wypuszczony na rynek. W praktyce często sie tak dzieje, 



 

przez co klient zaczyna czerpać korzyści z projektu przed jego końcem. Co więcej pod koniec 

każdej iteracji klient ma okazje, aby skorygować kierunek działania zespołu wytwarzania 

oprogramowania oraz wyrazić opinie na temat produktu. Jest to okazja do tak zwanej inspekcji 

i adaptacji, na których opierają się metodyki zwinne. Iteracyjna natura podejścia zwinnego 

pozwala również na nieprecyzowanie zakresu projektu na jego początku. Daje to bardzo dużą 

wartość w sytuacji, kiedy wymagania odbiorcy często ewoluują podczas trwania projektu. 

Przykładowy cykl życia projektu według metodyki zwinnej oparty na modelu DSDM został 

przedstawiony na rysunku 4. Produkty wytwarzane są przez samoorganizujące się zespoły, na 

których spoczywa wybór metod i narzędzi wytwarzania, lecz również odpowiedzialność za 

powodzenie projektu. Dzięki krótkim iteracjom (przeważnie około miesiąca) produkt jest na 

bieżąco testowany i poprawiany, co zmniejsza ryzyko niepowodzenia projektu. Członkowie 

zespołu powinni posiadać umiejętności uzupełniające się tak, aby zespół posiadał wszystkie 

kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu projektu. [4] Cechy podejścia zwinnego zostały 

przedstawione w tabeli 2. 

 

 

 
 
Rys. 4. Cykl życia projektu zgodnie z modelem DSDM. [9] 

Figure 4. Project life cycle according to DSDM model. [9] 

 

 
Tabela 2. Cechy projektów realizowanych według podejścia zwinnego. 

Table 2. Characteristics of projects executed with Agile approach. 

Cecha Podejście zwinne 

Prawdopodobieństwo i podatność na zmiany Wysokie 

Koszt zmiany w trakcie realizacji Niski 

Precyzyjnie określony zakres projektu Nie 

Dokładność estymacji Niska 

 



 

3. CYKL ŻYCIA PROJEKTU GÓRNICZEGO 

 

Projekt górniczy jest poprzedzany pracami eksploracyjnymi. Kiedy ich wyniki pozwolą na 

identyfikacje obiecującej bazy zasobowej i podjęta zostanie decyzja na temat rozpoczęcia prac 

projektowych, rozpoczyna się proces etap planowania podzielony zgodnie z metodyką Front-

End-Loading (FEL). Polega ona stopniowym doszczegółowieniu planu projektu, zaczynając od 

przygotowania studium koncepcji (Scoping Evaluation). Zawiera ono wstępne warunki tech-

niczne i finansowe, rachunek opłacalności i uzasadnienie biznesowe pozwalające na kontynua-

cję prac. Na tym etapie podatność na zmiany oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zmian jest 

wysokie. Dokładność estymacji kosztów jest dosyć niska i wacha się w granicach +100%-50% 

[3]. Zakres projektu również ma charakter generalny i nie wskazuje ostatecznych rozwiązań, 

które zostaną wykorzystane w projekcie. Jednocześnie, z uwagi na ramowy i ogólny charakter 

studium koncepcji, koszt zmiany na etapie koncepcyjnym jest stosunkowo niski. 
 

W kolejnym kroku, w ramach wstępnego studium wykonalności wykonywane jest porównanie 

dostępnych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Kolejny etap to benchmarki technologiczne i 

wskazanie, które rozwiązania zostaną wykorzystane na etapie budowy kopalni. Na tej podsta-

wie wykonuje się Projekt Podstawowy co jednocześnie, kończy etap planowania i pozwala na 

przejście do realizacji projektu. W etapie realizacji wykonuje się Projekt Szczegółowy, prowa-

dzi się procesy zakupowe oraz konstruuje infrastrukturę wraz z jej wstępnym rozruchem.  
 

Ostatni etap to rozruch kompletnego zakładu górniczego oraz proces osiągania założonych 

mocy produkcyjnych. Na tym etapie zaangażowanie osób odpowiedzialnych za działalność 

operacyjną kopalni zaczyna wzrastać aż do całkowitego przejęcia kopalni, często w momencie 

osiągnięcia około 80% zakładanych mocy przerobowych. Następuje stopniowe wygaszanie 

kontraktów z podwykonawcami odpowiedzialnymi za realizacje projektu i finalnie formalne 

rozwiązanie projektu. [3]. Proces zilustrowany został poniżej (rys. 5). 

 

 
 
Rys. 5. Cykl życia projektu górniczego. [3] 

Figure 5. Mining project life cycle. [3] 

 
Gdyby spojrzeć jak na etapie rozruchu kopalni (Stage 4) kształtują się czynniki analizowane na 

etapie studium koncepcji, okazałoby się że mają już zupełnie inny charakter. Podatność na 

zmiany oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zmian jest bardzo niskie z uwagi na iteratywny 

sposób planowania projektu oraz stopień zaawansowania tych prac. Dokładność estymacji 

kosztów jest bardzo wysoka z uwagi na wysoki poziom zdefiniowania i dokładności zakresu 

projektu oraz fakt że spora część kosztów została już poniesiona. Koszt zmiany na tym etapie 

jest bardzo wysoki zważywszy na zależności występujące pomiędzy ściśle dobranymi do siebie 

elementami infrastruktury jak i parku maszynowego. Zmiany wspomnianych czynników 

w trakcie projektu górniczego zostały przedstawione na rysunku 6. 



 

 
 

Rys. 6. Zmiany charakterystyk w trakcie projektu górniczego. 

Figure 6. Characteristics change during the mining project. 
 

 

4. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA METODYK ZARZĄDZANIA 

 PROJEKTAMI W PROJEKTACH GÓRNICZYCH 
 

4.1. Wybór podejścia 
 

Wybór podejścia do realizacji projektu to jedna z najważniejszych strategicznych decyzji. Za-

leży między innymi od tego jak dobrze jesteśmy w stanie określić zakres projektu na jego po-

czątku, jaka jest szansa na zmianę docelowej specyfikacji w trakcie projektu i jak będzie to 

trudne czyli jaka jest podatność projektu na zmiany. Kolejne pytanie to czy jesteśmy w stanie 

nie tylko określić zakres projektu ale również oszacować związane z nim koszty. Są to główne 

czynniki, które zostaną wzięte pod uwagę w ramach analizy cyklu życia proponowanego przez 

metodyki oraz cyklu życia projektów górniczych. 
 

Podejścia zwinne zostały stworzone z myślą o produkcji oprogramowania, jednakże w 

przypadku dużych, złożonych projektów gdzie pełna specyfikacja produktu końcowego jest 

znana przed rozpoczęciem projektu lub jest to wymagane przepisami prawa (budownictwo) 

lepiej sprawdzi się podejście tradycyjne. To co powinno nami kierować przy tym wyborze po-

dejścia to świadomość wad i zalet obu podejść, a nie moda czy obawa przed zmianą. Dlatego 

postaram się przedstawić, w jakich warunkach sprawdzą się metodyki zwinne, a w jakich 

warto pozostać przy klasyce. W tabeli 3 zostały zestawione cechy projektów realizowanych w 

ramach podejścia zwinnego i tradycyjnego.  

 

 
Tabela 3. Cechy projektów realizowanych według podejścia tradycyjnego i zwinnego. 

Table 3. Characteristics of projects executed with traditional and Agile approach. 

Cecha P. zwinne P. tradycyjne 

Prawdopodobieństwo i podatność na zmiany Wysokie Niskie 

Koszt zmiany w trakcie realizacji Niski Wysoki 

Precyzyjnie określony zakres projektu Nie Tak 

Dokładność estymacji Niska Wysoka 

 



 

4.2. Możliwości wykorzystania metodyk zarządzania projektami w projektach górniczych 
 

Z uwagi na z góry określony przebieg projektu górniczego, z podziałem na kolejne fazy ini-

cjowania, planowania, realizacji, rozruchu i przekazania do operacji, domyślnym podejściem 

wybieranym do realizacji tego typu projektów staje się podejście tradycyjne. Podobnie biorąc 

pod uwagę charakterystykę projektu na etapie konstrukcji czy rozruchu, wskazuje ona na wy-

korzystanie metodyk kaskadowych. Jednak biorąc pod uwagę czynniki opisujące projekty 

zwinne i tradycyjne okazuje się, że zmieniają one swój charakter w trakcie trwania projektu 

górniczego (rys. 7).  

 

 
 
Rys. 7. Charakterystyka projeku górniczego w odniesieniu do metodyk zwinnych i tradycyjnych.  

Figure 7. Mining project characteristics in relation to traditional and Agile methodologies. 

 
Charakterystyka projektu górniczego na etapie planowania odpowiada bardziej projektom 

zwinnym, a niżeli tradycyjnym, co daje przesłanki do wykorzystania na tym etapie metodyk 

zwinnych. W odniesieniu do całego projektu górniczego świadczy to o potencjale wykorzysta-

nia podejścia hybrydowego, polegającego na połączeniu podejść zwinnych i tradycyjnych. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Metodyki zarządzania projektami należy dobierać zgodnie z charakterystyką projektu, w któ-

rym będą wykorzystywane. Kluczowe parametry to między innymi możliwość zdefiniowania 

szczegółów projektu na jego początku i związana z tym dokładność szacunków kosztów pro-

jektu, podatność na zmiany i prawdopodobieństwo ich wystąpienia czy koszt wprowadzenia 

zmian w trakcie projektu.  
 

Projekt górniczy składa si z pewnej jasno określonej sekwencji działań, które prowadzą do bu-

dowy kompletnego zakładu górniczego i jego przekazania do operacji. Mogłoby to wskazywać 

jednoznacznie na wykorzystanie metodyk tradycyjnych, jednak analiza zmienności w czasie 

kluczowych parametrów z punktu widzenia doboru metodyki, wskazuje na możliwość wyko-



 

rzystania podejścia zwinnego na etapie planowania projektu. Zmienność ta wskazuje na podej-

ście hybrydowe jako sposób wykorzystania narzędzi właściwych dla bieżących charakterystyk 

projektu.  
 

Powyższa analiza daje podstawy do dalszych rozważań na temat wykorzystania metodyk 

zwinnych oraz podejścia hybrydowego w projektach górniczych.  
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Usage of Project Management Methodologies 

in Mining – Mining Project Life Cycle 
 

Project management is already an extensive and independent field of management. Knowledge 

in this field is shared not only by universities, but also, and in principle it could be said that 

mainly by associations of practitioners and theoreticians of project management such as IPMA 

or Project Management Institute. These organizations present different approaches to project 

management. Today, many companies face a dilemma about which approach to project man-

agement to apply. Traditional, well-known by most management practitioners, or agile, young-

er approach. The paper presents how popular project management methodologies define a pro-

ject and its life cycle. This has been confronted with the characteristics of the mining project, 

which at the same time indicates which of the methodologies have the potential to be used in 

mining.  
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STRESZCZENIE: W artykule poruszono problemy związane z korozją stali. Przedstawiono 

rodzaje korozji wraz z podziałem, omówiono proces cynkowania ogniowego i ponoszone śred-

nie koszty roczne. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów. Celem artyku-

łu było porównanie stosowanych dotychczas metod ochrony przed korozją i korzyści wynika-

jące z zastosowania cynkowania ogniowego elementów wyposażenia szybów kopalnianych 

zabudowanych w oddziale KWK „Wujek”. 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Przemysł węglowy ponosi znaczne straty spowodowane korozją .Na rozmiar tych strat składa 

się wiele czynników, z których główne to znaczna agresywność środowiska kopalnianego oraz 

agresywność atmosfery.  

Ze stratami bezpośrednimi wiążą się straty pośrednie. Do strat pośrednich zalicza się awarie 

urządzeń i przestoje w produkcji oraz konieczność naprawy lub wymiany skorodowanych ele-

mentów. Korozja urządzeń i elementów podziemnych może być szczególnie niebezpieczna 

w skutkach, jeśli spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa pracującej załogi. 

Ponieważ górnictwo węglowe stosuje głównie tworzywo konstrukcyjne stale węglowe 

zwykłych jakości jako tworzywo konstrukcyjne, w pracy położono główny nacisk na omówie-

nie reakcji żelaza z otoczeniem i przeciwdziałanie korozji, a w szczególności zastosowanie me-

tod zanurzeniowych. 

Dotychczasowe metody ochrony przed korozją konstrukcji górniczych ograniczają się w za-

sadzie do stosowania powłok malarskich, a w nielicznych tylko przypadkach – powłok cynko-

wych, uzyskanych przez zanurzenie lub natryskiwanie. Zależnie od warunków pracy i agre-

sywności środowiska powłoki malarskie wymagają zabiegów renowacyjnych po 2–3 latach, 

a często bezpośrednio po przekazaniu do eksploatacji na skutek uszkodzeń podczas transportu 

i prac montażowy. 

 

http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28968
http://szkolaeksploatacji.pl/moj-profil/moje-referaty/edytuj-referat/?referat=28968
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Bardzo często przeprowadzenie jakichkolwiek prac renowacyjnych jest niemożliwe z po-

wodu utrudnionego dostępu do zmontowanych konstrukcji i urządzeń, dużej wilgotności po-

wietrza dochodzącej do 100% ,  zapylenia, wycieków wód oraz ograniczenia stosowania wielu 

wyrobów malarskich ze względu na lotne i toksyczne rozpuszczalniki. Z tego powodu rezy-

gnuje się z prac renowacyjnych; dotyczy to szczególnie konstrukcji i rurociągów zainstalowa-

nich w szybach, rząpiach i podziemiach kopalń. 

W efekcie, w krótkim czasie zachodzi korozja powodująca nieodwracalne zniszczenia 

i przestoje w produkcji/wydobyciu. W celu ograniczenia strat korozyjnych w górnictwie, nale-

ży stosować materiały oraz zabezpieczenia gwarantujące długotrwałą ochroną przed korozją. 

W wielu przypadkach będzie to jedyne zabezpieczenie konstrukcji lub urządzeń przez cały 

okres użytkowania; opłaca się więc stosować zabezpieczenia trwalsze i chociaż droższe, ale 

wytrzymujące trudne warunki pracy. Takie zabezpieczenie stanowią m.in. zanurzeniowe po-

włoki cynkowe [1]. 

 

 

2. KOROZJA STALI 

 

Korozja to niszczenie metali pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otacza-

jącym środowiskiem. Termin „rdzewienie” dotyczy żelaza i jego stopów, a utworzone produk-

ty korozji to w większości uwodnione tlenki żelaza. Stale to stopy żelaza z węglem, zawie-

rające również inne dodatki celowe oraz niepożądane zanieczyszczenia śladowe. Są materia-

łami wrażliwymi na działanie różnych czynników chemicznych oraz fizycznych, a w warun-

kach użytkowania ulegają procesom korozji. Charakteryzują się mniejszą lub większą odpor-

nością na działanie środowiska korozyjnego, na którą mają wpływ pierwiastki stopowe. 

Wpływ pierwiastków stopowych na odporność korozyjną stali jest zróżnicowany. Przykłado-

wo, do pierwiastków zwiększających odporność korozyjną stopu należą chrom (Cr) i miedź 

(Cu) natomiast siarka (S) pogarsza odporność korozyjną stopu. Węgiel (C), podstawowy skład-

nik stali, w roztworze stałym nie wywiera żadnego wpływu na odporność korozyjną. Natomiast 

po wydzieleniu się w strukturze w postaci węglików wpływ na odporność korozyjną jest ujem-

ny. 

Na projektowaną, a następnie również rzeczywistą trwałość konstrukcji zasadniczy wpływ 

ma właściwe rozpoznanie agresywności środowiska, w którym konstrukcja będzie użytkowana 

i określenie przewidywanych rodzajów korozji. Korozja przejawia się w wielu formach, w za-

leżności od oddziaływań fizycznych i chemicznych występujących podczas użytkowania kon-

strukcji. Skutki procesów korozyjnych określa się jakościowo na podstawie obserwowanych 

zniszczeń faz metalicznych w zależności od rozmieszczenia zniszczeń. Korozja równomierna 

rozprzestrzenia się równomiernie na całej powierzchni przedmiotu metalowego. Ten rodzaj 

zniszczenia jest najmniej niebezpiecznym wynikiem działań korozyjnych. Nie wpływa bezpo-

średnio na zmianę własności wytrzymałościowych materiału, lecz pośrednio przez zmniejsze-

nie przekroju poprzecznego przedmiotu. Korozja miejscowa obejmuje tylko pewne miejsca po-

wierzchni elementu metalowego zaznaczone w postaci plam, punktów i wżerów. Ten rodzaj 

zniszczenia, zwłaszcza w postaci wżerów, które mogą osiągnąć znaczną głębokość, jest bardzo 

niebezpieczny dla materiału. Wpływa silnie na zmniejszenie własności wytrzymałościowych 

zarówno materiału, jak i konstrukcji. Szybkość procesów korozyjnych, w przypadku korozji 

równomiernej, najczęściej podaje się jako ubytek masy materiału na jednostkę powierzchni 

i czasu oraz jako ubytek grubości przekroju metalu na jednostkę czasu. Większość procesów 

korozyjnych ma charakter elektrochemiczny i zachodzi w środowiskach wilgotnych. Na po-

wierzchni stali znajdują się miejsca o różnym składzie chemicznym. W zetknięciu się z roz-
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tworem elektrolitu powstają w tych miejscach różne potencjały, tworzą się mikroogniwa gal-

waniczne, w których żelazo jest anodą, a węglik katodą. W obszarach anodowych żelazo ulega 

utlenieniu i przechodzi do roztworu. Równocześnie w roztworze zachodzi reakcja katodowa. 

Reakcję katodową przyspiesza obecność rozpuszczonego w roztworze tlenu. Na powierzchni 

tworzy się warstewka wodorotlenku żelaza (II). W kolejnych reakcjach następują przemiany 

chemiczne, powstaje rdza, której podstawowym składnikiem jest uwodniony tlenek żelaza 

(III). Proces rdzewienia ulega przyspieszeniu w obecności kwasów, roztworów soli, naprężeń 

metalu, przy styczności z metalem mniej aktywnym. Na tworzenie się ogniw korozyjnych mają 

wpływ również czynniki fizyczne (temperatura, wilgotność powietrza, naprężenia w sieci kry-

stalicznej metalu, uszkodzenia mechaniczne). Poniżej opisano najczęściej występujące procesy 

korozyjne konstrukcji stalowych [2]. 

 
 

 
 

Rys. 1. Rodzaje i podział korozji 

Figure 1. Types and division of corrosion 



Korozja chemiczna 
 

Korozja taka zachodzi najczęściej w środowisku suchych gazów w wysokich temperaturach, 

lub cieczy nie przewodzących prądu elektrycznego. Na powierzchni elementów metalowych 

powstaje cienka warstewka związków chemicznych, mogą to być np.: tlenki, siarczki, azotki, 

węgliki. W wyniku dyfuzji, poprzez warstwę produktów korozji przenika do metalu czynnik 

korodujący powodując pogłębianie się tej warstwy i stopniowe postępowanie korozji w głąb 

metalu. 

W kierunku przeciwnym do kierunku dyfuzji produktów korozji, dyfundują atomy metalu, 

powodując rozrost korozji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz materiału [3]. 

Wraz ze wzrostem grubości warstwy produktów korozji, szybkość korozji maleje. Zaha-

mowanie procesu korozji poprzez warstwę jej produktów może nastąpić wówczas, gdy pokry-

wa ona całkowicie powierzchnię metalu, ściśle do niej przylega, nie rozpuszcza się w otaczają-

cym środowisku, a jej współczynnik rozszerzalności jest zbliżony do współczynnika rozsze-

rzalności metalu. Utlenianie metalu do jego tlenków nie zawsze jest procesem szkodliwym. Je-

żeli warstwa tlenku jest dostatecznie zwarta i mocno związana z powierzchnią metalu, chroni 

ona (pasywuje) metal przed dalszym utlenianiem. 

Glin jak wynika z jego położenia w szeregu napięciowym metali jest metalem nieszlachet-

nym. Jednak ten metal i jego stopy odznaczają się w środowisku obojętnym dużą odpornością 

na korozję, wynikającą z utworzenia się pasywnej, trudno rozpuszczalnej warstwy tlenku. Po-

dobne tlenkowe warstewki ochronne tworzy cynk, chrom i nikiel. 

Do korozji chemicznej zalicza się także czernienie przedmiotów srebrnych na powietrzu. 

Głównym składnikiem ciemnego nalotu jest siarczek srebra powstający w reakcji srebra ze 

związkami siarki zawartymi w powietrzu. 
 

Korozja elektrochemiczna 
 

Korozja elektrochemiczna jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem korozji z jakim spo-

tykamy się codziennie. Powstaje ona w środowisku wilgotnym i ma mechanizm elektroche-

miczny, który polega na tworzeniu się lokalnych ogniw korozyjnych na powierzchni metalu. 

W każdym przypadku istotnym składnikiem tych ogniw jest roztwór elektrolitu, który powstaje 

w wyniku rozpuszczenia w wodzie takich substancji jak tlen, dwutlenek węgla, dwutlenek 

siarki, tlenki azotu i inne. 

W przypadku deszczu lub konstrukcji ukrytych pod wodą na powierzchni metalu pojawia 

się nieskończona ilość takich ogniw korozyjnych, a cała powierzchnia przykryta jest warstwą 

wody [3]. 

Elektrody w ogniwie korozyjnym powstają wskutek: 

 różnicy naprężeń w samym metalu, powstałe w czasie chłodzenia stopionego metalu, 

 obecności w samym metalu wtrąceń innego metalu, grafitu w przypadku stali węglo-

wych lub też elementów konstrukcyjnych wykonanych z metalu bardziej szlachetnego, 

 różnicy stężeń w roztworach soli lub tlenu, mającymi kontakt z powierzchnią metalu, 

Przyczyn korozji elektrochemicznej należy doszukiwać się w wartościach potencjałów 

z szeregu napięciowego metali, a znajomość mechanizmu pozwala nam zapobiegać korozji. 

Głównym czynnikiem powstawania korozji elektrochemicznej jest woda. Każdy metal położo-

ny w szeregu napięciowym niżej niż -0,83 V może zostać utleniony przez wodę w standardo-

wych warunkach w wyniku reakcji połówkowej [3]. 

 

2H2O + 2e- <=> H2 + 2OH-     Eo = - 0,83 V 



Taką wartość potencjału standartowego Eo = - 0,83 V możemy odczytać z tabeli szeregu 

napięciowego metali. Z tej samej tabeli odczytamy, że dla pH = 7, potencjał standardowy dla 

napisanej reakcji połówkowej ma wartość Eo = - 0,42 V. Ponieważ potencjał standardowy że-

laza jest prawie taki sam (Eo = - 0,44 V dla reakcji Fe <=> Fe 
2+ + 2e-), żelazo prawie nie jest 

utleniane przez czystą wodę. Z tego powodu rury wykonane z żelaza mają zastosowanie do 

transportu wody. Warunki zmieniają się, gdy w wodzie pojawi się tlen (O2) lub kationy wodoru 

H+. Wtedy należy wziąć pod uwagę reakcje redukcji tlenu rozpuszczonego w wodzie lub reak-

cje redukcji kationów wodoru H+ [3]. 

W wyniku chemicznej reakcji utleniania, zachodzącej na granicy faz (metal–gaz), po-

wierzchnia metalu pokrywa się warstewką produktów korozji o grubości zależnej od charakte-

ru metalu. Warstwa ta ulega powolnemu niszczeniu. Istnieje kilka rodzajów niszczenia metali. 

Na rysunku 3 i 4 przedstawiono kilka takich rodzajów korozji, które powodują niszczenie me-

tali. 

 
 

Rys. 3. Rodzaje korozji elektrochemicznej 
Figure 3. Types of electrochemical corrosion 

 

 
Wżery 

 
Przeżarcia 

 

Rys. 4. Rodzaje i podział wżerowej 

Figure 4. Types of pitting corrosion 



Ocena korozyjności na podstawie informacji o środowisku 

 

Ocena korozyjności może być przeprowadzona metodą obliczeniową. Opiera się na wynikach 

badań środowiskowych zanieczyszczenia atmosfery. W badaniach określa się suchą depozycję 

SO2, Cl-, temperaturę i wilgotność względną. Przedstawione w normie równania oparte są na 

wieloletnich badaniach wielu ośrodków na świecie. Wynikiem obliczeń są ubytki korozyjne 

metalu po pierwszym roku. Porównanie tych wyników z tabelą 1 pozwala na szacunkowe 

określenie korozyjności atmosfery. 

Ocenę korozyjności można również wykonać na podstawie opisu warunków użytkowania. 

Korozyjność atmosfery uzależniona jest od stopnia zanieczyszczenia środowiska agresywnymi 

związkami, wpływu układu temperatura–wilgotność oraz obejmuje czas zwilżania. W miej-

scach niezadaszonych czynnikiem wpływającym na korozję jest depozycja sucha (z gazów 

i cząstek obecnych w powietrzu) i mokra (z opadów). W miejscach osłoniętych, występuje su-

cha depozycja. Oceniając korozyjność atmosfery, powinno się uwzględniać skumulowany 

wpływ zanieczyszczeń, również cząstek stałych. 

Zwilżanie powierzchni spowodowane jest przez wiele czynników, między innymi przez ro-

sę, deszcz, topniejący śnieg i wysoką wilgotność. Czas, podczas którego wilgotność względna 

powietrza przekracza 80% w temperaturze wyższej niż 0°C jest w celu oszacowania czasu 

zwilżania, t, korodujących powierzchni. Najważniejszym czynnikiem w układzie temperatura- 

wilgotność jest poziom zanieczyszczenia ditlenkiem siarki i/lub zasolenie powietrza. Istotny 

może być również wpływ innych rodzajów zanieczyszczenia jak tlenki azotu gazy i pyły prze-

mysłowe, różne zanieczyszczenia eksploatacyjne i technologiczne charakterystyczne dla danej 

lokalizacji i mikroklimatu (np. kondensaty gazów i oparów przemysłowych) [2]. 

 

 
Tabela 1. Kategorie korozyjności – ubytki korozyjne [2] 

Table 1. Corrosivity categories – corrosive defects 
 

 



Proces cynkowania 

 

Proces cynkowania składa się z kilku etapów wstępnych (I-V), poprzedzających bezpośrednie 

zanurzenie elementu stalowego w ciekłym cynku (VI), wskutek czego powstaje mechanicznie 

trwała i nieprzepuszczalna powłoka cynkownicza chroniąca materiał stalowy przed korozją 

i tym samym zapobiegająca niszczeniu stali. 

 

Etapy procesu cynkowania 

 

Obróbka strumieniowo-ścierna. Pierwszy etap procesu polega na mechanicznym usunięciu nie-

jednorodności przylegających do powierzchni cynkowanego przedmiotu. Zanieczyszczenia, tj. 

piasek, rdza, zgorzelina, żużel czy pozostałości starej powłoki, usuwane są metodą obróbki 

strumieniowo-ściernej. Podczas obróbki strumień sprężonego powietrza wzbogacony w mate-

riał ścierny (tj. staliwo, żeliwo, ziarna cięte z drutu stalowego), kierowany jest na powierzchnię 

poddaną mechanicznemu czyszczeniu. W zależności od rodzaju zastosowanego materiału 

ściernego i prędkości, z jaką uderza on w przedmiot, uzyskuje się efekt wygładzenia, utwar-

dzenia, nagrzewania, deformacji bądź umocnienia struktury powierzchniowej. Obróbka stru-

mieniowo-ścierna jest metodą ekonomiczną i bezpieczną dla środowiska. Innym przykładem 

przygotowania elementów stalowych o niewielkich rozmiarach do pokrycia powłoką cynkową 

jest obróbka wibrościerna. Terminem tym określa się mechaniczne wygładzenie lub polerowa-

nie powierzchni, usuwanie produktów korozji gazowej i rdzy. Procesy te przeprowadza się 

w wygładzarkach wibracyjnych, na mokro z dodatkiem substancji chemicznych, środków 

ściernych i żywic syntetycznych o zróżnicowanych kształtach i efektywności ścierania. Specy-

ficzną odmianą obróbki ściernej jest bębnowanie, w którym oddziaływanie materiału ściernego 

na powierzchnię stalową zachodzi w urządzeniu mieszającym podczas ruchów rotacyjnych 

bębna. 

Odtłuszczanie. Elementy stali przed zanurzeniem w kąpieli cynkowej powinny być wolne 

od tłuszczu, substancji woskowatych i oleju, które uniemożliwiają reakcję żelaza z cynkiem. 

Etap odtłuszczania ma na celu uzyskanie chemicznie czystej powierzchni, na której powstanie 

stop stali z cynkiem. Czyszczące i odtłuszczające właściwości posiada wiele nieorganicznych 

roztworów o odczynie alkalicznym, kwaśnym i neutralnym. 

Trawienie. Pozwala ono na skuteczne usunięcie substancji niemetalicznych (tj. rdza, zgorzelina 

i inne produkty korozji) powstałych podczas walcowania i wyżarzania elementów konstrukcyj-

nych. Najbardziej popularnym sposobem trawienia jest kąpiel w kwasie solnym. W wyjątko-

wych sytuacjach, kiedy usunięcie piasku z elementów żeliwnych poprzez trawienie w kwasie 

chlorowodorowym nie przynosi oczekiwanych efektów, można zastosować roztwór kwasu flu-

orowodorowego, bądź mieszaninę kwasów chlorowodorowego i fluorowodorowego. 

Topnikowanie. Wytrawiona w kwasie stal przechodzi do kolejnej fazy zwanej topnikowa-

niem. Etap ten polega na zanurzeniu elementów stalowych w roztworze wodnym chlorku cyn-

ku i chlorku amonu (ZnCl2/NH4Cl), celem zapewnienia prawidłowego przebiegu reakcji che-

micznych zachodzących podczas cynkowania. W metodzie suchej chlorek amonu stanowi 15% 

roztworu, natomiast w mokrej sole występują w proporcji 1:3. Zadaniem topników jest oczysz-

czenie powierzchni stalowych ze śladowych ilości tlenków, co skutecznie minimalizuje ryzyko 

utlenienia stali przed jej wprowadzeniem do płynnej kąpieli cynkowej. 

Suszenie. Po obróbce w kąpieli topnikowej elementy stalowe zostają poddane suszeniu 

w temperaturze 120–150°C. Jest to etap wymagający wysokiej precyzji i szczególnej ostrożno-

ści. Ważne jest stałe kontrolowanie temperatury układu. Gwałtowna zmiana warunków ter-

micznych może wywołać zapalenie substancji chemicznych wchodzących w skład topnika 



i wpłynąć na zmniejszenie skuteczności obróbki. Suszenie powinno być przeprowadzone 

sprawnie i szybko, by zapobiec trawieniu żelaza i powstawaniu związków żelazowych wpły-

wających niekorzystnie na procesy z udziałem topników. 

Cynkowanie. Ostatni etap procesu cynkowania polega na zanurzeniu uprzednio przygoto-

wanego podłoża stalowego w kąpieli stopionego cynku o temperaturze 445–455°C. W tych 

warunkach cynk i żelazo ulegają bardzo szybkiej reakcji chemicznej, co skraca czas zanurzenia 

powierzchni stalowych w ciekłym cynku do kilku minut. Na drodze dyfuzji, czyli przenikania 

atomów cynku w zewnętrzną warstwę stali, powstaje powierzchniowy stop żelazo–cynk zawie-

rający różny stosunek obydwu składników. Ogniowa powłoka cynkowa po ostudzeniu w wo-

dzie cechuje się wysoką odpornością mechaniczną i estetycznym wyglądem [5]. 

 

 
 

Rys. 5. Proces cynkowania ogniowego [6] 

Figure 5. Hot dip galvanizing process 

 

 
Charakterystyka Górniczych wyciągów szybowych w oddziale KWK „Wujek” 

 

Szyb „Lechia” jest szybem wdechowym zgłębionym do głębokości 710 m o stałym przekroju 

tarczy szybu, tj.: 

 tarcza szybu okrągła o średnicy 7500 mm na całej długości szybu, 

 wykonanym w obudowie, 

 ceglanej na całej długości szybu. 

Szyb wyposażony jest w: 

 przedział drabinowy (na całej długości szybu), 

 rurociąg sprężonego powietrza, 

 rurociągi przeciwpożarowe, 

 rurociągi ściekowe, 

 kable energetyczne i teletechniczne. 

Szyb „Lechia” jest szybem dwuprzedziałowym, w którym zainstalowane są dwa wyciągi 

szybowe: dwunaczyniowy wyciąg klatkowy i wyciąg skipowy z przeciwciężarem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rys. 6. Szyb kopalniany „Lechia” 

Figure 6. ”Lechia” mine shaft 

 

Szyb „Krakus” jest szybem wdechowym zgłębionym do głębokości 729,58 m o stałym 

przekroju tarczy szybu wynoszącym 7500 mm na całej głębokości szybu, wykonanym w obu-

dowie ceglanej na całej głębokości szybu. 

Szyb wyposażony jest w: 

 przedział drabinowy (na odcinku od poziomu 370 m do rząpia szybu), 

 rurociągi głównego odwadniania, 

 rurociąg sprężonego powietrza, 

 rurociągi przeciwpożarowe, 

 rurociągi ściekowe, 

 kable energetyczne i teletechniczne. 

W szybie zainstalowane i eksploatowane są dwa górnicze wyciągi szybowe służące do jaz-

dy ludzi, transportu urobku oraz transportu materiałów. 

 

 
 

Rys. 7. Szyb kopalniany „Krakus” 

Figure 7. ”Krakus” mine shaft 



Szyb „Wentylacyjny II” jest szybem wydechowym zgłębionym do głębokości 690,57 m 

o stałym przekroju tarczy szybu wynoszącym 5 m, wykonanym w obudowie: 

 ceglanej od zrębu do głębokości 520 m, 

 betonitowej na głębokości od 520 m do rząpia szybu. 

Szyb wyposażony jest w: 

 przedział drabinowy na całej głębokości szybu, 

 rurociągi podsadzkowe, 

 rurociąg sprężonego powietrza, 

 rurociągi przeciwpożarowe, 

 rurociągi ściekowe, 

 kable teletechniczne. 

Szyb „Wentylacyjny II” jest szybem jednoprzedziałowym, w którym zainstalowany jest 

górniczy wyciąg szybowy wyposażony w dwie klatki. Klatka południowa dwupiętrowa służy 

do przewozu ludzi, urobku i materiałów krótkich, natomiast klatka północna służy tylko do 

przewozu materiałów długich. Nad budynkiem nadszybia wznosi się wieża szybowa (stalowa). 

Obok budynku nadszybia znajduje się budynek maszyny wyciągowej. 

 

 
 

Rys. 8. Szyb kopalniany „Wentylacyjny II” 

Figure 8. ”Wentylacyjny II” mine shaft 

 

Szyb „Wentylacyjny I” jest szybem wentylacyjno-materiałowo-podsadzkowym, ma prze-

krój beczkowy o wymiarach 5,73/4,93 × 4,95/4,15 m i posiada dwa przedziały ruchowe: 

 w części południowej dwie klatki, 

 w części północnej jedną klatkę wyciągu awaryjnego. 

Klatka wyciągu awaryjnego posiada prowadzenie boczne szynowe. Prowadniki szynowe 

zabudowane są w szybie od strony północnej. 

Szyb został wyposażony w: 

 urządzenie wyciągowe z dwoma klatkami, 

 wyciąg awaryjny zastępujący przedział drabinowy, 

 rurociągi podsadzkowe, 

 rurociąg sprężonego powietrza, 

 rurociągi przeciwpożarowe, 



 rurociągi ściekowe, 

 kable teletechniczne. 

Na całej długości szybu występuje obudowa murowa (cegła) o grubości 0,5 m. Głębokość 

całkowita szybu wynosi 613,39 m. 

 

 
 

Rys. 9. Szyb kopalniany „Wentylacyjny I” 

Figure 9. ”Wentylacyjny I” mine shaft 

 

Środowisko kopalniane 

 

Atmosfera na powierzchni kopalni jest agresywnym korozyjnie środowiskiem przemysło-

wym, a stopień jej agresywności zależy od zanieczyszczeń związanych z istnieniem różnych 

zakładów przemysłowych takich, jak elektrownie, koksownie i huty oraz zakładów chemicz-

nych zlokalizowanych w pobliżu. Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery są paleniska 

węglowe, które wytwarzają pyły lotne i gazy spalinowe, jak dwutlenek węgla i dwutlenek siar-

ki. Do ww. źródeł zanieczyszczeń możemy dodać zanieczyszczenia związane z transportem, tj. 

spaliny. Związki te przy współdziałaniu opadów atmosferycznych i występujących dobowych 

różnic temperatur powodują znaczną korozję elektrochemiczną konstrukcji metalowych, beto-

nowych i urządzeń znajdujących się na powierzchni kopalni. 

Tak zanieczyszczone powietrze dostarczane jest do wyrobisk górniczych. W miarę prze-

chodzenia przez szyb wdechowy oraz wyrobiska korytarzowe do szybu wydechowego, wystę-

puje pewien wzrost agresywności (powietrza. Najbardziej agresywne czynniki występują w po-

wietrzu kopalnianym w miejscu eksploatacji i dalej przez chodniki i przekopy wentylacyjne do 

szybu wydechowego. 

Ilość i jakość zanieczyszczeń powietrza, w tym jego wysoka wilgotność jak również znacz-

ne zawodnienie kopalń, sprzyjają występowaniu korozji elektrochemicznej konstrukcji i urzą-

dzeń dołowych. Oprócz typowej korozji elektrochemicznej występuje również korozja spowo-

dowana działaniem prądów (błądzących). 

Duży wpływ na korozję podziemnych urządzeń wywierają również bakterie, a zwłaszcza 

bakterie siarkowe, które utleniają siarkowodór pochodzący z siarczków oraz siarkę elementar-

ną na kwas siarkowy lub też redukują siarczany. Powoduje to wzrost agresywności otoczenia 

w stosunku do metali. Korozja w kopalniach węgla potęgowana jest również bezpośrednim 

niszczącym działaniem mechanicznym odprysków węgla i kamieni, tarciem stałych, twardych 

cząstek zawieszonych w wodzie (np. w rurociągach podsadzkowych) oraz mechanicznym 

niszczącym działaniem ściekających wód [1]. 



Tabela 2. Rzeczywiste ubytki korozyjne w szybach kopalnianych oddział KWK „Wujek” 

Table 2. Actual corrosion losses in mine shafts, KWK “Wujek” department 

 

Szyb Rodzaj szybu 
Głębokość 
szybu [m] 

Średnica 
szybu [m] 

Warunki 
w szybie 

Szybkość 

korozji stali 
Vp 

[mm/rok] 

Szybkość 

korozji 

powłoki 
cynkowej 

Vp 

[mm/rok] 

Zawartość 

SO2 

w 
powietrzu 

[mg/ 

/m2*24h] 

Krakus Wdechowy 729,58 7,5 Suchy/wilgotny 0,741 0,0623 16,4 

Lechia Wdechowy 710 7,5 Suchy/wilgotny 0,741 0,0623 16,4 

Wentylacyjny II Wydechowy 690,57 5 mokry 0,791 0,0780 16,4 

Wentylacyjny I Wydechowy 613,39 
5,73/4,93× 

×4,95/4,15 
wilgotno-suchy 0,776 0,0698 16,4 

 

 

Koszty i zużycie materiałów 

 

 
 

Rys. 10. Średnie roczne zużycie wyrobów stalowych w oddziale KWK „Wujek” w postaci blach, 

kształtowników stalowych (dźwigary), siatek oraz kształtowników (kątowniki i płaskowniki) 

Figure 10. Average annual consumption of steel products in the KWK “Wujek” branch 

in the form of sheets, steel profiles (girders), meshes and profiles (angles and flat bars) 

 

 

 
 

Rys. 11. Średnie roczne zużycie farb podkładowych i nawierzchniowych w oddziale KWK „Wujek” 

Figure 11. Average annual consumption of primer and surface paints in the KWK “Wujek” branch 

 

 



PODSUMOWANIE 

 

Korozja konstrukcji stalowych stanowi znaczne obciążenie budżetu nie tylko w oddziale KWK 

„Wujek”, ale i we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. Podejmowane są dzia-

łania mające na celu obniżenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tego zjawiska. Pozorna 

oszczędność na materiałach i ich zabezpieczeniach antykorozyjnych mają negatywny wpływ 

nie tylko na coraz to większe koszty związane dodatkowym zatrudnieniem pracowników w dni 

wolne od pracy ale i postojem podczas wydobycia. Ponadto w większości przypadków prace 

szybowe zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. 

Po wstępnych analizach technologicznych i finansowych wynika iż, uzasadnione ekono-

micznie jest wybudowanie własnej ocynkowni dla potrzeby całej spółki, która również mogła-

by świadczyć usługi komercyjne gdyż jest ogromny popyt na tego typu usługi. 
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Poprawa odporności korozyjne elementów 

wyposażenia szybów kopalnianych na 

przykładzie Polskiej Grupy Górniczej 

oddział KWK ”Wujek”

dr inż. Grzegorz Kaczmarczyk



Przemysł węglowy ponosi znaczne straty spowodowane korozją. Na rozmiar tych strat składa się

wiele czynników, z których główne to znacznaagresywność środowiska kopalnianego oraz

agresywność atmosfery.

Ze stratami bezpośrednimi wiążą się straty pośrednie. Do strat pośrednich zalicza się awarie urządzeń

i przestoje w produkcji oraz konieczność naprawy lub wymiany skorodowanych elementów. Korozja

urządzeń i elementów podziemnych może być szczególnie niebezpieczna w skutkach, jeśli spowoduje

zagrożenie bezpieczeństwa pracującej załogi.

Ponieważ górnictwo węglowe stosuje głównie tworzywo konstrukcyjne stale węglowe zwykłych

jakości jako tworzywo konstrukcyjne, w pracy położono główny nacisk na omówienie reakcji żelaza

z otoczeniem i przeciwdziałanie korozji, a w szczególności zastosowanie metod zanurzeniowych.

Dotychczasowe metody ochrony przed korozją konstrukcji górniczych ograniczają się w zasadzie do

stosowania powłok malarskich, a w nielicznych tylko przypadkach - powłok cynkowych, uzyskanych

przez zanurzenie lub natryskiwanie. Zależnie od warunków pracy i agresywności środowiska powłoki

malarskie wymagają zabiegów renowacyjnych po 2 - 3 latach, a często bezpośrednio po przekazaniu

do eksploatacji na skutek uszkodzeń podczas transportu i prac montażowy.

Wprowadzenie:



Bardzo często przeprowadzenie jakichkolwiek prac renowacyjnych jest

niemożliwe z powodu utrudnionego dostępu do zmontowanych konstrukcji

i urządzeń, dużej wilgotności powietrza dochodzącej do 100 %, zapylenia,

wycieków wód oraz ograniczenia stosowania wielu wyrobów malarskich ze

względu na lotne i toksyczne rozpuszczalniki. Z tego powodu rezygnuje się

z prac renowacyjnych; dotyczy to szczególnie konstrukcji i rurociągów

zainstalowanych w szybach, rząpiach i podziemiach kopalń. W efekcie, w

krótkim czasie zachodzi korozja powodująca nieodwracalne zniszczenia

i przestoje w produkcji/wydobyciu.

W celu ograniczenia strat korozyjnych w górnictwie, należy stosować materiały

oraz zabezpieczenia gwarantujące długotrwałą ochroną przed korozją.

W wielu przypadkach będzie to jedyne zabezpieczenie konstrukcji lub urządzeń

przez cały okres użytkowania; opłaca się więc stosować zabezpieczenia trwalsze

i chociaż droższe ale wytrzymujące trudne warunki pracy. Takie zabezpieczenie

stanowią m.in. zanurzeniowe powłoki cynkowe.

http://m.in/


Definicja korozji:

Korozja pochodzi od łac. „corrosio” – gryzienie

Według PN-69/H-04609 korozja metali to niszczenie na skutek 
wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej metalu ze 
środowiskiem korozyjnym

Szybkość korozji (ubytek masy) przelicza się na jednostkę 
powierzchni metalu i jednostkę czasu, np. g/(m²⁕godz.)



Rodzaje korozji:

W zależności od rodzaju środowiska korozyjnego wyróżniamy:

1. Korozję chemiczną – zachodzi w suchych gazach, przy wysokich 
temperaturach, oraz w cieczach nie będących elektrolitami np. ropa 
naftowa, benzen, fenol (niszczenie łopatek turbin w zetknięciu z 
gorącymi gazami spalinowymi, korozja zbiorników, przewodów 
powodowana działaniem gazów: H2S, H2, CO, CO2)

2. Korozję elektrochemiczną – zachodzi w środowisku elektrolitu na 
skutek przepływu prądu elektrycznego z jednej części materiału do 
drugiej (tworzą się ogniwa korozyjne), np. korozja morska, 
atmosferyczna, ziemna.



Rys. 1. Rodzaje i podział korozji.

Figure 1. Types and division of corrosion.



Rys. 2 Rodzaje i podział wżerowej.

Figure 2. Types of pitting corrosion.



Tabela 1. Kategorie korozyjności – ubytki korozyjne

Table 1. Corrosivity categories – corrosive defects.



Proces cynkowania składa się z kilku etapów wstępnych (I-V), poprzedzających

bezpośrednie zanurzenie elementu stalowego w ciekłym cynku (VI), wskutek

czego powstaje mechanicznie trwała i nieprzepuszczalna powłoka cynkownicza

chroniąca materiał stalowy przed korozją i tym samym zapobiegająca niszczeniu

stali.

Proces cynkowania

Rys. 3 Proces cynkowania

Figure 3. Hot dip galvanizing process



Proces cynkowania jest stosowany komercyjnie i pozostaje wciąż jednym 

z nowocześniejszych i technicznie zaawansowanych systemów ochrony stali przed 

rdzą. Cynkowanie oferuje obydwie te zalety w postaci ekonomicznego i łatwego do 

kupienia produktu.



Charakterystyka Górniczych wyciągów szybowych:
Szyb „Lechia” jest szybem wdechowym zgłębionym do głębokości 710 m o stałym przekroju 

tarczy szybu tj.:

tarcza szybu okrągła o średnicy 7500 mm na całej długości szybu,

wykonanym w obudowie:

ceglanej na całej długości szybu.

Szyb wyposażony jest w:

przedział drabinowy (na całej długości szybu),

rurociąg sprężonego powietrza,

rurociągi przeciwpożarowe,

rurociągi ściekowe,

kable energetyczne i teletechniczne.

Szyb „Lechia” jest szybem dwuprzedziałowym, w którym zainstalowane są dwa wyciągi szybowe: 

dwunaczyniowy wyciąg klatkowy i wyciąg skipowy z przeciwciężarem.



Szyb „Krakus” jest szybem wdechowym zgłębionym do głębokości 729,58 m 

o stałym przekroju tarczy szybu wynoszącym 7500mm na całej głębokości szybu, 

wykonanym w obudowie ceglanej na całej głębokości szybu.

Szyb wyposażony jest w:

przedział drabinowy (na odcinku od poziomu 370 m do rząpia szybu),

rurociągi głównego odwadniania, 

rurociąg sprężonego powietrza,

rurociągi przeciwpożarowe,

rurociągi ściekowe,

kable energetyczne i teletechniczne.

W szybie zainstalowane i eksploatowane są dwa 

górnicze wyciągi szybowe służące do jazdy ludzi , 

transportu urobku oraz transportu materiałów.



Szyb „Wentylacyjny II” jest szybem wydechowym zgłębionym do głębokości 690,57m 

o stałym przekroju tarczy szybu wynoszącym 5 m, wykonanym w obudowie :

•ceglanej od zrębu do głębokości 520 m,

•betonitowej na głębokości od 520 m do rząpia szybu.

Szyb wyposażony jest w:

przedział drabinowy na całej głębokości szybu,

rurociągi podsadzkowe,

rurociąg sprężonego powietrza,

rurociągi przeciwpożarowe,

rurociągi ściekowe,

kable teletechniczne.

Szyb „Wentylacyjny II” jest szybem jednoprzedziałowym,

w którym zainstalowany jest górniczy wyciąg szybowy

wyposażony w dwie klatki. Klatka południowa dwupiętrowa

służy do przewozu ludzi, urobku i materiałów krótkich,

natomiast klatka północna służy tylko do przewozu

materiałów długich.

Nad budynkiem nadszybia wznosi się wieża szybowa (stalowa).

Obok budynku nadszybia znajduje się budynek maszyny wyciągowej.



Szyb „Wentylacyjny I” jest szybem wentylacyjno – materiałowo

podsadzkowym, ma przekrój beczkowy o

wymiarach 5,73/4,93 x 4,95/4,15 m i posiada dwa przedziały ruchowe:

w części południowej dwie klatki,

w części północnej jedną klatkę wyciągu awaryjnego.

Klatka wyciągu awaryjnego posiada prowadzenie boczne szynowe.

Prowadniki szynowe zabudowane są w szybie od strony północnej.

Szyb został wyposażony w :

urządzenie wyciągowe z dwoma klatkami ,

wyciąg awaryjny zastępujący przedział drabinowy,

rurociągi podsadzkowe,

rurociąg sprężonego powietrza,

rurociągi przeciwpożarowe,

rurociągi ściekowe,

kable teletechniczne.

Na całej długości szybu występuje obudowa
murowa (cegła) o grubości 0,5m.
Głębokość całkowita szybu wynosi 613,39 m.



Atmosfera na powierzchni kopalni jest agresywnym 'korozyjnie środowiskiem przemysłowym,

z stopień jej agresywności zależy od zanieczyszczeń związanych z istnieniem różnych zakładów

przemysłowych takich, jak elektrownie, koksownie, huty oraz zakłady chemiczne w pobliżu. Głównym

źródłem zanieczyszczeń atmosfery są paleniska węglowe (gdzie często spalane są różnego rodzaju

odpady), które wytwarzają pyły lotne i gazy spalinowe, jak dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Do ww.

źródeł zanieczyszczeń możemy dodać zanieczyszczenia związane z transportem tj. spaliny. Związki te przy

współdziałaniu opadów atmosferycznych i występujących dobowych różnic temperatur powodują znaczną

korozję elektrochemiczną konstrukcji metalowych, betonowych i urządzeń znajdujących się na

powierzchni kopalni.

Środowisko kopalniane



Tabela 1. Ubytki korozyjne

Table 1. Corrosive defects

Szyb Rodzaj szybu
Głębokość 

szybu [m]

Średnica 

szybu [m]
warunki w szybie

Szybkość 

korozji stali

Szybkość korozji 

powłoki
Zawartość SO2 w

Vp [mm/rok]
cynkowej Vp

[mm/rok]

powietrzu[mg/(m2*

24h]

Krakus Wdechowy 729,58 7,5 Suchy/wilgotny 0,741 0,0623 16,4

Lechia Wdechowy 710 7,5 Suchy/wilgotny 0,741 0,0623 16,4

Wentylacyjny 

II
Wydechowy 690,57 5 mokry 0,791 0,0780 16,4

Wentylacyjny I Wydechowy 613,39

5,73/4,93 

x 

4,95/4,15

wilgotno-suchy 0,776 0,0698 16,4



Oddział Szybowy, 
73 428

Zakład Górniczy, 
170 697

Zużycie stali [kg]

29%

71%

Zużycie stali [zł]

Oddział Szybowy Zakład Górniczy

Średnie roczne zużycie wyrobów stalowych w oddziale KWK „Wujek” w postaci blach, 

kształtowników stalowych (dźwigary),siatek, kształtowników (kątowniki i płaskowniki).



Średnie roczne zużycie farb podkładowych i nawierzchniowych w oddziale 
KWK „Wujek” 

Zakład Górniczy, 25 951

Oddział Szybowy, 8 232

Zużycie farb [zł]



Średni dzienny koszt 5 osobowej brygady szybowej  (z narzutem) wraz 

z dozorem średnim i wyższym

3040,80 [zł]brutto

1 507 951 [zł]brutto

Przy zastosowaniu metody cynkowania ogniowego oddział KWK”Wujek”     

w roku 2019 zyskałby na kosztach pracy  



Wnioski i uwagi końcowe:

Trwałość zanurzeniowych powłok cynkowych w warunkach górniczych przewyższa znacznie 

trwałość dotychczas    stosowanych zabezpieczeń powłokami malarskimi.

Z uwagi na ogromny problem z korozją i dużymi kosztami warto zastanowić się nad budową 

własnej ocynkowni dla całej spółki, która również mogłaby świadczyć usługi komercyjne.  

Ze wstępnych obliczeń koszt całej inwestycji zwróciłby się po około 5 latach.

Korozja konstrukcji stalowych stanowi znaczne obciążenie budżetu nie tylko  w oddziale 

KWK „Wujek, ale i we wszystkich większych kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Podejmowane są działania mające na celu obniżenie kosztów bezpośrednich i pośrednich 

tego zjawiska. Pozorna oszczędność na materiałach i ich zabezpieczeniach antykorozyjnych 

mają negatywny wpływ nie tylko na coraz to większe koszty związane dodatkowym 

zatrudnieniem pracowników w dni wolne od pracy ale i postojem podczas wydobycia.

Prace szybowe są pracami szczególnie niebezpiecznymi gdzie ryzyko wystąpienia zdarzenia 

oraz wypadku jest bardzo duże
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Pion Operacyjny PG SILESIA

Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp z o.o. KWK „Silesia”

Pokłady i zagrożenia występujące przy drążeniu dowierzchni ścianowych

• Pokłady grupy 300
• Nachylenie wyrobiska – 10 ° – 30 °
• Zagrożenie metanowe – IV kategoria
• Zagrożenie tąpaniami – brak
• Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego – klasa B
• Zagrożenie wodne – I, II stopień

Obudowa wykorzystywana przy drążeniu dowierzchni ścianowych

• ŁPSp – 7,8x3,8 ; 7,5x3,8
• ŁPSp3R– 8,5x3,8 



Pion Operacyjny PG SILESIA

Przykładowy sposób wykonywania skrzyżowania wyrobiska 
podścianowego z dowierzchnią ściany

• Wlot do dowierzchni od strony 
wyrobiska podścianowego w 
obudowie ŁPSp3R 8,5x3,8 na 
odcinku 7,0 m

• Dalsza część  w obudowie ŁPSp
7,8x3,8



Pion Operacyjny PG SILESIA

Przykładowy sposób wykonywania skrzyżowania wyrobiska 
nadścianowego z dowierzchnią ściany

• Wlot do dowierzchni od strony 
wyrobiska nadścianowego w 
obudowie ŁPSp3R 8,5x3,8 na 
odcinku 10,0 m

• Dalsza część  w obudowie ŁPSp
7,8x3,8



Pion Operacyjny PG SILESIA

Korzyści z wykonania wlotów do dowierzchni ściany w 
powiększonej obudowie

• Możliwość zabudowania dwóch torów kolejki podwieszonej i dwóch 
rozjazdów w świetle skrzyżowania

• Bezkolizyjny wjazd transportu wraz sekcją obudowy zmechanizowanej 
(skrajnie ruchowe od wystających elementów w trakcie skręcania)

• Możliwość zabudowy sekcji skrajnych bez konieczności tzw.  „łamania” 
stropnicy zasadniczej

• Łatwiejszy montaż urządzeń w rejonie głównego oraz pomocniczego 
napędu przenośnika ścianowego



Pion Operacyjny PG SILESIA

Założenia wykonania dowierzchni ściany w obudowie ŁPSp
V32/4/7,8x3,8

Typ obudowy wielkość ŁPSil 16/V32/4 ŁP 18/V32/4 ŁPKO 

9I/10/V32 

ŁPSp 

V32/4/7,8x3,8  

Szerokość [mm] 7 205 7 800 7 690 7 800 

Wysokość [mm] 4 750 5 325 3 790 3 800 

Wskaźnik 

nośności 

[MN/m] 0,162 0,117 0,1053 0,115 

 

Przy podobnych wartościach wskaźnika nośności o wyborze obudowy

decydowała jej geometria pozwalająca uniknąć wykonywania wyrobiska o

znacznej wysokości, a równocześnie pozwalająca na optymalne wykorzystanie

jej przekroju, w szczególności jej szerokości, dla przyszłego zbrojenia ściany

eksploatacyjnej. Natomiast zastosowanie obudowy o zwiększonych gabarytach

spowodowało zmniejszenie rozstawu obudowy do 0,5 m.

wyrobisko podziałka 

250 mb 0,5 m 0,75 m 

Ilość odrzwi [szt.] 500 334 

Ilość dni (10 odrzwi na dobę) 50 35 

 



Pion Operacyjny PG SILESIA

Sposób drążenia Dowierzchni ściany po wykonaniu 
skrzyżowania



Pion Operacyjny PG SILESIA

Sposób zabudowy urządzeń odstawy urobku oraz trasy kolejki 
podwieszonej w dowierzchni ściany



Pion Operacyjny PG SILESIA

Równoczesny transport sekcji obudowy zmechanizowanej 
oraz zabudowy przenośnika zgrzebłowego w wykonanej 
dowierzchni ściany



Pion Operacyjny PG SILESIA

Korzyści wynikającego z drążenia dowierzchni ściany i 
jednoczesnej zabudowy dwóch tras kolejki podwieszonej

• Przy zastosowaniu kombajnów chodnikowych klasy AM-75 możliwość 
urabiania czoła przodka z jednej pozycji kombajnu

• Tor kolejki podwieszonej (zębatej) służy równocześnie do podwieszenia 
podajników BOA/SIGMA w trakcie drążenia dowierzchni

• Trasa odstawy urobku od strony przyszłego zawału ściany
• Transport materiału do prowadzonego przodka od strony przyszłego 

ociosu ściany
• Równocześnie z drążeniem możliwość budowy trasy przenośnika 

ścianowego (same rynny bez nadstawek)
• Docelowo trasa od strony zawału służy do wytransportowania 

rozebranego kombajnu chodnikowego, a następnie do transportu sekcji 
obudowy zmechanizowanej

• Możliwe zbrojenie łańcucha przenośnika zgrzebłowego w trakcie 
demontażu i wydawania kombajnu chodnikowego



Pion Operacyjny PG SILESIA

Wjazd transportu z sekcją na stanowisko obrotnicy sekcji 
ścianowych



Pion Operacyjny PG SILESIA

Wjazd transportu z sekcją na stanowisko obrotnicy sekcji 
ścianowych



Pion Operacyjny PG SILESIA

Wstawianie sekcji obudowy zmechanizowanej do tzw. 
„podziałki”



Pion Operacyjny PG SILESIA

Sekcja obudowy zmechanizowanej zazbrojona w Dowierzchni 
ściany



Pion Operacyjny PG SILESIA

Rozruch ściany z dowierzchni ściany



Pion Operacyjny PG SILESIA

Korzyści z zastosowania obudowy ŁPSp o szerokości 7,8 m 
przy zbrojeniu i rozruchu ściany

• Możliwość wykorzystania Obrotnicy Sekcji Ścianowych – czas obrotu i 
wstawienia sekcji do podziałki skrócony do około 15 minut

• Możliwe wykorzystanie trasy od strony ociosu węglowego do transportu i 
montażu kombajnu ścianowego, 

• Trasa od strony ociosu ścianowego może służyć do transportu nadstawek 
przenośnika ścianowego oraz rozwiezienia i rozciągniecia kabli  
kombajnowego, zasilającego napęd pomocniczy itp

• Sekcje ustawione ze stropnicą zasadniczą poziomo gotową do wyjazdu z 
dowierzchni ściany

• Po wyrabowaniu łuków ociosowych wjazd bezpośrednio kompleksem 
ścianowym na wprost bez konieczności „mijania” krańców luków 
stropnicowych obudowy

• Znaczne skrócenie czasu wyjazdu kompleksu ściany z dowierzchni ściany, 
a co za tym idzie okresu rozruchu

• Szybsze uzyskanie docelowego poziomu wydobycia ze ściany
• Zmniejszenie ilości niebezpiecznych robót w szczególności dla 

„wjechania” stropnicą sekcji pod kraniec stropnicy obudowy chodnikowej



Pion Operacyjny PG SILESIA

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ
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STRESZCZENIE: Sposoby wykorzystania wyrobiska o zwiększonym przekroju poprzecznym 

wykonanym w obudowie ŁPSp dla celów skrócenia czasu zbrojenia przyszłej ściany oraz 

ułatwienia jej rozruchu. Autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania dwóch tras kolejek 

podwieszanych urządzenia do obracania sekcji obudowy ścianowej oraz sposób wyjazdu 

z dowierzchni i wykonania pierwszych cięć ociosu węglowego. Zaprezentowano również spo-

sób drążenia wyrobiska i schematy zabudowy rejonów skrzyżowań dowierzchni z wyrobiskami 

przyścianowymi. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Dowierzchnia ścianowa, obrotnica sekcji ścianowych, zbrojenie ścia-

ny, obudowa chodnikowa, rozruch ściany 
 
 

WSTĘP 

 

Prowadząc eksploatację węgla kamiennego od 110 lat, Kopalnia "Silesia” może poszczycić się 

bogatą tradycją górniczą. W 2010 roku kopalnię przejął prywatny inwestor – czeska grupa 

EPH. Obecny obszar górniczy wynosi 21,85 km2 który znajduje się w południowej części 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na terenie gmin Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-

Zdrój, Pszczyna, Miedźna, Wilamowice, Bestwina. W chwili obecnej eksploatowane są 

pokłady grupy 300. Nachylenie opisywanych w dalszej części dowierzchni ścianowych wynosi 

od 10° do 30°, drążone są w IV kategorii zagrożenia metanowego, klasie B wybuchu pyłu 

węglowego, I i II stopniu zagrożenia wodnego i przy braku zagrożenia tąpaniami. 

Prawidłowo zarządzana kopalnia zarządzana zobowiązana jest do dokładnej analizy kosztów 

działalności, a w związku z tym do rozpoznania możliwości ich ograniczenia. W trakcie prac 

zwrócono uwagę, iż czas przezbrojenia wyposażenia ściany eksploatacyjnej jest okresem ge-

nerowania kosztów bez  uzyskiwania przychodów z eksploatacji węgla w danym rejonie za-

kładu górniczego. Zidentyfikowano problemy związane z logistyką transportu (pojedynczy tor 

kolejki podwieszanej na dużym wybiegu wyrobiska przyścianowego powodował konieczność 

oczekiwania na jego wlocie przez kolejny skład kolejki na jego opuszczenie przez poprzedni) 

oraz na trudności podczas wyjazdu kompleksu ścianowego z dowierzchni zbrojeniowej. Z tymi 

problemami uporano się zwiększając gabaryty (szerokość) dowierzchni ścianowych. Innymi 

słowy w niniejszym referacie stawiana jest teza, iż zwiększone koszty poniesione na etapie drą-

żenia, powodują dodatni efekt ekonomiczny na etapie zbrojenia i rozruchu dzięki ograniczeniu 

ilości roboczodniówek potrzebnych na tych etapach. 



DRĄŻENIE WYROBISKA 

Skrzyżowania dowierzchni ścianowej z wyrobiskami przyścianowymi 

 

Aby umożliwić zabudowanie dwóch rozjazdów i w efekcie dwóch torów kolejki podwieszonej 

w dowierzchni ścianowej należy zaprojektować skrzyżowanie o odpowiednich gabarytach 

ruchowych. 

 
 

Rys. 1. Typowe skrzyżowanie wyrobiska podścianowego z dowierzchnią ściany 

Figure 1. Typical roadway intersections longwall's gate with raise 

 

 
 

Rys. 2. Typowe skrzyżowanie wyrobiska nadścianowego z dowierzchnią ściany 

Figure 2. Typical roadway intersections tail gate with longwall raise 



Pierwszych 7 mb od strony wlotu do dowierzchni ścianowej (Rys.1) oraz ostatnie 10 mb od 

strony wylotu (rys.2) są wykonane w obudowie typu ŁPSp3R V32/4/8,5x3,8 m o przekroju 

poprzecznym wynoszącym 26,9 m2. Spowodowane jest to stosowaniem w KWK „Silesia” tzw. 

„skrajnych” sekcji obudowy zmechanizowanej tzn. sekcji o wydłużonej stropnicy zasadniczej. 

Przedmiotowe sekcje zabudowane są zazwyczaj w układzie 3 szt. od strony napędu 

przenośnika zgrzebłowego i 5 szt. od strony jego zwrotni. Ich zadaniem jest osłona układów 

napędu przenośnika ścianowego zgrzebłowego w rejonie skrzyżowań ściany z wyrobiskami 

przyścianowymi. Na powyższych rysunkach przedstawiona jest również projekcja wyrobiska 

przyścianowego w rejonie skrzyżowania z dowierzchnią należy zwrócić uwagę na 

zastosowanie obudowy ŁPSp V32/4/7,5x4,60 powoduje to iż przekrój wyrobiska w jej świetle 

wynosi  do 30,5 m2. Oprócz ułatwienia w zabudowie układu transportu powoduje to znaczne 

uproszczenie prac na etapie zbrojenia zwrotni przenośnika zgrzebłowego podścianowego, 

silników i reduktorów napędu przenośnika zgrzebłowego ścianowego oraz w końcowy etapie 

przed uruchomieniem ściany wytransportowanie łuków ociosowych obudowy chodnikowej 

z dowierzchni ścianowej. Przedstawiony na rysunkach 1 i 2 układ jest stosowany w przypadku 

wykonywania skrzyżowań od strony wyrobisk przyścianowych dopuszczalne są inne układy 

w zależności od kolejności drążenia wyrobisk konturujących pole ściany. Ze względu na duże 

pola przekroju wyrobisk obudowa jest wzmocniona poprzez jej kotwienie  

 

DRĄŻENIE DOWIERZCHNI ŚCIANOWEJ 

Po wykonaniu skrzyżowania rozpoczynany jest etap drążenia dowierzchni ścianowej. Stan-

dardową obudową (poza rejonem skrzyżowania) stosowaną w PG Silesia jest obudowa ŁPSp 

V32/4/7,5x3,8 o polu przekroju poprzecznego 25,4 m2. O przyjęciu takiej obudowy jako 

podstawowej dla tego wyrobiska zadecydował fakt iż wskaźniki nośności obudów o podobnej 

szerokości są podobne co przedstawiono na rysunku 3. W tabeli porównano obudowy wyko-

nane z kształtownika V32 i stali S480W. 

 

 

Typ obudowy 
 

wielkość 

ŁPSil 

16/V32/4[1] 

ŁP 

18/V32/4[2] 

ŁPKO 

9I/10/V32 [2] 

ŁPSp 

V32/4/7,8x3,8 

[3] 

Szerokość [mm] 7 205 7 800 7 690 7 800 

Wysokość [mm] 4 750 5 325 3 790 3 800 

Wskaźnik 

nośności 
[MN/m] 0,162 0,117 0,1053 0,115 

Rys. 3. Porównanie wskaźnika nośności różnych typoszeregów 

obudowy o podobnej szerokości. 

Figure 3. Fig. 3. Comparison of the load index of different 

housing series of similar width. 

 

 

Przy podobnych wartościach wskaźnika nośności o wyborze obudowy decydowała jej geo-

metria pozwalająca uniknąć wykonywania wyrobiska o znacznej wysokości, a równocześnie 

pozwalająca na optymalne wykorzystanie jej przekroju, w szczególności jej szerokości, dla 

przyszłego zbrojenia co zostało opisane w dalszej części tekstu. Ze względu na gabaryty obu-

dowy chodnikowej oraz warunki geologiczno-górnicze standardowo zastosowana jest po-

działka 0,5 m. 

 



Rys. 4. Sposób drążenia dowierzchni ścianowej 

Figure 4. The way of drivage in longwall raise 

 
Rys. 5. Sposób drążenia dowierzchni ścianowej – zabudowa 

trasy kolejki i przenośnika odstawy 

Figure 5. The way of drivage in longwall raise – installation 

road of suspended monorail system and conveyor system 

 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono sposób drążenia dowierzchni ścianowej. Po odjechaniu 

kombajnu chodnikowego na odpowiednią odległość od skrzyżowania budowane są dwie trasy 

kolejki podwieszanej. W przypadku dużego nachylenia trasa którą będą transportowane sekcje 

obudowy zmechanizowanej może być przygotowana do zastosowania kolejki z dołączanym 

napędem zębatym. Trasą która jest zabudowana po przeciwnej stronie wyrobiska do prze-

nośnika taśmowego już w trakcie drążenia oprócz materiałów dla przodka w postępie mogą 



być wożone i montowane rynny i nadstawki  przenośnika zgrzebłowego ścianowego. Gabaryt 

zastosowanej obudowy chodnikowej pozwala na  zabudowanie podstawowych urządzeń w 

sposób opisany powyżej. 

 

wyrobisko podziałka 
250 mb 0,5 m 0,75 m 

Ilość odrzwi [szt.] 500 334 

Ilość dni (10 odrzwi na dobę) 50 35 

 

Rys.6. Porównanie czasów drążenia wyrobiska w różnym rozstawie obudowy 

Figure 6. Comparison of drivage of longwall's working times in various clear interval 

 

W tabeli rys. 6 przedstawiono teroretyczne czasy drążenia tego samego wyrobiska o długości 

250 mb. w tej samej obudowie ale w różnych podziałkach 0,75m i 0,5m. Jak widać zwięk-

szenie gabarytów i równoczesne zmniejszenie rozstawu obudowy do 0,5 m powoduje wydłu-

żenie czasu drążenia o około 2 tygodnie przy założeniu wykonywania 10 odrzwi obudowy w 

dobie. Ten czas zostanie odzyskany w trakcie zbrojenia wyposażenia ściany, a w przypadku 

odpowiedniej organizacji pracy tę różnicę można jeszcze ograniczyć. 

 

ZBROJENIE WYPOSAŻENIA ŚCIANY 

Po wydrążeniu wyrobiska mamy zabudowane w nim dwie trasy kolejki podwieszonej. Jedna 

z tras używana jest do transportu sekcji i materiałów, druga do zbrojenia przenośnika ściano-

wego oraz do postoju kolejki w celu wzajemnego minięcia składów. Powyższa sytuacja przed-

stawiona jest na rysunku 7. 

 

 
 

Rys. 7. Równoczesne zbrojenie przenośnika zgrzebłowego ścianowego 

i transport sekcji obudowy zmechanizowanej 

Figure 7. Simultaneous equipping of the chain-and-flight conveyor 

and section of powered support transport 

 

 



Przy założeniu czasu jazdy kolejki nie załadowanej na prostym poziomym odcinku średnio 1,5 

m/s, długości wyrobiska przyścianowego 1500 m, oraz 300 s. na zmiany rozjazdów odzys-

kujemy na każdym minięciu się kolejki podwieszanej 1 300 s tj czyli ponad 22,5 minuty. 

Ponadto to rozwiązanie ułatwia dysponentowi przewozu kontrolę i sterowanie transportem 

związanym ze zbrojeniem ściany. 

Dla zaoszczędzenia czasu w warunkach PG „SILESIA” dla przeglądu i remontu sekcji na tra-

sie transportu pomiędzy wyzbrajaną ścianą (lub miejscem składowania sekcji) a ścianą zbroj-

oną lokalizuje się 3-4 stanowisk remontowo-przeglądowych co umożliwia pracę nad kilkoma 

sekcjami w tym samym czasie. Jest to możliwe gdyż w warunkach kopalni główne wyrobiska 

udostępniające oraz wyrobiska przyścianowe wykonywane są w obudowie ŁPSil 12/V36/4, 

ŁPSil13/V36/4, ŁP12/V36/4, ŁP13/V36/4. 

 

 
 

Rys. 8. Schematyczny przekrój przez dowierzchnię ścianową z sekcją nad Obrotnicą Sekcji Ścianowych 

Figure 8. Schematic cross-section throw longwall raise with section above turntable longwall 
 

 
 

Rys. 9. Wjazd kolejki podwieszonej nad Obrotnicę Sekcji scianowych 

Figure 9. Way in suspended monorail system above turntable longwall unit 



 
 

Rys. 10. Wstawianie sekcji obudowy zmechanizowanej do rozstawu obudowy 

Figure 10. Inserting section of powered support to clear interval 

 

Kolejnym ułatwieniem oraz miejscem gdzie odzyskiwany jest czas (poświęcony wcześniej ze 

względu na zmniejszony postęp przodka) w trakcie zbrojenia ściany jest obrót i wstawienie do 

tzw. „podziałki” sekcji obudowy zmechanizowanej”. W KWK „Silesia” używa się do tych 

czynności odpowiedniego urządzenia, tj. Obrotnicy Sekcji Ścianowych. Umożliwia ono wjazd 

kolejki podwieszanej, opuszczenie sekcji, jej obrót, wykonanie kroczenia i ustawienie sekcji w 

podziałce. Całość operacji (w zależności od umiejętności obsługującego) trwa do 15 minut. 

Wjazd kolejki podwieszonej nad Obrotnicę Sekcji Ścianowych przedstawiono schematycznie 

na rys. 8 oraz w warunkach dołowych na rys. 9. Obróconą sekcję w trakcie wstawiania do 

podziałki w warunkach dołowych przedstawiono na rys. 10. Dzięki zastosowanej obudowie 

ŁPSp o szerokości 7,8 m możliwy jest obrót sekcji obudowy w wyrobisku bez konieczności 

tzw. „łamania” stropnicy tj opuszczenia przodu stropnicy w dół i podniesieniu połączenia 

stropnicy zasadniczej ze stropnicą odzawałową. 

W PG „SILESIA” zastosowano potokowy system transportu sekcji oznacza to, iż pojedyncza 

sekcja transportowana jest na stanowisko remontowo-przeglądowe jednym składem kolejki 

podwieszanej, ze stanowiska po przeglądzie drugim składem kolejki podwieszanej, oraz 

trzecim składem z wyrobiska podścianowego na obrotnicę sekcji ścianowych. 

Na torze równoległym do toru po którym transportowane są sekcje obudowy zmechanizowanej 

używany jest ciągnik manewrowy co pozwala na przyspieszenie prac i zmniejszenie niezbęd-

nej ilości pracowników poprzez zmniejszenie ilości prac transportowych wykonywanych 

ręcznie lub za pomocą urządzeń tzw. małej mechanizacji. Pozwala to na równoczesne z trans-

portem sekcji prace związane ze zbrojeniem kabli energetycznych, magistrali ciśnieniowej, 

nadstawek przenośnika ścianowego, wydawanie likwidowanych zbędnych rurociągów itp. 

Wszystkie powyżej opisane działania powodują znaczne skrócenie czasu przezbrojenia wypo-

sażenia. W 2019 roku przezbrojenie wyposażenia ściany 332(1) (sekcje obudowy zmechanizo-

wanej, przenośnik zgrzebłowy ścianowy, kombajn ścianowy, przenośnik zgrzebłowy podścia-

nowy, urządzenie przekładkowe) do ściany 332 (2) wykonano w 40 dni roboczych., a ściana nr 



123 została zazbrojona w niecałe 50 dni roboczych. Przy czym jest tu mowa o ścianach 

długości 250 m uzbrojonych w 167 sekcji obudowy zmechanizowanej. Jest to możliwe gdyż ze 

względu na zastosowaną organizację pracy i opisywane powyżej przygotowanie pod zbrojenie 

pracownicy są w stanie dziennie ustawić nawet 8-10 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej 

i równocześnie dowozić pozostałe wyposażenie w rejon ściany. 

 

ROZRUCH ŚCIANY 

Po etapie zbrojenia następuje rozruch ściany. Zastosowanie obudowy ŁPSp V32/4/7,8x3,8 

i ŁPSp3R V32/4/8,5x3,8 powoduje iż zazbrojone sekcje obudowy zmechanizowanej po ich 

obrocie i ustawieniu do kierunku postępu mieszczą się w ustawieniu z wyprostowaną strop-

nicą zasadniczą. Powyższa sytuacja przedstawiona jest na schematycznie na rysunku 11. 

 

 
 

Rys. 11. Zazbrojona sekcja obudowy zmechanizowanej 

Figure 11. Section of powered support after equipping 

 

Konstrukcyjne obudowa ŁPSp V32/4/7,8x3,8 pozwala na takie ustawienie sekcji obudowy 

zmechanizowanej, że po wyrabowaniu łuków ociosowych, bez wykonywania żadnych do-

datkowych czynności możliwe jest wykonanie pierwszych cięć ociosu węglowego bez konie-

czności prostowania (poziomowania) stropnicy zasadniczej sekcji. Nie ma również koniecz-

ności wykonywania dodatkowych czynności związanych z rabunkiem luków stropnicowych. 

Ponadto uniknięcie prostowania stropnicy zasadniczej znacząco zmniejsza ryzyko opadu skał 

stropowych na miejscu kontaktu luków stropnicowych z górotworem i w miejscu wjazdu w 

ocios frontem ściany. Dzięki temu zmniejsza się ilość niezbędnych do wykonywania praco-

chłonnych czynności. Powyższe działania powodują ograniczenie czasu potrzebnego do uzys-

kania postępu ściany na którym wystąpi za sekcjami obudowy zmechanizowanej zawał skał 

stropowych. Opisywana sytuacja została przedstawiona na rysunku 12. Przy zastosowaniu po-

wyższych rozwiązań udaje się ograniczyć okres rozruchu do 7-10 dni roboczych po których 

ściana eksploatacyjna jest w normalnym postępie. 

 

 



 
 

Rys. 12 Schemat wyjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej z dowierzchni ścianowej 

Figure 12. The scheme of leaving section of powered support from longwall raise 

 

 

WNIOSKI 

 

Zgodnie z powyżej przytoczoną argumentacją dotyczącą  zastosowania obudowy typu ŁPSp i 

ŁPSp3R jako jednego z elementów składowych ograniczenia czasu potrzebnego na 

przezbrojenie wyposażenia ściany można postawić następujące wnioski : 

• możliwość zabudowania dwóch torów kolejki podwieszonej i dwóch rozjazdów 

w świetle skrzyżowania, 

• możliwość równoczesnego drążenia, utrzymywania odstawy a drążonej dowierzchni 

ścianowej oraz montażu przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z łańcuchem, 

• łatwiejszy montaż urządzeń w rejonie głównego oraz pomocniczego napędu przenoś-

nika ścianowego,  

• bezkolizyjny wjazd transportu wraz sekcją obudowy zmechanizowanej (skrajnie 

ruchowe od wystających elementów w trakcie skręcania), 

• możliwość wykorzystania Obrotnicy Sekcji Ścianowych – czas obrotu i wstawienia 

sekcji do podziałki skrócony do około 15 minut,  

• możliwość zastosowania na równoległym (do transportu sekcji) torze ciągnika ma-

newrowego dla ograniczenia transportu ręcznego (zwiększenie mechanizacji robót), 

np. dla zabudowania kabli zasilających kompleks ścianowy w energię elektryczną 

oraz magistrali wysokociśnieniowej, likwidacji zbędnych rurociągów, itp.,  

• możliwość zabudowy sekcji skrajnych bez konieczności tzw.  „łamania” stropnicy 

zasadniczej, 

• sekcje ustawione z wyprostowaną stropnicą zasadniczą do wyjazdu z rocinki ściany, 

konstrukcyjnie obudowa ŁPSp V32/4/7,8x3,8 oraz ŁPSp3R V32/4/8,5x3,8 pozwala 

na takie zabudowanie sekcji, 

• zwiększenie bezpieczeństwa pracującej załogi przy zbrojeniu ściany, dzięki zwięk-

szeniu automatyzacji wykonywanych czynności przy wykonywaniu obrotu sekcji, 

• większe możliwości kontrolowania logistyki transportu i wzajemnego położenia 

składów kolejek podwieszonych, 

• możliwość wykonywania wielu czynności związanych ze zbrojeniem równocześnie, 



• po wyrabowaniu łuków ociosowych wjazd bezpośrednio kompleksem ścianowym  

na wprost bez konieczności „mijania” krańców luków stropnicowych obudowy wyro-

biska, 

• zmniejszenie ilości opadów skał stropowych w czasie wyjeżdżania kompleksem 

ścianowym z dowierzchni zbrojeniowej, 

• mniejsza ilość pracy ludzkiej przy wjeżdżaniu stropnicą zasadniczą pod luk stropni-

cowy obudowy chodnikowej, zmniejszenie ilości niebezpiecznych robót, a co za tym 

idzie zwiększenie bezpieczeństwa w czasie rozruchu ściany, 

• znaczne skrócenie czasu wyjazdu kompleksu ściany z dowierzchni zbrojeniowej, a co 

za tym idzie okresu rozruchu, 

• szybsze uzyskanie docelowego poziomu wydobycia ze ściany, 

• optymalizacja kosztów dzięki zmniejszeniu ilości niezbędnych roboczodniówek. 
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Experience of Using ŁPSp Supports in Equipped Raises 

and Roadway Intersections in Conditions in PG Silesia 
 

Ways of using workings with increased cross-section made in ŁPSp support to reduce time of 

equipping of the future longwall and facilitate mining commencement at longwall. The authors 

present possibilities of using two rails of suspended monorail systems, technical equipment to 

rotate longwall support section and the way of leave the raise and making first cuts on coal 

face. It also presented the way of drivage of longwall's workings and schemes of installation 

areas of roadway intersections raises with longwall's gate. 
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STRESZCZENIE: Na przełomie roku 2018 i 2019 zostało odwierconych pięć nowych otwo-

rów powierzchniowych do głębokości 1300 m zlokalizowanych na południu złoża „Bzie-

Dębina 2-Zachód”. W wyniku dokładniejszego rozpoznania złoża otworami oraz wyrobiskami 

górniczymi w oparciu o cyfrowy model złoża została zmieniona korelacja pokładów oraz in-

terpretacja geologiczno-tektoniczna. Ponadto została zmieniona interpolacja danych jakościo-

wych poszczególnych pokładów węgla na obszarze złóż „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-

Dębina 1-Zachód”.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: model złoża, korelacja geologiczna, analiza parametrów jakościowych 

węgla, otwory powierzchniowe, złoże „Bzie-Dębina”. 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Na przełomie roku 2018 i 2019 na obszarze złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” zostało wykona-

nych pięć otworów z powierzchni. Celem wierceń było uzyskanie informacji geologicznej 

w tym rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i gazowych 

umożliwiającej dodatkowe rozpoznanie złoża w rejonie jego planowanej eksploatacji. Wszyst-

kie wykonane otwory zostały zawiercone do głębokości 1300,0 m [1] [2]. 

W niniejszej prezentacji zamierzam zrobić analizę porównawczą strukturalnego modelu złoża 

i modelu parametrów jakościowych wraz z nowo odwierconymi otworami. 

 

2. LOKALIZACJA OTWORÓW 

 

Administracyjnie złoże węgla kamiennego „Bzie-Dębina 1-Zachód” i „Bzie-Dębina 2-Zachód” 

usytuowane jest w południowej części województwa śląskiego na terenie powiatów: Jastrzębie-

Zdrój (powiat grodzki), cieszyńskiego i pszczyńskiego. Geograficznie leży na terenie płasko-

wyżu Rybnickiego będącego częścią wyżyny Śląskiej. Granice obszaru górniczego wyznacza-



ją: Uskok A na zachodzie, Uskok B na wschodzie, Uskok III na południu oraz od północy gra-

niczy ze złożem Zofiówka [4].  

Nowo odwiercone otwory natomiast znajdują się w południowej części złoża „Bzie-Dębina 2-

Zachód”, na terenie powiatu Jastrzębie-Zdrój. 
 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja otworów powierzchniowych 

na tle mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni. 

Figure 1. Localization of boreholes on the topographic map. 

 

3. GEOLOGIA OBSZARU ZŁOŻA 

 

Złoże węgla kamiennego „Bzie-Dębina 1–Zachód” oraz „Bzie-Dębina 2–Zachód” znajduję 

się na SW skłonie niecki głównej GZW. W stosunku do najważniejszych elementów struktu-

ralnych tej części GZW jest ono położone na SW od siodła Jastrzębie-Moszczenica oraz obszar 

złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” przecięty jest przez uskok Gorzyce-Bzie-Czechowice o rozcią-

głości równoleżnikowej, zrzucający warstwy w kierunku południowym, wysokość zrzutu wy-

nosi około 600-800m [4].  

W wyniku robót górniczych na obszarze złoża zostały również rozpoznane inne uskoki towa-

rzyszące o rozciągłości równoleżnikowej mające zrzut w kierunku północnym (Ruptawski I, 

Ruptawski II oraz Ruptawski III). 

Osady czwartorzędu budują lessy oraz piaski i żwiry fluwioglacjalne wieku plejstoceńskiego, 

gliny koluwialne, piaski i gliny deluwialne wieku plejstocen-holocen, piaski i żwiry rzeczne 

oraz namuły den dolinnych wieku holoceńskiego. (o miąższości całkowitej od 10 do 30 m) [3] 

[4]. 



Osady neogeńskie wykształcone są na całym obszarze i zalegają bezpośrednio na stropie kar-

bonu. Miąższość osadów wynosi od 590 do 930 m. Ta zmienna miąższość utworów wiąże 

się z urozmaiconą rzeźbą powierzchni karbonu na którą zostały osadzone. Pod względem lito-

logicznym neogen jest zbudowany z warstw skawińskich reprezentujących iły i iłowce następ-

nie pod nimi zalegają warstwy dębowieckie zbudowane z utworów klastycznych reprezento-

wanych przez piaskowce oraz miejscami w spągu przez zlepieńce. [3] [4] 

Warstwy karbonu produktywnego reprezentowane są przez: Serię mułowcową: Westfal B – 

warstwy orzeskie (pokłady grupy 300), Westfal A – warstwy górnorudzkie (pokłady grupy 400 

– 407/3); górnośląską serię piaskowcową: reprezentowany przez Westfal A – warstwy dolno-

rudzkie (pokłady grupy 400 poniżej pokł. 407/3) oraz Namur B-C warstwy Siodłowe 

i Porębskie (pokłady grupy 500 i 600). [3] [4] 

Warstwy orzeskie ze względu na pofałdowaną, zerodowaną i zuskokowaną powierzchnię 

utworów, miąższość serii jest zróżnicowana. W zachodniej części złoża „Bzie-Dębina 1-

Zachód” pokłady ulegają wymyciu erozyjnemu. Pod względem budowy facjalnej warstwy 

orzeskie należą do strefy jeziorno-bagiennej. W profilu litologicznym dominują iłowce i mu-

łowce, które stanowią 40-60% wszystkich skał, pozostałą część stanowią piaskowce i liczne 

pokłady węgla kamiennego. [3] [4] 

Warstwy rudzkie charakteryzują się w dwojaki sposób pod względem wykształcenia litolo-

gicznego. Granica zmian litologicznych przebiega w pobliżu pokładu 407/3 i dzieli je na war-

stwy: górno i dolnorudzkie. Warstwy górnorudzkie pod względem litofacjalnym podobne 

są do warstw orzeskich. Przeważają w nich osady ilasto-mułowcowe nad piaszczystymi 

oraz występują liczne wkładki i bilansowe pokłady węgla. [3] [4]  

Poniżej pokładów 407 dość gwałtownie zmienia się charakter litologiczny skał. Zaczynają 

przeważać zdecydowanie gruboławicowe piaskowce przechodzące w zlepieńce, przedzielone 

iłowcami i mułowcami. W tym odcinku warstw rudzkich obserwuje się rozwój facji deltowo-

rzecznej przy największym udziale facji korytowej (około 55%).  [3] [4] 

Warstwy Siodłowe i Porębskie obejmują swym zasięgiem cały obszar dokumentowania. Wy-

stępują pod pokładem 418/2 jednak ze względu na znaczną głębokość zalegania (poniżej głę-

bokości dokumentowania 1300 m) nie były dokumentowane. [3] [4]  

 

Profile stratygraficzne otworów tworzą następujące formacje stratygraficzne: osady czwarto-

rzędowe reprezentowane przez plejstoceńskie osady pochodzenia rzeczno-lodowcowego, (o 

miąższości: 10-26 m), utwory neogeńskie wykształconych w postaci iłów i iłowców pod któ-

rymi zalegają piaskowce i zlepieńce warstw dębowieckich (miocen) (o miąższości 821,4-

890,65 m) oraz osady karbonu górnego które reprezentowane są przez warstwy orzeskie (miąż-

szość warstw waha się od 82,60 do 155,75 m) oraz rudzkie o miąższości: 246,7-303,3 m. W 

nawierconych warstwach występują pokłady od 358/2 do 408/1-2. [1] [2] 

 

4. KORELACJA OTWORÓW 

 

Na poniższym przekroju geologicznym No-No` możemy zauważyć, że pokłady we wschodniej 

części przekroju w okolicach nowo odwierconych otworów powierzchniowych zalegają prak-

tycznie poziomo. Natomiast w zachodniej części do uskoku Ruptawskiego III warstwy zapada-

ją monoklinalnie na wschód. 

Powierzchnia stropu karbonu jest zróżnicowana topograficznie, a w miejscu jej obniżenia war-

stwy dębowieckie mają zwiększoną miąższość. 

Przez całą długość przekroju nie występują żadne wyklinowania pokładu, a także odległość 

między pokładami znacząco się nie zmienia, jedyne według interpolacji modelu odległości 



pomiędzy dwoma pokładami z warstw rudzkich na wschód od uskoku są dużo niższe niż na 

zachód.  

 

 
Rys. 2. Przekrój geologiczny No-No`. 

Figure 2. Cross section No-No`. 

 

Na poniższej mapie spągu możemy zauważyć generalny przebieg pokładów. Kierunek zapada-

nia poniższego pokładu jest monoklinalnie wschodni podobnie jak na sąsiednim złożu „Zo-

fiówka” lecz upad warstw występuję pod mniejszym kątem. Ponadto na granicy obszarów zło-

ża „Bzie-Dębina 1-Zachód” i złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” występuję obniżenie pokładu 

(niecka). Głębokość zalegania podanego pokładu wynosi od około -450 m p.p.m. w okolicach 



wyklinowywania się pokładu do około 900 m p.p.m. na obszarze niecki w okolicach wschod-

niej granicy złoża. 

 

 
 

Rys. 3. Mapa strukturalna głębokości spągu pokładu. 

Figure 3. Structural map of the floor of coal seam. 

 

5. ANALIZA JAKOŚCIOWA – PORÓWNANIE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 

 

Utworzona baza danych parametrów jakościowych złoża składa się ze wskaźników: analizy 

technicznej (zawartość wilgoci, popiołu, części lotnych oraz wartość opałowa i ciepła spala-

nia), analizy elementarnej (zawartość siarki, chloru i fosforu oraz inne pierwiastki śladowe), 

koksowniczych (indeks spiekalności wg. Rogi, wskaźnik wolnego wydymania, dylatacja, 

kontrakcja), analizy fizycznej (gęstość pozorna, gęstość rzeczywista, własności mechaniczne 

np. wytrzymałość na ścinanie, podatność przemiałowa oraz ze wskaźników optyczno-

petrograficznych. Na potrzeby prezentacji przedstawię (zawartość siarki, typ węgla, oraz zdol-

ność spiekania według Rogi) [5] [7]. 

 

5.1. Typ węgla 

 

Obowiązującą normą klasyfikacji węgla kamiennego na kopalniach JSW jest poprzednia nor-

ma PN-82/G-97002, uwzględnia ona w przypadku węgli koksowych pięć parametrów jako-

ściowych: zawartość części lotnych Vdaf, zdolność spiekania RI, dylatacja b, wskaźnik wolnego 

wydymania SI oraz zawartość inertynitu I, który jest parametrem uzupełniającym w przypadku 

podtypów 35.2A i 35.2B. (tab. 1). Nowa klasyfikacja węgla kamiennego (norma: PN-G-

97002:2018-11) różni się od poprzedniej uwzględnieniem parametru refleksyjności witrynitu R 

oraz ciepła spalania węgla kamiennego qv,gr,daf, brakiem uwzględnienia parametru wskaźnika 

wolnego wydymania SI, a także innymi granicznymi wartościami parametrów. [7] [8] 



Na podstawie poniższych parametrów został stworzony model cyfrowy określający typy węgla 

w danym pokładzie. W przypadku poniższych map możemy zaobserwować, że w nowej inter-

pretacji pokład jest w większości zakwalifikowany do węgla ortokoksowego typu 35.1, jedynie 

obszar w NW skraju wraz jednym z nowych otworów BD-63 został zakwalifikowany do węgla 

34.2 ponadto NE część obszaru została zakwalifikowana do węgla typu 35.2A  i 35.2B. (Rys. 

5).  

 

Tabela 1 Klasyfikacja węgli według normy PN-82/G-97002 

Table 1 Coal Classification in polish norm PN-82/G-97002 

Typ Węgla Parametry klasyfikacyjne 

Nazwa Wyróżnik 
Zawartość 

części lotnych 

Vdaf 

Zdolność spieka-

nia RI 
Dylatacja b [%] 

Wskaźnik wolne-

go wydymania SI 

Węgiel  

gazowo-koksowy 

34.1 
> 28 > 55 

Brak lub < 0 
Nie normalizuję się 

34.2 ≥ 0 

Węgiel ortokoksowy 

35.1 26-31 > 45 > 30  

35.2A* 

20-26  >0 
> 7,5 

35.2B* ≤ 7,5 

Węgiel  

metakoksowy 
36 14-20 > 45 > 0 Nie normalizuję się 

Węgiel 

semikoksowy 

37.1 20-28 ≥ 5 Nie normalizuję się  

37.2 14-20    

Węgiel chudy 38 14-28 < 5   

Węgiel antracytowy 41 10-14 Nie normalizuję się   

Antracyt 42 3-10    

Metaantracyt 43 < 3    

* Uzupełniającym parametrem rozróżniającym węgiel typów 35.2A i 35.2B jest zawartość inertynitu, 

która w węglu typu 35.2A nie powinna przekraczać 30%.  

 

 

 
 

Rys. 4 Porównanie parametru typu węgla dla danego pokładu (mapa po lewej stronie: 

według starego rozpoznania, mapa po prawej: według nowego rozpoznania).  

Figure 4 Coal type parameter comparison (map on the left: according to old geological 

recognition, map on the right: according to new geological recognition). 

 



5.2. Zawartość siarki całkowitej 

 

Siarka jest najbardziej niepożądanym składnikiem koksu, ze względu na niekorzystny wpływ, 

jaki wywiera podczas procesów wielkopiecowych. Podwyższona zawartość sprawia, że: metal 

jest „kruchy na gorąco”, zmniejsza się wydajność pieca oraz ma szkodliwy wpływ na środowi-

sko naturalne. Na poniżej mapie zawartości całkowitej siarki możemy zaobserwować, 

że praktycznie cały pokład ma zawartość siarki poniżej 1,0%, występują jedynie dwie wartości 

anomalne w zachodniej części złoża Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód”(Rys. 

6). [5] [6] 

Porównując starą i nową interpretację zawartości siarki w danym pokładzie w obydwu korela-

cjach nie zmienia się znacząco. Jedynie możemy zauważyć zmniejszenie zawartości siarki wg. 

nowej interpretacji w SW części pokładu w okolicach wyklinowania.    

 

 
 

Rys. 6 Porównanie zawartość siarki dla danego pokładu (mapa po lewej stronie: 

według starego rozpoznania, mapa po prawej: według nowego rozpoznania). 

Figure 6 Sulphur content parameter comparison (map on the left: according 

to old geological recognition, map on the right: according to new geological recognition).   

 

5.3. Spiekalność węgla metodą Rogi 

 

Spiekalność jest metodą pozwalającą odróżnić w szybki sposób węgle koksujące od węgli nie 

koksujących. Metoda polega na zbadaniu wytrzymałości mechanicznej przez bębnowanie kok-

su, otrzymanego przez odgazowanie w temperaturze 850°C mieszanki węgla z antracytem 

wzorcowym w ściśle znormalizowanych warunkach laboratoryjnych. Oblicza się ją na podsta-

wie wzoru: 

 

𝑅𝐼 =  
100

3𝑄
[
𝑎 + 𝑑

2
+ 𝑏 + 𝑐] 

 

gdzie: Q – masa próbki po koksowaniu (przed pierwszym przesiewaniem); a – masa próbki na 

sicie przed pierwszym bębnowaniem, b – masa próbki na sicie po pierwszym bębnowaniu, c - 

masa próbki na sicie po drugim bębnowaniu, d – masa próbki na sicie po trzecim bębnowaniu.  

 

Na poniższych mapach możemy zauważyć, że poniższy pokład na praktycznie całym obszarze 

złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” klasyfikuje się do węgli bardzo do-



brze spiekalnych. Ponadto zmieniła się interpolacja w obszarze z nowymi danymi. Wartości w 

tym obszarze są wyższe niż w przypadku wcześniejszego rozpoznania.  

 

 
 

Rys. 7 Porównanie parametru spiekalność Rogi dla danego pokładu (mapa po lewej 

stronie: według starego rozpoznania, mapa po prawej: według nowego rozpoznania). 

Figure 7 Rogi sinterability parameter comparison (map on the left: according to old 

geological recognition, map on the right: according to new geological recognition). 

 

6. WĘGLOZASOBNOŚĆ 

 

Dla złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód” dla warstw orzeskich udokumentowano 4 pokłady bilanso-

we natomiast dla warstw rudzkich 26 pokładów bilansowych. Węglozasobność warstw orze-

skich wynosi 3% dla warstw rudzkich wynosi w przedziale 4,0-7,2%. W złożu „Bzie-Dębina 2-

Zachód do głębokości 1300 m udokumentowano 10 pokładów warstw orzeskich natomiast dla 

warstw rudzkich 26 pokładów bilansowych. Węglozasobność warstw orzeskich wynosi w 

przedziale 2,4-5,6% przy czym większe wartości występują w części południowej, natomiast 

węglozasobność warstw rudzkich waha się od 4,0-7,2%. [3] [4] 

Węglozasobność dla warstw górnorudzkich według podanych otworów wynosi od 6% 

aż do 12% w otworze BD-1 (Tabela 1). Węglozasobność warstw górnorudzkich na obszarze 

złóż „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” rozkłada się dość równomiernie, 

podwyższone wartości występują w SW części złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód”.   

 

Tabela 2 Węglozasobność warstw górnorudzkich w poszczególnych otworach. 

Table 2 Total coal resources in the upper Ruda beds in each boreholes. 
Nazwa otworu Miąższość warstw górnorudzkich Miąższość pokładów górnorudzkich Udział 

B_BD_07 245 18.4 8% 

B_BD_1 258.4 29.75 12% 

B_BD_2 233.8 19.27 8% 

B_BD_22 234.5 19.55 8% 

B_BD_23 228.4 20.05 9% 

B_BD_24 254.8 22.34 9% 

B_BD_25 236.4 21.73 9% 

B_BD_26 224.3 19.01 8% 

B_BD_27 234.9 14.3 6% 

B_BD_28 225.3 15.05 7% 

B_BD_29B 237 18.57 8% 



B_BD_30 229.6 17.34 8% 

B_BD_31 227 22.2 10% 

B_BD_32 229.1 18.63 8% 

B_BD_33 125.8 14.39 11% 

B_BD_34 93.6 6.8 7% 

B_BD_35 222.7 21.4 10% 

B_BD_36 236.8 17.8 8% 

B_BD_44 170.2 18.18 11% 

B_BD_45 166.8 17.73 11% 

B_BD_46 70 5.48 8% 

B_BD_47 84.5 8.9 11% 

B_BD_48 170 11.01 6% 

B_BD_49 318.1 25.15 8% 

B_BD_54 133 14.4 11% 

B_BD_55 238.6 19.1 8% 

B_BD_62 246.7 17.25 7% 

B_BD_63 280.55 16.75 6% 

B_BD_64 255.69 17.57 7% 

B_BD_65 226.75 13.8 6% 

B_BD_66 248 15.09 6% 

B_BD_SZ1B 149 11.81 8% 

P_IG_55 178.3 17.3 10% 

 

 
 

Rys. 8 Mapa izoliniowa węglozasobności warstw górnorudzkich na 

obszarze „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” 

Figure 8 Isoline map of coal resources in the upper Ruda beds in “Bzie-Dębina 2-Zachód” 

and “Bzie-Dębina 1-Zachód” deposits.  
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New geological recognition of „Bzie-Dębina” deposit, with particular 

emphasis on correlation of seams and coal quality parameters 

(based on 3D model software) 
 

In 2018 and 2019 were drilled five new boreholes situated in the southern part of „Bzie-Dębina 

2-Zachód” deposit. As a result of better deposit recognition, based on 3D model software, was 

changed correlation of seams and geological interpretation. Moreover was changed interpola-

tion of coal seams quality parameters in the „Bzie-Dębina 2-Zachód” and „Bzie-Dębina 1-Za-

chód”. 

 

KEYWORDS: 3d model of the deposit, geological correlation, coal quality parameters, bore-

holes, „Bzie-Dębina” deposit. 
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• Wprowadzenie

• Lokalizacja otworów

• Budowa geologiczna złoża 

• Korelacja pokładów

• Analiza parametrów 
jakościowych węgla: typ 
węgla, zawartość siarki, 
spiekalność Rogi

• Węglozasobność

• Wyzwawania towarzyszące 
złożu „Bzie-Dębina”



Wprowadzenie

Fot. 1. Otwór BD-65 podczas odwiercania 
(zdjęcie po lewej) oraz fragment rdzenia z 
otworu BD-66 (zdjęcie u góry).



Lokalizacja otworów

Rys. 1. Lokalizacja otworów 
powierzchniowych na tle mapy 
sytuacyjno-wysokościowej powierzchni.



Geologia obszaru – główne uskoki

Rys. 2. Lokalizacja głównych uskoków naterenie złóż „Bzie-
Dębina 1-Zachód” i „Bzie-Dębina 2-Zachód”.



Geologia obszaru – korelacja geologiczna

Rys. 3. Przekrój geologiczny No-No`



Geologia obszaru – korelacja geologiczna

Rys. 4. Mapa strukturalna głębokości spągu pokładu.



Analiza parametrów jakościowych – Typ 
węgla

Rys. 5. Porównanie parametru typu węgla dla danego

pokładu (mapa po lewej stronie: według starego

rozpoznania, mapa po prawej stronie: według nowego

rozpoznania).

Typ Węgla Parametry klasyfikacyjne

Nazwa Wyróżnik
Zawartość części 

lotnych Vdaf

Zdolność 
spiekania RI

Dylatacja b [%]
Wskaźnik 
wolnego 

wydymania SI

Węgiel 
gazowo-koksowy

34.1
> 28 > 55

Brak lub < 0 Nie normalizuję 
się34.2 ≥ 0

Węgiel 
ortokoksowy

35.1 26-31 > 45 > 30
35.2A*

20-26 > 0
> 7,5

35.2B* ≤ 7,5
Węgiel 

metakoksowy
36 14-20 > 45 > 0

Nie normalizuję 
się

Węgiel
semikoksowy

37.1 20-28 ≥ 5
Nie normalizuję 

się
37.2 14-20

Węgiel chudy 38 14-28 < 5
Węgiel 

antracytowy
41 10-14

Nie normalizuję 
się

Antracyt 42 3-10
Metaantracyt 43 < 3

Tabela 1. Klasyfikacja węgli według normy PN-82/G-97002



Analiza parametrów jakościowych – zawartość 
siarki

Rys. 6. Porównanie zawartości siarki dla danego

pokładu (mapa po lewej stronie: według starego

rozpoznania, mapa po prawej stronie: według nowego

rozpoznania).



Analiza parametrów jakościowych – spiekalność 
Rogi

Rys. 7. Porównanie parametru spiekalności Rogi dla

danego pokładu (mapa po lewej stronie: według starego

rozpoznania, mapa po prawej stronie: według nowego

rozpoznania).



Węglozasobność
Nazwa
otworu

Miąższość warstw 
górnorudzkich

Miąższość pokładów 
górnorudzkich

Udział

B_BD_07 245 18.4 8%
B_BD_1 258.4 29.75 12%
B_BD_2 233.8 19.27 8%
B_BD_22 234.5 19.55 8%
B_BD_23 228.4 20.05 9%
B_BD_24 254.8 22.34 9%
B_BD_25 236.4 21.73 9%
B_BD_26 224.3 19.01 8%
B_BD_27 234.9 14.3 6%
B_BD_28 225.3 15.05 7%
B_BD_29B 237 18.57 8%
B_BD_30 229.6 17.34 8%
B_BD_31 227 22.2 10%
B_BD_32 229.1 18.63 8%
B_BD_33 125.8 14.39 11%
B_BD_34 93.6 6.8 7%
B_BD_35 222.7 21.4 10%
B_BD_36 236.8 17.8 8%
B_BD_44 170.2 18.18 11%
B_BD_45 166.8 17.73 11%
B_BD_46 70 5.48 8%
B_BD_47 84.5 8.9 11%
B_BD_48 170 11.01 6%
B_BD_49 318.1 25.15 8%
B_BD_54 133 14.4 11%
B_BD_55 238.6 19.1 8%
B_BD_62 246.7 17.25 7%
B_BD_63 280.55 16.75 6%
B_BD_64 255.69 17.57 7%
B_BD_65 226.75 13.8 6%
B_BD_66 248 15.09 6%
B_BD_SZ1
B

149 11.81 8%

P_IG_55 178.3 17.3 10%

Tabela 2. Węglozasobność warstw górnorudzkich w

poszczególnych otworach.

Rys. 8. Mapa izoliniowa węglozasobności warstw górnorudzkich na obszarze „Bzie-Dębina 2-

Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód”.



Wyzwania towarzyszące złożu „Bzie-
Dębina”

• Korelacja nowych otworów względem 
już wcześniej odwierconych. 

• Niska kategoria rozpoznania 
parametrów geologiczno-
tektonicznych złoża jak i sąsiadujących 
złóż.  

• Skomplikowana profilaktyka zagrożeń 
wodnych (izolacja zawodnionych 
warstw dębowieckich).

Fot. 2. Fragment wieży szybowej Szybu 1 Bzie.



Co dalej?

Aktualizacja bazy danych w 
oparciu o nowe dane z 
wyrobisk korytarzowych oraz 
otworów.

Skorelowanie pozostałych 
pokładów w nowo 
odwierconych otworach.

Zwiększenie bazy w modelu 
złoża o dodatkowe pokłady.

Rys. 9. Widok na model jakościowy dylatacji b w wybranych pokładach.
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Aktywność sejsmiczna górotworu, a prowadzone pomiary 

konwergencji wyrobisk za pomocą systemu ARAMIS MSD 

Moduł Konwergencja w wybranych rejonach O/ZG „Rudna” 
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Istotnym elementem prowadzonej podziemnej eksploatacji rud miedzi jest aktywność sejs-

miczna, która odzwierciedla istniejący stan zagrożenia tąpaniami w eksploatowanych polach. 

Poziom tego zagrożenia obrazuje przykład najbardziej aktywnej sejsmicznie kopalni Rudna, 

w której – tylko w roku 2019 – zarejestrowano 20941 zjawisk sejsmicznych o łącznej energii 

7,78E8J. W okresie tym wystąpiło 52 wstrząsy górotworu o energii  1,0E6J. 

Jednym z podstawowych zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą jest gwałtowne wy-

zwalanie się energii z górotworu. Część tej energii, rozchodząc się w górotworze w postaci fal 

sprężystych powoduje drgania masywu skalnego. Jest to zagrożenie dla wyrobisk górniczych 

w podziemnej części kopalni oraz dla obiektów na powierzchni. W pierwszym przypadku 

wstrząsy mogą być źródłem tąpnięcia w wyrobisku górniczym, a w drugim mogą powodować 

uszkodzenia obiektów na powierzchni. Dla obserwacji zachowania się górotworu w trakcie 

prowadzonej eksploatacji stosowany jest zespół metod badań i pomiarów przejawów ciśnienia 

górotworu. Są to metody górnicze, geomechaniczne oraz geofizyczne, które stosowane są bądź 

doraźnie bądź w sposób ciągły. W kopalniach LGOM w zakres stosowanych obserwacji, badań 

i pomiarów  wchodzą między innymi: 

 rejestracja i analiza aktywności sejsmicznej górotworu (sejsmologia górnicza), 

 pomiary wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej mikroprocesorowym licznikiem 

trzasków MLT–3; 

 pomiary geotechniczne: pomiary konwergencji wyrobisk, pomiary rozwarstwień skał 

otaczających wyrobisko (sygnalizatory rozwarstwień, wziernikowanie), pomiary defor-

macji otworów wiertniczych górotworu w otworach badawczych, pomiary niwelacyjne 

osiadania stropu; 

 obserwacje wizualno–akustyczne i badania właściwości fizyko–mechanicznych skał. 

 

W referacie omówiono aktualny stan aktywności sejsmicznej w O/ZG „Rudna”, przedsta-

wiono wnioski z otrzymanych pomiarów konwergencji Systemem ARAMIS MSD Moduł 

Konwergencja w wybranych polach eksploatacyjnych z trzyletniego okresu ich prowadzenia, 

jako metody rozpoznania zagrożenia tąpaniami na podstawie oceny stanu wyrobisk systemem 

on-line. 

 

  



Seismic Activity of the Rock Mass and Measurements of the 

Convergence Excavations Carried Out by the ARAMIS MSD 

Convergence System Module in Selected Regions at the Rudna Mine 
 

An important element of the underground copper mining is seismic activity, which reflects the 

existing state of rockburst hazard in the extracted mining panels. The level of this threat is il-

lustrated by the example of the most seismically active Rudna Mine, that in year 2019 occurred 

20941 seismic events with a total energy of 7.78E8J. During this period, 52 mining tremors oc-

curred with energy  1,0E6J. 

One of the basic threats associated with mining exploitation is the rapid release of energy from 

the rock mass. Part of this energy is propagating in the form of elastic waves, cause rock mass 

vibration. This is a threat for mining excavations in the underground part of the mine and for 

objects on the surface. In the first case, tremors can be a source of a rockburst in mining exca-

vation, and in the second, they can cause damage to objects on the surface. To observe the be-

havior of the rock mass during ore extraction, a set of test methods and measurements of the 

rock mass pressure are used. These are mining, geomechanical and geophysical methods that 

are used either on an immediate or continuous basis. In Legnica Głogów Copper Basin 

(LGCB) mines, the scope of used observations, tests and measurements includes: 

• registration and analysis of rock mass seismic activity (mining seismology), 

• measurements of inducted seismoacoustic activity with a microprocessor-based MLT-3 

cracker counter, 

• geotechnical measurements: measurements of excavation convergence, measurements of 

stratification of rock mass surrounding the excavation (stratification signaling devices, 

mining endoscopy), measurements of rock deformations in boreholes, leveling meas-

urements of roof settlement, 

• visual-acoustic observations and tests of rock physical and mechanical properties. 

The paper discusses the current state of seismic activity at the Rudna Mine, present conclusions 

from the obtained convergence measurements with the ARAMIS MSD system. Convergence 

measurements in selected mining panels from the three-year period of their extraction are pre-

sented as a method of recognizing rockburst hazard on the basis of on-line assessment. 
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STRESZCZENIE: W obliczu wyzwań, takich jak niskie ceny wydobywanych kruszców i spa-

dająca jakość wydobycia, bezpieczeństwo pracowników, wiele firm wydobywczych optymali-

zuje swój biznes dzięki wykorzystaniu cyfrowych narzędzi i możliwości w całym górniczym 

łańcuchu dostaw. Firmy na całym świecie rozważają korzystanie z rozwiązań chmurowych do 

rozwijania systemów zarządzania łańcuchem dostaw, procesów i współpracy. Dzięki Aplika-

cjom Oracle Cloud transformacja łańcucha dostaw może podnieść sprawność firm i zapewnić 

im przewagę konkurencyjną, umożliwiając szybszą współpracę, zmniejszając złożoność po-

przez skupienie się na procesach o wysokiej wartości oraz zwiększając widoczność łańcucha 

dostaw poprzez integrację z nim Internetu Rzeczy (IOT), blockchain-u, automatyzację RPA 

i uczenia maszynowego. 
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Oracle Digital Supply Chain 
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SUMMARY: Faced with challenges such as low prices of extracted ores and decreasing quali-

ty of extraction, employee safety, many mining companies are optimising their business by 

using digital tools and capabilities throughout the mining supply chain. Companies around the 

world are considering using cloud solutions to develop supply chain management systems, 

processes and collaboration. With Oracle Cloud Applications, the transformation of the supply 

chain can increase the efficiency of companies and give them a competitive advantage by ena-

bling faster collaboration, reducing complexity by focusing on high-value processes, and in-

creasing visibility of the supply chain by integrating the Internet of Things (IOT), blockchain, 

RPA automation and machine learning. 
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Wdrożenie modelu w JSW S.A. 

fot. Grzegorz Malcherczyk/JSW SA



Wdrożenie modelu w JSW S.A. – 11.07.2018-18.10.2019

Geologiczny model 3D w JSW S.A.

 5 kopalń,

 9 zamodelowanych złóż,

 2 modele zespolone.



JSW – północ. Model.



JSW – północ. Geologia.



Zalety wspólnego (uproszczonego) modelu.

 Wspólne nazewnictwo pokładów,

 Ciągłość złoża – ułatwienie w

interpolacji danych,

 Informacje jakościowe i ilościowe w

rejonach przygranicznych,

 Wizualizacja morfologii pokładów i

przebiegu zaburzeń,

 Ułatwienie w projektowaniu wyrobisk

łączących.



Złoże Knurów. 



Złoże Knurów. Co się zmieniło?

2020 2018

 Otwory z powierzchni

• 63

 Otwory dołowe

• 209

 Profile chodnikowe

• 5119

 Otwory z powierzchni

• 59

 Otwory dołowe

• 164

 Profile chodnikowe

• 3675

2020 2018



Rozwiązanie zagadki fałdu knurowskiego.

 Antyklina knurowska

• Przebieg NNS-SSW,

• 2 łęki,

• 2 siodła.

 Problemy przy modelowaniu

• Brak danych wysokościowych,

• Niepewny przebieg osi,

• Duża zmienność nachyleń,

• Zmiana odległości między pokładami.

 Zastosowane rozwiązania

• Wyinterpolowanie z modelu przebiegu osi
na jednym pokładzie w złożach Knurów i
Szczygłowice,

• Przeniesienie osi na pokłady niżej leżące
korygując rzędne wierzchołków osi o
stwierdzone odległości między pokładami.



Korelacja pokładów ze złożem Szczygłowice.

Użycie modelu w korelacji pokładów w
rejonie przygranicznym objętym strefą
zaburzenia antykliny knurowskiej
pozwoliło na zidentyfikowanie pokładów
i dopasowanie ich do nomenklatury
obowiązującej w złożu Knurów.

Kwestią problematyczną były nagłe
zrosty pokładów, zmiany miąższości i
zaniki pokładów wyżej i niżej leżących
oraz słabe rozpoznanie w rejonie fałdu po
stronie knurowskiej.



Korelacja pokładów ze złożem Szczygłowice.

Złoże Szczygłowice Złoże Knurów

407/3

407/4

408/1

408/1/I

408/2

408/2/I

408/2/II

408/3

410

407/3

408/1

408/2

408/3 („gw”/nieozn)

408/3

410

nieozn

411

412



Narzędzie do tworzenia Dokumentacji geologicznej.

Wygenerowanie izolinii poziomów
eksploatacyjnych umożliwia weryfikację
dotychczas obowiązujących interpretacji
względem stanu rozpoznania złoża.
Skorelowanie tych wyników z wartościami
ściągnietymi ze złóż sąsiednich daje nam w
rezultacie komplet informacji o zaleganiu
pokładów na konkretnych głębokościach.

Weryfikacja i poprawne zamodelowanie
uskoków, w szczególności przebiegu
struktur dyslokacyjnych w połączeniu z
wygenerowanymi izoliniami poziomów
eksploatacyjnych jest podstawą do
poprawnej parcelizacji złoża.



Nowe pokłady? Analiza rozszczepień i zrostów.

W celu wykonania poprawnego modelu
złoża należy przeanalizować i wykorzystać
jak najwięcej zweryfikowanych danych.

Zdarza się, że istniejących danych nie jest
wystarczająco dużo lub przedstawiają
informacje sprzeczne z oczekiwanymi.

Modelowanie pokładu 406/2 wymagało
ponownego wprowadzenia odrzuconych
otworów przewiercających pokłady 407/1,
407/2 i 407/3.

Każdy otwór przedstawiał inną sytuację.
Zmienna ilość wydzieleń, miąższości i
odległości pomiędzy poszczególnymi
pokładami...



Nowe pokłady? Analiza rozszczepień i zrostów.



Prowadzenie robót w strefie uskokowej.

Przedmiotowy odcinek obejmuje 9 pokładów,
z których zamodelowanych zostało 6.

Wyrobisko przekopowe zostało przecięte
strefą uskoków ornontowickich o zrzutach
do 20m .

Bliskie odległości i podobne wykształcenie
litologiczne poszczególnych warstw w
momencie niespodziewanego „pocięcia” ich
uskokami znacznie utrudniło ich
identyfikację...



Prowadzenie robót w strefie uskokowej.



Prowadzenie robót w strefie uskokowej.



Prowadzenie robót w strefie uskokowej.

Niemożliwym staje się wymodelowanie potwierdzalnej w 100% informacji bez
użycia danych. Hipotetycznie można założyć konkretny fakt. Modelując słabo
rozpoznane rejony złoża, w szczególności te silnie zaburzone tektonicznie,
wyniki pracy należy przyjąć z pewną dozą prawdopodobieństwa. Dane należy
sukcesywnie zdobywać i implementować do modelu, a następnie podjąć próby
interpretacji w celu uzyskania zamierzonego wyniku.



Izolinie.



Izolinie.

Mapa izolinii odległości pomiędzy
pokładami 408/1 i 408/2.

Interwał izolinii co 1m.

izolinie główne
izolinie pomocnicze

Mapa izolinii miąższości pokładu
401/2

Interwał izolinii co 0.25m.

węgiel netto
węgiel brutto



Idziemy na jakość – model jakościowy.

 Zamodelowano 10 parametrów 
jakościowych

• Dylatacja (B)

• Wskaźnik reakcyjności węgla (CRI)

• Wytrzymałość poreakcyjna (CSR)

• Gęstość pozorna (da 
a)

• Zawartość fosofru (P)

• Spiekalność wg Rogi (RI)

• Średnia refleksyjność witrynitu (R0)

• Zawartość siarki (S)

• Wskaźnik wolnego wydymania (SI)

• Zawartość części lotnych (Vdaf)

 Metoda interpolacji danych

• Metoda kwadratu odwrotności odleglości

 Ilość danych

• 882 analizy fizyko-chemiczne



Model jakościowy – szklana kula.



Model jakościowy – typy węgla.

• Model złoża zawiera kluczowe parametry 

jakości węgla.

• Ich kombinacja decyduje jaki typ węgla 

występuje w określonym punkcie 

modelu.

• Istotne znaczenie posiadając parametry 

węgla koksowego takie jak CSR oraz CRI.



Model jakości – typy węgla

Klasyfikacja typów węgla kamiennego Elementarna komórka modelu złoża



Model jakości węgla

Typ węgla CSR CRI



Model złoża – miąższość pokładu

Korzystając z map typów, jakości czy miąższości węgla uzyskujemy szybką informację na temat 

projektowanego rejonu.



Cyfrowy model złoża



Cyfrowy model rozcięcia złoża na 10 lat - grafika



Cyfrowy model rozcięcia złoża na 10 lat - harmonogram

Planowanie wydobycia i bilansowanie zasobów

Prognozowanie jakości



Interaktywność : grafika - harmonogram



Pomoc w projektowaniu



Pomoc w projektowaniu



Pomoc w harmonogramowaniu – wizualna kontrola zależności



Zaszłości eksploatacyjne – ponad 100 lat historii eksploatacji



Zaszłości eksploatacyjne a wstrząsy górnicze



Prognozowanie wpływu projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu

Wczytujemy numeryczny 

model powierzchni terenu 

i generujemy 

powierzchnię.

NMT
01

Obliczamy deformację 

korzystając z analizy wpływu 

eksploatacji na powierzchnię 

przy wykorzystaniu stożka 

poszukiwań. 

Obliczenia
02

Otrzymujemy wyniki w 

postaci przekształconych 

powierzchni terenu 

obliczonych dla zadanych 

kroków czasowych

Wynik
03

Firma Deswik poszerzyła zakres narzędzi dostępnych w ramach programu Deswik Suite o moduł 

Subsidence mający na celu prognozę deformacji terenu pod wpływem eksploatacji górniczej.

JSW SA wspierała merytorycznie rozwój modułu, który aktualnie dostępny jest w wersji beta programu.



NMT
01

Wczytano numeryczny model powierzchni terenu w siatce 20m, którą poddano dalszej analizie.

Analizowany 

obszar

Prognozowanie wpływu projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu



NMT
01

Prognozowanie wpływu projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu



Obliczenia
02

Moduł Subsidence wykorzystuje metodę obliczeniową opisaną przez G.Ren, D.J. Reddish, B.N. Whittaker i daje 

możliwość wyboru funkcji wpływów projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Dostępna jest 

m.in. funkcja wpływów wg teorii Budryka-Knothego:

Moduł wykorzystuje również przyjętą w tej teorii 

funkcję czasu:

Prognozowanie wpływu projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu

http://m.in/


dVxy=tan ζ dVz

W każdym punkcie terenu obliczany jest wektor 

przemieszczenia. Obniżenie wynika wprost z przyjętej 

funkcji wpływu. Składowe poziome obliczane są wg wzoru:
Obliczenia
02

Moduł poddaje analizie wpływ pojedynczych bloków eksploatacyjnych o zadanych wymiarach poziomych 

i odczytanej z projektu miąższości, a następnie oblicza przemieszczenie punktu powierzchni terenu 

wynikające z eksploatacji tego bloku.

Prognozowanie wpływu projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu

gdzie:

ζ - kąt pomiędzy osią pionową Z a linią łączącą punkt 

powierzchni P z pojedynczym blokiem ekspl. dA



Obliczenia
02

Prognozowanie wpływu projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu

Ważniejsze ustawienia:
1. Warstwy powierzchni oraz 

eksploatowanych bloków
2. Współczynnik czasu
3. Okresy obliczeniowe
4. Funkcja wpływu
5. Kąt zasięgu wpływów 

głównych
6. Współczynnik 

eksploatacyjny
7. Rozdzielczość siatki 

obliczeniowej
8. Ustawienia wynikowych 

powierzchni

1
2

4
7

5
6

3

8



Obniżenia

Nachylenia

Wynik
03

Prognozowanie wpływu projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu

W współpracy z firmą Deswik przeprowadzone zostały pierwsze testy nowego modułu, które wykazały 

poprawne wyniki w zakresie obliczonych obniżeń oraz nachyleń niecki osiadania.



Pomoc w projektowaniu – innowacja - obliczamy wpływ projektowanej eksploatacji na 
powierzchnię terenu

Jednocześnie trwają prace nad weryfikacją wyników w zakresie wartości odkształceń poziomych, poprawności 

odwzorowania efektu dewiacji wpływów w kierunku upadu oraz odwzorowania obrzeża eksploatacyjnego.

Wynik
03



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 ,  www.jsw.pl

Dziękujemy za uwagę
Joanna Kuchenbecker-Gacka
Mierniczy Górniczy
jogacka@jsw.pl

Piotr Sosnowski
Geolog Górniczy
psosnowski@jsw.pl

Dominik Galica
IGSMiE PAN
dgalica@min-pan.krakow.pl

http://www.jsw.pl/
mailto:jogacka@jsw.pl
mailto:psosnowski@jsw.pl
mailto:dgalica@min-pan.krakow.pl


Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Analiza techniczna robót związanych z rozcięciem ściany 373a 

w II warstwie pokładu 209, w warunkach II stopnia zagrożenia 

wodnego, wykonanych przez PGG S.A Oddział Zakład 

Górniczych Robót Inwestycyjnych w PGG S.A Oddział 

Piast-Ziemowit Ruch Piast 
 

K. Kuczowicz, T. Śpiewak, B. Szymeczko, W. Lazarek 

PGG S.A Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych 

 

 

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono prace związane z rozcięciem ściany 373a w II 

warstwie pokładu 209. Duży nakład prac związany był z wydrążeniem chodnika 91401 i wy-

konaniu w tym chodniku pompowni służącej odwodnieniu zrobów I warstwy pokł. 209. Dla 

zapewnienia odstawy urobku z drążonych chodników i ściany 373a oddziały ZGRI odtworzyły 

kluczowe wyrobiska w partii XI KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Ściana 373a, której zasoby 

szacowane są na 1107000 ton, zapewnią filar wydobycia kopalni przez okres kilkunastu mie-

sięcy. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Drążenie, zagrożenie wodne, II warstwa pokładu, pokład 209, 

 
1. WPROWADZENIE 
 

Partia XI w KWK Piast Ziemowit Ruch Piast zalega w centralnej części obszaru górniczego 

„Bieruń II”. Pokład 209 w partii XI zapada w kierunku na N-NE pod kątem od 4° do 8°. 

Ze względu na miąższość pokł. 209 w partii XI, poziom 650m wynoszącą od 5,2-6,9m. zasad-

nym było wybranie ww. partii pokładu warstwami. W 2009r. zakończono wybieranie I war-

stwy pokł. 209 ścianami 372 i 373 i rozpoczął się proces rekonsolidacji zrobów. W celu roz-

cięcia ściany 373a zlokalizowanej w II warstwie pokł. 209 konieczne było wykonanie chodni-

ka wodnego 91401 w celu odwodnienia zrobów oraz wykonanie pobierki spągu i przebudowy 

pochylni odstawczej - 1287, chodnika odstawczego – 1317, pochylni odstawczej 1328 i po-

chylni transportowej 1291 wraz z zabudową trasy głównej odstawy taśmowej. Rozcięcie ściany 

373a wykonano przy pomocy dwóch kombajnów chodnikowych AM-50 z-w i R-150 drążąc 

chodniki 91103 i 91104 oraz przecinkę ściany 373a. Chodnik wodny 91401 wydrążono przy 

pomocy kombajnu KPD 150 oraz z zastosowaniem robót strzałowych. Roboty przygotowaw-

cze związane z drążeniem chodników prowadzone były w warunkach II stopnia zagrożenia 

wodnego, klasie A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, V grupy zagrożenia pożarowego 

oraz I stopniu zagrożenia tąpaniami.  

Ściana 373a o długości 195m. i wybiegu 1828m. jest jedną z najdłuższych ścian w historii 

KWK Piast (Rys. 1). Zasoby ww. ściany szacowane są na 1107000 ton węgla. Wybieranie 

ściany od czerwca 2020r przez okres 16 miesięcy zapewni wydobycie na poziomie blisko 

70tys. ton węgla każdego miesiąca. Ściana 373a będzie stanowić filar wydobycia kopalni 

KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w najbliższym czasie. 



 
 

Rys. 1 Mapa wyrobisk górniczych pokład 209 II warstwa. 

Figure 1. Map of mining excavations deck 209 II layer. 

 

 W zrobach wyeksploatowanych ścian 372 i 373 zlokalizowano zbiornik W-100(2009), któ-

rego pojemność oszacowano na 800000m³ wody. Dodatkowo zbiornik W-100(2009) połączo-

ny jest ze zbiornikiem W-37(2010) o pojemności 60000m³ wody. Zbiornik zalega na głęboko-

ści -542,6m n.p.m a wysokość słupa wody w momencie rozpoczęcia odwadniania zrobów II 

warstwy wynosiła 151,5m. Naturalny dopływ wody do zbiornika oszacowano na poziomie od 

1m³/min w początkowym okresie do 2,5m³/min w trakcie odwadniania. Przewidywane odwod-

nienie zbiornika przewidziano na okres około. 1 roku. 

 

2. DRĄŻENIE CHODNIKA 91401, WYKONANIE POMPOWNI 

ORAZ ODWODNIENIE ZBIORNIKA W-100(2009) 

 

Chodnik wodny 91401 z partii XIV do partii XI, w pokł. 209 na poziomie 650m ma dłu-

gość ok. 306m. Został on wykonany w celu odwodnienia zbiornika wodnego W-100(2009). 

Drążenie rozpoczęto z partii XIV z rejonu skrzyżowania dowierzchni badawczej I-1470 z upa-

dową transportową – 1416. W celu wprowadzenia do drążenia kombajnu chodnikowego KPD 

150 początkowe 10m wyrobiska wykonano przy pomocy robót strzałowych w obudowie 

ŁP12/V32/4/A w rozstawie co 0,75m. Po wprowadzeniu kombajnu KPD 150 dalsze drążenie 



prowadzono w obudowie ŁP9/V32/4/A w rozstawie do 1,0 m. Po wykonaniu ok. 164m nastą-

pił skręt chodnika o 90° w kierunku południowo-zachodnim. 

Początkowo wyrobisko drążone było w części złoża zaliczonej, do I stopnia zagrożenia 

wodnego. Od cechy ok. 218m (w odległości ok. 49m od projektowanego zakrętu), drążenie 

prowadzone było w warunkach II stopnia zagrożenia wodnego od zbiornika wód podziemnych 

W-100(2009). W trakcie drążenia chodnika 91401 w części złoża zaliczonej do II stopnia za-

grożenia wodnego, konieczne było prowadzenie wyprzedzających otworów badawczych w ce-

lu rozpoznania warunków hydrogeologicznych. Wykonano dwa otwory badawcze B-2038a 

o długości 51m i B-2038b o długości 50,5m (rys. 2). 

W początkowym etapie drążenia chodnika 91401 odwodnienie odbywało się przy pomocy 

lokalnych pomp umiejscowionych w bezpośrednim sąsiedztwie przodka. Ze względu na na-

chylenie chodnika ok. 11° taki sposób odwodnienia był efektywny do cechy około 100m. 

W celu dalszego odwadniania przodka konieczne było opracowanie „Projektu Technicznego 

Odwadniania Wyrobiska Korytarzowego: Chodnik 91401, pokład 209, partia XIV i XI, poziom 

650m”. Zgodnie z ustaleniami ww. projektu technicznego do systemu odwodnienia włączono 

pompę stacjonarną OS-100. 

Drążenie wyrobiska zostało zakończone w odległości 52m od zbiornika W-100(2009), na 

rzędnej ok. -543,5m n.p.m., tj. ok. 1.0m poniżej zatopionych wyrobisk i zrobów górnej war-

stwy pokładu 209 partii XI. 

W celu odwodnienia zbiornika wodnego W-100(2009) wykonano w chodniku 91401 pom-

pownię w skład której wchodziła pompa BS2201 o mocy 37kW i wydajności 0-9,4m³/min oraz 

zestaw pompowy składający się z dwóch pomp OS-200B/5 o mocy 167kW i wydajności 

~4,5m³/min. Pompa BS2201 zabudowana na końcu chodnika 91401 w rząpiu P-1 o pojemności 

całkowitej ~47m³ przepompowywała wodę poprzez rurociąg DN225 do rząpia P-2 o pojemno-

ści całkowitej ~159m³, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania w chodniku 91401 skąd wodę 

odbierał zestaw pompowy 2x OS-200B/5. W czole chodnika 91401 poprzez 2 otwory drena-

żowe (rys.2) TS-2087(18) i TS-2088(18) woda w I etapie przy pomocy dwóch rurociągów 

DN180 grawitacyjnie odprowadzana była do rząpia P-2 a w końcowej fazie odwadniania 

zbiornika W-100(2009) wodę spuszczano bezpośrednio do rząpia P-1 skąd była przepompo-

wywana do rząpia P-2. Przez otwór drenażowy TS-2037(18) woda odprowadzana była bezpo-

średnio do rząpia P-2. Odwodnienie zbiornika W-100(2009) prowadzono w okresie od 

15.10.2018r do 21.11.2019r. do czasu osiągniecia rzędnej lustra wody -532m n.p.m. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia otworów drenażowych w chodniku 91401. 

Figure 2. Diagram of drainage holes in gateway 91401. 



3. ODTWORZENIE WYROBISK W CELU URUCHOMIENIA TRASY GŁÓWNEJ 

ODSTAWY TAŚMOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA WYROBISK W CELU 

DOPROWADZENIA TRANPORTU DO PRZECINKI ŚCIANY 373a. 
 

 W celu odtworzenia głównej odstawy taśmowej, oddział ZGRI wykonał odtworzenie wy-

robisk o łącznej długości około 880 mb, polegające na pobierce spągu oraz wymianie uszko-

dzonych elementów obudowy chodnikowej. Odtworzenie to obejmowało wyrobiska: pochylnia 

odstawcza – 1287, chodnik odstawczy – 1317, pochylnia odstawcza I – 1328 oraz chodnik od-

stawczy – 1325.  

Pobierka spągu wykonywana była przy pomocy kombajnu AM-50 z-w oraz przy pomocy 

ładowarki dh L600. Za postępem odtwarzano przenośniki głównej odstawy taśmowej Gwarek 

1200 o numerach kopalnianych PZ 4, PZ 5, PZ 6, PZ 7. Przebudowano również 3 skrzyżowa-

nia w celu zapewnienia odpowiednich gabarytów.  

W celu doprowadzenia wentylacji oraz transportu do przecinki ściany 372a i 373a ze 

względu na niedostateczne wymiary chodnika, wypiętrzony spąg oraz zły stan obudowy  

i opinki wykonano przebudowę pochylni transportowej – 1291, chodnika transportowego 1333 

i dowierzchni II – 1336. Przebudowa została wykonana przy pomocy kombajnu chodnikowego 

AM-50 z-w. 

W celu doprowadzenia trasy odstawy taśmowej oraz wentylacji do projektowanej ściany  

373a oddział ZGRI wydrążył 49m pochylni odstawczej I – 1328 jednocześnie wydłużając 

przenośnik odstawy głównej taśmowej PZ 7. Od tego momentu rozpoczęto rozcinanie ściany 

373a w II warstwie pokł. 209. 

 

4. DRĄŻENIE CHODNIKA 91103, 91104 ORAZ PRZECINKI ŚCIANY 373a 

 

 Chodniki 91103, 91104 oraz przecinka ściany 373a zostały wykonane w partii XI, w II 

warstwie pokł. 209 złoża „Piast”, na poz. 650m. Miąższość II warstwy pokł. 209 w partii XI 

wynosi od 1,6m do 4,8m z przerostem łupka ilastego do 0,4m. Pokład 209 zapada w kierunku 

N-NE pod kątem od 4-8°. W stropie pokł. 209 przed eksploatacją górnej warstwy, zalegało do 

5,5m łupku ilastego, nad którym zalegał piaskowiec o grubości od 55,0 do 57,0m. Spąg pokł. 

209 tworzy 4,0m łupku ilastego, a poniżej seria piaskowców o grubości przekraczającej 10,0m.  

 Chodniki 91103, 91104 oraz przecinka ściany 373a drążone były pod krawędziami i zro-

bami pokł. 207 i I warstwy pokł. 209. 

 Parametry wytrzymałościowe skał otaczających i węgla, pokładu 209 w partii XI przyjęto 

na podstawie badań własnych kopalni wykonanych penetrometrem otworowym a w przypadku 

zrobów na podstawie obliczeń wykonanych przez GIG [1]: 

- skały stropowe (zroby) – 7,38MPa, 

- węgiel pokł. 209 – 15,0-26,5 średnio 20,6MPa, 

- skały spągowe (węgiel) – 15,0-26,5 średnio 20,6MPa. 

Biorąc pod uwagę parametry takie jak głębokość eksploatacji, zawartość skał typu ilastego 

w gruzowisku, rozmakalność gruzowiska zawałowego, wilgotność gruzowiska, zawartość 

w gruzowisku klasy ziarnowej <1,0mm oraz czasu rekonsolidacji, Główny Instytut Górnictwa 

dokonując szerokiej analizy określił  stopień rekosolidacji zrobów jako słaby. Ze względu na 

słabą rekonsolidację zrobów należało spodziewać się możliwości wystąpienia obszarów, gdzie 

mogą występować opady skał stropowych, utrudniające drążenie przodków.[1] 

 

 

 



 Chodniki 91103, 91104 oraz przecinka ściany 373a drążone były w warunkach zagrożeń 

naturalnych : 

- wodne – I i II stopień, 

- wybuchem pyłu węglowego – klasa A, 

- pożarowe – V grupa samozapalności węgla, 

- tąpaniami – I stopień. 

Po rozeznaniu warunków geologiczno-górniczych, zapoznaniu się z pracą naukowo badaw-

czą [1] oraz opinią Kopalnianego Zespołu ds. Obudowy, Kierowania Stropem i Zagrożenia 

Zawałowego, Kierownik Działu Górniczego dokonał doboru obudowy dla chodników 91103, 

91104 i przecinki ściany 373a. Obudowa łukowa podatna ŁP10/V32/A, ŁPP10/V32/A/I, 

ŁP12/V32/4/A, ŁPSp 3R/V32/4, ŁPSpA-V32/4/6,5x3,5 budowana była w rozstawie max. co 

0,75m, oraz ŁP15/V32/4/A w rozstawie odrzwi max. co 0,50m. 

 

Rozpoczęcie drążenia chodnika 91103 o wybiegu 2110m nastąpiło z pochylni odstawczej  

I – 1328. Oddział ZGRI wykorzystał do tego celu kombajn AM-50 z-w, który współpracował  

z podajnikiem taśmowym PTU 600/1000 wersja 800. W skład odstawy oddziałowej wchodziły 

przenośniki: PTGM 1000,  AR-PT 1000, Mifama 1000/2. Przewietrzanie chodnika odbywało 

się przy pomocy dwóch wentylatorów WL-SIGMA 900/BM/2 zabudowanych szeregowo i pra-

cujących w układzie wentylacji ssącej z urządzeniem odpylającym UO-1000. Od cechy 1700m 

chodnika 91103 zmieniono układ wentylacji z ssącej na kombinowaną wykorzystując do tego 

celu wentylator WL-SIGMA 900/BM/2 jako wentylator tłoczący oraz wentylator ssący GWE-

630B z urządzeniem odpylającym UO-630-2. W celu zapewnienia sprawnego systemu odwod-

nienia w chodniku 91103 zabudowano dwie pompy stacjonarne WPS-100A/4 i OS-150 AM/4-

Ex, które rurociągiem DN150 z pomocą pomp zatapialnych typu P pozwalały skutecznie od-

wadniać przodek. Ponieważ zbiornik W-100(2009) był odwadniany w trakcie drążenia chodni-

ka 91103 zalecano utrzymywanie jak największej odległości (co najmniej 100m) w celu za-

pewnienia stałego postępu przodka. Ze względu na zbliżenie się czołem przodka na odległość 

mniejszą niż 100m od przypuszczalnej linii brzeżnej zbiornika W-100(2009), konieczne było 

wykonanie otworów badawczych, wierconych przez rurę obsadową (Rys. 3). Docelowo od-

wiercono 5 otworów badawczych o długościach od 34m do 49,5m, które nie stwierdziły wody 

pozostałej w zrobach wyeksploatowanej ściany 373. Po wykonaniu otworów badawczych pod-

jęto udaną próbę odwiercenia otworu technologicznego Ti-43-c(19) do dowierzchni III – 1375 

znajdującej się w I warstwie pokładu 209. Próbowano odprowadzić naturalny dopływ wody do 

przodka przy pomocy pompy OPZ3 przez odwiercony wcześniej otwór. Odfiltrowana w zro-

bach I warstwy woda miała być odebrana w pompowni znajdującej się w chodniku 91401. 

Próba ta okazała się nieskuteczna a woda zatłaczana do zrobów wypływała przez spękania w 

czole przodka. W chodniku 91103 zastosowano dwa typy obudowy. Dla obudowy 

ŁP10/V32/A w rozstawie max. 0,75m utrzymywano w przekroju około 0,3-0,4m warstwy zro-

bów (Rys. 4a). Utrzymywanie takiej warstwy w przekroju nie wpływało zasadniczo na warunki 

stropowe a w przypadku ich pogorszenia, profilaktyka w postaci wypuszczania z nad ostatnich 

zabudowanych odrzwi obudowy prostek o profilu V skutecznie przywracała odpowiednie dla 

bezpiecznego drążenia właściwości stropu. W przypadku obudowy ŁPSp 3R/V32/4 w rozsta-

wie max. 0,75m, której szerokość jest o 1m większa niż obudowy ŁP10/V32/A należało przy-

brać warstwy spągu i pozostawić łatę węgla w stropie o grubości około 0,5m (Rys 4b). Obu-

dowę ŁPSp 3R/V32/4 na całej jej długości dodatkowo wzmacniano podciągiem z prostki  

o profilu V, budowanym w osi wyrobiska. 

 

 



 
 

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia otworów badawczych w chodniku 91103 

Figure 3. Arrangement diagram of test holes in the gateway 91103 

 
Rozpoczęcie drążenia chodnika 91104 o wybiegu 2065m nastąpiło z przecinki transporto-

wej - 1332. Oddział ZGRI wykorzystał do tego celu kombajn R-150, który współpracował  

z podajnikiem taśmowym PTU 600/1000 wersja 800. W skład odstawy oddziałowej wchodziły 

przenośniki: 2x PTGM 1000 i 2x Mifama 1000/2. Chodnik przewietrzany był systemem wen-

tylacji kombinowanej. Jako wentylator tłoczący wykorzystano WL-SIGMA 900/BM/2, nato-

miast w przodku zabudowany był wentylator WWG-800 z urządzeniem odpylającym UO-630. 

W celu zapewnienia sprawnego systemu odwodnienia w chodniku 91104 zabudowano dwie 

pompy stacjonarne 15M35/4-EX i OS-100, które z pomocą pomp zatapialnych typu P rurocią-

giem DN150 pozwalały skutecznie odwadniać przodek. Ponieważ zbiornik W-100(2009) był 

odwadniany w trakcie drążenia chodnika 91104 zalecano utrzymywanie jak największej odle-

głości (co najmniej 100m) w celu zapewnienia stałego postępu przodka. 

Wlot chodnika 91104 wykonany jest w obudowie ŁP12/V32/4/A w rozstawie do 0,75m  

i dodatkowo wzmocniony dwoma podciągami z prostek o profilu V na całej długości wlotu. 

Normalny bieg chodnika wykonywany był w obudowie ŁP10/V32/A w rozstawie max. 0,75m 

a lokalne poszerzenia w obudowie ŁPSp 3R/V32/4 w rozstawie max. 0,75m. Ze względu na 

wykorzystanie chodnika 91104 zarówno dla ściany 373a jak i 372a został on dodatkowo 

wzmocniony. Na całej długości chodnika zabudowano w stropie dwa rzędy podciągów stalo-

wych, które zakotwiono kotwami wklejanymi o długości L-9m.  

Drążenie przecinki ściany 373a o długości 195m prowadzone było przy użyciu kombajnu  

AM-50 z-w od strony chodnika 91103 i kombajnu R-150 od strony chodnika 91104. Przecinka 

ściany 373a wykonana została w obudowie ŁPSpA-V32/4/6,5x3,5 w rozstawie max. 0,75m., 

która dodatkowo wzmocniona jest podciągiem z prostki o profilu V na całej długości. Kombaj-

ny drążyły przecinkę ściany na „zbicie” do momentu uzyskania wzajemnej odległości ok. 20m 

i wycofania kombajnu R-150 z partii XI. W trakcie drążenia przecinki ściany 373a zroby ścia-

ny 373 znajdujące się w I warstwie pokł. 209 były odwodnione. Stan zawodnienia został roz-

poznany za pomocą otworów badawczych wykonanych z chodnika 91104. 



 
 

Rys. 4a, 4b. Przekrój chodnika dla drążenia w obudowie ŁP10/V32/A i ŁPSp 3R/V32/4 

Figure 4a, 4b. Cross-section of a gateway for drilling in a casing ŁP10/V32/A i ŁPSp 3R/V32/4 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Dla rozcięcia ściany 373a konieczne było wykonanie chodnika 91401 w którym zlokalizo-

wana była pompownia, wykorzystana do odwodnienia I warstwy pokładu 209. W celu zapew-

nienia odstawy ZGRI wykonał odtworzenie wyrobisk o łącznej długości około 880 mb, polega-

jące na pobierce spągu oraz wymianie uszkodzonych elementów obudowy chodnikowej. 

Chodniki 91103 i 91104 drążone były w obudowie ŁP10/V32/A w rozstawie max. 0,75m  

a poszerzenia pod stację transformatorów i pomp stacjonarnych w obudowie ŁPSp 3R/V32/4. 

Warunki stropowe na chodnikach można określić jako dobre. Bezpośredni strop (tj. zrekonso-

lidowane zroby I warstwy pokł. 209) pozwalał na regularne postępy ok. 3m na zmianę na każ-

dym z kombajnów. Przy czterozmianowym systemie pracy kombajny potrafiły osiągać postępy 

ponad 200m na miesiąc co przełożyło się na rozcięcie ściany w zaledwie 15 miesięcy. W przy-

padku obudowy ŁPSp 3R/V32/4 zwiększony przekrój wyrobiska powodował opad skał stro-

powych do wysokości ok. 1m. Pozostawianie łaty węgla ok. 0,5m stanowiło dostateczna profi-

laktykę zapobiegającą opadowi skał. Obudowa dla przecinki ściany 373a ŁPSpA-

V32/4/6,5x3,5 ze względu na wysokość 3,5m wymuszała drążenie przecinki z pozostawieniem 

łaty węgla na całej jej długości. Analizując postępy dobowe poszczególnych kombajnów, 

można zauważyć, że typ zastosowanego kombajnu nie miał większego znaczenia. Drążenie 

chodnika 91103 i 91104 realizowane było w porównywalnym tempie. 
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STRESZCZENIE:  

Cechsztyńskie złoże rud miedzi zalegające na monoklinie przedsudeckiej posiada złożoną bu-

dowę geologiczną zarówno pod względem litologicznym jak i mineralogicznym. Znaczna 

zmienność jakościowa i ilościowa minerałów kruszcowych w złożu jest jednym z czynników 

determinujących podatność rud miedzi na wzbogacanie flotacyjne w Zakładach Wzbogacania 

Rud. W celu prognozowania wskaźników wzbogacania w warunkach przemysłowych prze-

prowadzane są laboratoryjne eksperymenty flotacyjne według opracowanego algorytmu. W re-

feracie przedstawiono wyniki badań mineralogicznych produktów wzbogacania flotacyjnego 

jednego z ciągów technologicznych O/ZWR oraz porównano wzbogacanie różnych minerałów 

siarczkowych miedzi. Wyniki badań laboratoryjnych porównano z wynikami przeprowadzone-

go równolegle opróbowania ciągu przemysłowego. Zaproponowano procedurę wyznaczenia 

równań opisujących krzywe wzbogacalności przemysłowej minerałów siarczkowych miedzi w 

warunkach O/ZWR. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Minerały siarczkowe miedzi, flotacja, krzywe wzbogacania, indeks 

skali 

 

 

1. WPŁYW UWARUNKOWAŃ LITOLOGICZNYCH I MINERALOGICZNYCH 

ZŁOŻA RUD MIEDZI LGOM NA WYNIKI WZBOGACANIA 

 

Złoże rud miedzi Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego położone na monoklinie 

przedsudeckiej i eksploatowane obecnie przez KGHM charakteryzuje się znaczną zmiennością 

jakościową i ilościową minerałów kruszcowych. Obszar złożowy obejmuje utwory białego pia-

skowca oraz zalegające nad nimi skały osadowe czechsztyńskiego cyklotemu werra (PZ1). Na-

gromadzenie siarczków miedzi i metali towarzyszących występuje w warstwie białego pia-

skowca (biały spągowiec), wapienia podstawowego (dolomit graniczny), łupków miedziono-

śnych (łupki ilaste w strefie spągowej, łupki dolomityczne w strefie stropowej) oraz skał wę-

glanowych (wapienie i dolomity).  

Główną grupę obejmująca siarczkowe minerały miedzi tworzą: chalkozyn, digenit, chalkopiryt, 

bornit, kowelin, tennantyt, tetraedryt, enargit, oraz współwystępujące z nimi: galena, sfaleryt, 

piryt, markasyt, kupryt, srebro rodzime i wiele innych minerałów, w tym pierwiastków metali 

szlachetnych i rzadkich: Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Re, Se.  



W opracowaniach dotyczących genezy oraz budowy geologicznej złoża [1], [2] stwierdzono, 

że w spągu dolomitu oraz łupka można wyróżnić główną największą strefę mineralizacji chal-

kozynowej o kierunku N-S oraz drugą, rozciągającą się na wschód od niej, strefę występowa-

nia zróżnicowanych minerałów z przewagą bornitu. W piaskowcu obszar występowania mine-

rałów kruszcowych można podzielić na rejon dominacji chalkozynu w centrum obszaru złożo-

wego, zróżnicowaną strefę występowania różnych kruszców, głównie chalkopirytu, bornitu i 

pirytu we wschodniej i północnowschodniej części złoża oraz strefę chalkopirytowo-pirytową 

stanowiącą południowozachodnią granicę strefy chalkozynowej [1].  

Formy występowania minerałów kruszcowych są także zróżnicowane i w znacznym stopniu 

zależą od frakcji litologicznej. W rudzie piaskowcowej siarczki, szczególnie chalkozyn, tworzą 

struktury masywne rozproszone i gniazdowe oraz żyłkowe. W skałach węglanowych jak i w 

łupkach dominują struktury rozproszone, gniazdowe oraz żyłkowe. W dolomitach obserwuje 

się często zastępowanie przez siarczki materiału terygenicznego, szkieletów otwornic, a także 

minerałów spoiwa węglanowego (sparyty, siarczany). Skupiska żyłkowe występujące w łup-

kach często mają przebieg niezgodny z laminacją, co jest związane z tektoniką i sposobem mi-

gracji hydrotermalnych roztworów w warstwach łupków. Ponadto liczne są organogeniczne 

wystąpienia w łupkach struktur rozproszonych, soczewkowych i gniazdowych powstałych w 

wyniku zastępowania pozostałości form żywych oraz miejsc ich żerowania [1]. 

Charakterystyka urobku pod kątem litologicznym jak i mineralogicznym wpływa na wyniki 

procesu flotacji prowadzonego w zakładach wzbogacania rud KGHM. Różnice we flotowalno-

ści wynikają ze struktury minerałów miedzionośnych i składników płonnych, którymi różnią 

się poszczególne frakcje litologiczne. Najniższą wzbogacalność posiadają łupki i węglany, w 

których minerały siarczkowe w postaci drobnych ziaren współwystępują z łatwoflotowalnymi  

składnikami płonnymi w postaci minerałów ilastych i materii pochodzenia organicznego. Pia-

skowce wzbogacają się najłatwiej, co jest związane z optymalnym dla procesu flotacji uziar-

nieniem minerałów siarczkowych (50-200μm) i wysoką podatnością skał piaskowcowych na 

rozdrabnianie i uwolnienie minerałów kruszcowych [3]. Porównanie wzbogacalności poszcze-

gólnych litologii można podsumować stwierdzeniem, że najgorzej wzbogacalny piaskowiec 

wzbogaca się lepiej niż najlepiej wzbogacalny łupek (Rys. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Porównywanie wzbogacalności poszczególnych frakcji litologicznych [7]. 

Fig. 1.  The comparison of upgradability of specific lithology fractions [7].  

 

Charakterystyka pracy Zakładów Górniczych nie umożliwia selektywnej eksploatacji frakcji li-

tologicznych i ich transportu do zakładów wzbogacania. W praktyce urobek, który trafia do 

każdego z trzech zakładów przeróbczych charakteryzuje się dużą zmiennością parametrów lito-

logicznych i mineralogicznych, na które wpływ mają aktualnie eksploatowane partie złoża. 
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W takich uwarunkowaniach prowadzenia procesu wzbogacania kluczowe znaczenie ma dobór 

optymalnych parametrów prowadzenia procesu. Do jednych z takich parametrów należy zali-

czyć odczynniki flotacyjne, zwłaszcza kolektory. W KGHM podejmowane są badania labora-

toryjne i testy przemysłowe nowych odczynników, które pojawiają się na rynku w wyniku dy-

namicznego rozwoju branży chemicznej. Przeprowadzone w ostatnim okresie badania [4], [5] 

aktualizują optymalne mieszaniny odczynników zbierających dostosowanych do zmieniają-

cych się właściwości litologicznych i mineralogicznych rud miedzi wzbogacanych w zakładach 

KGHM. Obecnie w Zakładach Wzbogacania Rud stosuje się mieszaninę soli sodowych ksan-

togenianów alkilowych z dialkiloditiofosforanem sodowym dla rud o zróżnicowanym przekro-

ju mineralogicznym występującym w rudach o zmiennej litologii oraz mieszaniną samych 

ksantogenianów dla rudy ze stosunkowo dużym udziałem skał węglanowych, gdzie wśród mi-

nerałów dominuje chalkozyn. Dobór odpowiednich odczynników zbierających jest procesem 

nieustającym. Istotne przy tym jest aby zastosowana metodyka badań laboratoryjnych umożli-

wiła odpowiedni stopień korelacji z wynikami przemysłowymi. Prace nad opracowaniem takiej 

metodyki powinny być oparte na zróżnicowanej wzbogacalności minerałów siarczkowych 

miedzi. Obecne techniki analiz mineralogicznych pozwalają na wykorzystanie ich możliwości 

do stworzenia modelu wyznaczania podstawowych parametrów wzbogacania poprzez przejście 

ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. 

 

2. METODYKA BADAWCZA 

 

W celu określenia wskaźników wzbogacania głównych minerałów kruszcowych miedzi w wa-

runkach laboratoryjnych wykorzystano najczęściej stosowaną metodykę flotacji w układzie 

otwartym z kinetycznym rozflotowaniem produktów ostatniego stadium flotacji [6]. 

Badania produktów wzbogacania przemysłowego oparto na wyznaczeniu wzbogacalności 

przemysłowej poprzez rozflotowanie produktów końcowych [7]. 

Próbki nadawy do badań w skali laboratoryjnej zostały pobrane z jednego z ciągów technolo-

gicznych KGHM, Oddział Zakłady Wzbogacania Rud podczas dziewięciu kolejnych zmian ro-

boczych. W tym samym okresie pobrano próbki odpadów oraz koncentratów końcowych ba-

danego ciągu technologicznego. 

Próbki zostały rozdrobnione w laboratoryjnym młynku kulowym o pojemności 2,5 dm3 wypeł-

nionym w 40% ładunkiem kul ze stali nierdzewnej o średnicach od 10 do 30 mm, jednorazowy 

wsad do mielenia składał się z 800 g rudy i 500 cm3 wody pobranej z badanego ciągu techno-

logicznego. Czas mielenia wynosił 80 minut. 

Przygotowane próbki zostały poddane dwukrotnie eksperymentom flotacyjnym w układzie 

otwartym obejmujące flotację główną (FG) oraz dwie czyszczące (FCz I i FCz II Fr) z flotacją 

frakcjonowaną drugiego stadium czyszczenia (Rys. 2). 

Badania flotacyjne prowadzono w laboratoryjnej mechanicznej maszynce flotacyjnej typu De-

nver D12, z samozasysającym powietrze wirnikiem, w komorach o pojemnościach 2,5 dm3 

(FG i FCz I) oraz 1,5 dm3 (FCz II Fr). Zagęszczenie części stałych w komorze flotacyjnej na 

początku eksperymentów wynosiło około 300 g/dm3. 

Badania flotacyjne produktów przemysłowych polegały na przeprowadzeniu jednostadialnego 

rozflotowania kinetycznego próbek i wydzieleniu pięciu produktów pianowych dla koncentratu 

końcowego i trzech dla odpadu. 

W badaniach użyto takich samych odczynników jak stosowane w warunkach przemysłowych: 

 odczynnik zbierający: mieszaninę etylowego i izobutylowego ksantogenianu sodu (60:40), 

 odczynnik pianotwórczy; mieszanina alkilopoliglikoli. 



Wszystkie odczynniki flotacyjne dozowano do zawiesiny flotacyjnej w postaci wodnych roz-

tworów. Każdy z roztworów przygotowywano bezpośrednio przed rozpoczęciem testu flotacji. 

Podczas flotacji nadaw odczynniki flotacyjne były podawane na początku flotacji głównej, 

przy czym dawkę kolektora do flotacji (80 g/Mg) rozdzielano na dwie części: 60% odczynnika 

było podawane na początku flotacji głównej, natomiast 40% po upływie 5 minut. Spieniacz był 

dozowany jednorazowo na początku eksperymentu w dawce 20 g/Mg. Podczas flotacji koncen-

tratu końcowego do zawiesiny nie dodawano odczynników flotacyjnych, natomiast w przypad-

ku odpadu końcowego flotacją prowadzono w obecności odczynnika zbierającego w ilości 

5 g/Mg. 

Każdy z otrzymanych produktów flotacji przemywano wodą destylowaną w celu wypłukania 

soli rozpuszczonych w wodzie technologicznej filtrując zawiesiny na lejku Büchnera. Produkty 

następnie ważono i przygotowywano uśrednione próbki do oznaczeń laboratoryjnych na za-

wartość miedzi oraz analiz mineralnych techniką QEMSCAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Schemat flotacji laboratoryjnych (N – nadawa, OK – odpad końcowy, P1 – półprodukt I   

  czyszczenia, P2 – półprodukt II czyszczenia, K1-K4 – koncentraty końcowe II czyszczenia) 

Fig. 2.  Laboratory flotation scheme (N – feed, OK – final tailings, P1 – semi-product of first cleaning,  

  P2 – semi-product of second cleaning, K1-K4 – final concentrates of second cleaning) 

 

3. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW 

 

Na podstawie wyników oznaczeń mineralogicznych zestawiono bilanse eksperymentów flota-

cyjnych dla czterech głównych minerałów miedzionośnych: chalkozynu (jako suma chalkozy-

nu, digenitu i djurleitu), bornitu, kowelinu i chalkopirytu. Na ich podstawie sporządzono krzy-

we wzbogacania składników użytecznych. Na Rys. 3 przedstawiono porównanie wzbogacalno-

ści minerałów w warunkach laboratoryjnych na krzywych Halbicha. Zauważalna jest dominu-

jąca zawartość chalkozynu w badanym materiale. W celu poszukiwania zależności liczbowej 

między parametrami wzbogacania w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych bilanse flo-

tacyjne zostały wykreślone w układzie εr = f(ε), którego zaletą jest opis zależności przez tylko 

jeden parametr – wskaźnik  selektywności a, na którego nie wpływa zawartość składnika uży-

tecznego w nadawie.  
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Rys. 3. Wzbogacanie wybranych minerałów siarczkowych miedzi w warunkach laboratoryjnych 

Fig. 3.  The beneficiation of chosen sulphide minerals in laboratory conditions 

 

W celu poszukiwania zależności miedzy skalą laboratoryjną a przemysłowo posłużono się 

krzywymi wzbogacania w układzie uzysk – uzysk reszt. Dla aproksymacji krzywych εr = f(ε) 

zastosowano odmienne równania w zależności od rozpatrywanej skali: 

 

 dla badań w skali laboratoryjnej – równanie opisujące krzywą Feurstenaua:  

 

𝜀𝑟 = 𝑓(𝜀) = 𝑎
100−𝜀

𝑎−𝜀
                 (1) 

gdzie: ε – uzysk badanego minerału w koncentracie, εr – uzysk pozostałych składników w 

odpadzie, a – wskaźnik selektywności dla skali laboratoryjnej 

   

 dla złożenia krzywej wzbogacania przemysłowego – zmodyfikowane równanie krzywej 

Feurstenaua dla warunków wzbogacania w KGHM (krzywa asymetryczna [7]): 

 

𝜀𝑟 = 𝑓(𝜀) = 𝑎′
100−𝜀

𝑎′−𝜀
− 0,07 (𝑎′

100−𝜀

𝑎′−𝜀
− 95,5)

2
(100 − 𝑎′

100−𝜀

𝑎′−𝜀
)  (2) 

gdzie: a – wskaźnik selektywności dla skali przemysłowej, pozostałe oznaczenia jak we 

wzorze (1)  

 

Posiadając wyznaczone w toku przeprowadzonych eksperymentów niezależnie od siebie wyni-

ki flotacji laboratoryjnej oraz rozflotowania produktów przemysłowych należy założyć, że za-

chodzi nierówność a ≠ a pomiędzy wskaźnikami selektywności dla obu rozpatrywanych skali. 

Wyniki obliczeń przedstawiono na Rys. 4 – 7. 
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Rys. 4. Porównanie wzbogacania chalkozynu wraz z digenitem i djurleitem w warunkach    

  laboratoryjnych i przemysłowych. 

Fig. 4.  The comparison of beneficiation of chalcocite with digenite and djurleite in laboratory and  

  industrial conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 5. Porównanie wzbogacania bornitu w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. 

Fig. 5.  The comparison of beneficiation of bornite in laboratory and industrial conditions. 
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Rys. 6. Porównanie wzbogacania kowelinu w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. 

Fig. 6.  The comparison of beneficiation of covellite in laboratory and industrial conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 7. Porównanie wzbogacania chalkopirytu w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. 

Fig. 7.  The comparison of beneficiation of chalcopyrite in laboratory and industrial conditions. 
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4. PORÓWNANIE WYNIKÓW DLA SKALI LABORATORYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ 

 

Wykorzystując otrzymane wyniki wzbogacania minerałów w skali laboratoryjnej oraz przemy-

słowej można wyznaczyć relacje wskaźników charakterystycznych dla rozpatrywanych skład-

ników (indeksy skali). 

 
Tabela 1. Porównanie wartości wskaźników selektywności skali laboratoryjnej i przemysłowej. 

Table 1. The comparison of selectivity indices between laboratory and industrial scale. 

Składnik uży-

teczny 
a laboratoryjne a' przemysłowe 

Stosunek r = a / a' 

(indeks skali) 

Chalkozyn 100,81 100,58 1,00228 

Bornit 101,33 100,65 1,00686 

Kowelin 101,09 100,44 1,00677 

Chalkopiryt 101,16 100,47 1,00650 

 

W praktycznym zastosowaniu w zakładzie przemysłowym posługiwanie się wskaźnikiem se-

lektywności i krzywą wzbogacania w układzie εr = f(ε) nie jest wygodne. Posiadając wyniki 

laboratoryjne oraz wyznaczony indeks skali można odtworzyć przewidywane wzbogacanie 

rozpatrywanego minerału w warunkach przemysłowych w układzie uzysk – jakość koncentra-

tu. Krzywa może zostać wyznaczona przy znanej zawartości minerału w nadawie (α). Poniższy 

wykres przedstawia wyniki dla chalkozynu przy jego oznaczonej zawartości w nadawie 

α = 1,51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 8. Odtworzenie krzywej wzbogacania przemysłowego chalkozynu na podstawie wyników   

  laboratoryjnych. 

Fig. 8.  The reconstruction of industrial upgrading curve of chalcocite based on laboratory results. 
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PODSUMOWANIE 

 

Przedstawione w niniejszym referacie prognozowanie wzbogacania przemysłowego minerałów 

siarczkowych miedzi na podstawie wyników analiz laboratoryjnych opiera się na poniższym 

schemacie: 

 przeprowadzenie dwukrotne flotacji laboratoryjnej obejmującej stadium flotacji głównej 

oraz dwie flotacje czyszczące z kinetycznym rozflotowaniem w drugim czyszczeniu w celu 

wyznaczenie wskaźnika selektywności a dla skali laboratoryjnej. 

 obliczenie wskaźnika selektywności skali przemysłowej: a = a / r, gdzie r oznacza wyzna-

czony wcześniej indeks skali danego minerału, 

 wykreślenie zależności w układzie β = f(ε) (krzywa Halbicha). Jako że jest to krzywa za-

leżna od zawartości minerału w nadawie (α) należy przyjąć znane z zawartości z doświad-

czeń laboratoryjnych. Zależność opisująca krzywą Halbicha jest wyznaczana z równania: 

 

 𝛽 = 𝑓(𝜀, 𝛼) =
100𝛼𝜀

100(100−𝜀𝑟−𝛼)+𝛼(𝜀+𝜀𝑟)
          (3) 

  

 gdzie: β – zawartość minerału w koncentracie, ε – uzysk minerału, α – zawartość minerału 

 w nadawie, εr – uzysk pozostałych minerałów w odpadzie obliczony zgodnie ze wzorem 

 (2). 

 

Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność wykorzystania krzywej asymetrycznej do 

aproksymacji wyników wzbogacania przemysłowego sporządzanej poprzez rozflotowanie 

przemysłowych koncentratów i odpadów ostatecznych. Występuje zgodność położenia w ukła-

dzie εr = f(ε) punktów doświadczalnych rozflotowania przemysłowego z krzywą regresji dla 

przebadanych minerałów siarczków miedzi. Dzięki równoległemu z badaniami produktów 

przemysłowych przeprowadzeniu powtórzonej serii eksperymentów w skali laboratoryjnej 

możliwe wyznaczenie relacji między wielkościami charakterystycznymi krzywych wzbogaca-

nia w obu skalach. Wykorzystując znajomość indeksów skali w przypadku wprowadzania 

zmian w układzie technologicznym, w szczególności podczas wprowadzania nowych odczyn-

ników flotacyjnych, można prognozować wzbogacanie minerałów w warunkach przemysło-

wych na podstawie badań laboratoryjnych. Przedstawione w referacie indeksy skali należy 

zweryfikować i potwierdzić ich wartości podczas kontynuacji badań. 

Obliczane indeksy skali umożliwiają odtworzenie krzywych wzbogacania przemysłowego w 

układzie εr = f(ε) oraz znacznie bardziej praktycznej w warunkach przemysłowych β = f(ε) dla 

poszczególnych minerałów. Umożliwi to praktyczną ocenę wpływu wprowadzanych zmian w 

reżimie technologicznym na osiągane wyniki produkcyjne w oparciu jedynie o wyniki labora-

toryjne. Znając zawartość poszczególnych minerałów w nadawie oraz teoretyczną zawartość 

Cu w poszczególnych minerałach można przedstawić prognozowane wzbogacanie miedzi w 

warunkach przemysłowych. 
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The Zechstein copper ore deposit located on Foresudetic monocline has complex geological 

composition both in lithology and mineralogy aspect. The significant variability in quantity and 

quality of recovered minerals in orebody is one of the determining factor influenced on produc-

tion process based on flotation which is conducted in KGHM Concentrators Plants. The labora-

tory scale flotation experiments are executed due to developed algorithm to predict the benefi-

ciation indices in industrial conditions. In this paper the results of mineralogy species determi-

nation of products of one of KGHM Concentrators technology line are presented and the bene-

ficiation of chosen copper sulphides is compared. Laboratory results have been related to re-

sults of simultaneously performed industrial sampling. The procedure of development of equa-

tions determining upgrading curves of copper sulphide minerals in KGHM Concentrators con-

ditions has been proposed. 
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób likwidacji zagrożenia wodnego i ogra-

niczenia dopływu wód do szybu „Czułów” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” ze strony 

zawodnionych warstw nadkładu i utworów karbońskich. Realizacja prac polegała na wykona-

niu przesłony hydroizolacyjnej oraz likwidacji otworów drenażowych zlokalizowanych wokół 

szybu „Czułów”. Uszczelnienie i stabilizacja górotworu obejmowała czwartorzędowy nadkład 

i strop słabo zwięzłego piaskowca karbońskiego do głębokości 65 m. W tym interwale głębo-

kościowym zaprojektowano wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w technologii iniekcyjnej, 

przy wykorzystaniu pionowych otworów wierconych z powierzchni w strefie zrębu szybu. Do 

osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystano mieszaninę charakteryzującą się niskim współ-

czynnikiem filtracji (k<1∙10-8 m/s) nierozmywalnością i brakiem odstoju dobowego gwaran-

tującego optymalne wypełnienie i zabezpieczenie górotworu w celu długotrwałej likwidacji 

zagrożenia wodnego w warunkach wzmożonej filtracji wód podziemnych. Otwory drenażowe 

zlikwidowano przez cementację do powierzchni terenu. W jednym z otworów pozostawiono 

niezlikwidowany odcinek 90 m, który posłuży jako piezometr do obserwacji odbudowywania 

ciśnienia piezometrycznego w górotworze.  

Przed rozpoczęciem robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej 

szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m wynosił 2,25 m3/min. Po zakończeniu 

robót sumaryczny dopływ wody do poziomu 282 m i do rury szybowej szybu „Czułów” od 

powierzchni do poziomu 282 m wyniósł 0,30 m3/min, tzn. dopływ wody zmniejszył się 

o 86,7%. 

 

ABSTRACT: In the paper there is presented a way of liquidation of water hazard and limita-

tion of inflow of water to the shaft Czułów”, Company of Restructurization of the Mines, Coal 



Mine „Boże Dary” from waterlogged layers of overburden and Carboniferous strata. Reali-

zation of works was based on making of hydroisolation screen and liquidation of drainage 

holes situated around the shaft „Czułów”. Sealing and stabilization of rock mass comprised 

Quaternary overburden and roof of low compact Carboniferous sandstone up to the depth of 65 

meters. In this depth interval there was done a project of hydroisolation screen in injection 

technology using vertical drill-holes, drilled from the surface in the zone of framework of the 

shaft. For intended purpose there was used a mixture characterised by low filtration coefficient 

(k<1∙10-8 m/s), non-washability and lack of 24 hours water separation, what guarantees optimal 

filling and protection of rock mass for the purpose of sustained liquidation of water hazard in 

the conditions of intensified filtration of groundwater. Drainage holes have been liquidated by 

cementation to the ground surface. In one hole there was left not liquidated 90 meters long 

sector, which will be used as piezometer for observation of reconstruction of piezometric 

pressure in rock mass.  

Before starting works the total inflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe  

of „Czułów” shaft from the surface to the level 282 m counted 2,25 m 2,25 m3/min. After 

finishing works the total inflow of water to the level 282 m and to the shaft pipe of „Czułów” 

shaft from the surface to the level 282 m counted 0,30 m3/min, that is the inflow was reduced 

of 86,7 %. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Iniekcja, nanospoiwa, szyby, Grouting, nanobinder, shaft 

 

 

1. WPROWADZENIE 

W ramach prowadzonego procesu likwidacji Oddziału SRK S.A. KWK „Boże Dary” założono 

m.in. zlikwidowanie przez zasypanie szybu „Czułów”. Aby możliwe było zlikwidowanie 

przedmiotowego szybu, w pierwszej fazie należało zaprojektować bezpieczny i skuteczny 

sposób ograniczenia do minimum dopływu do szybu wód pochodzących z zawodnionych 

warstw nadkładu i zawodnionych warstw łaziskich. W związku z powyższym opracowano 

„Projekt likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów” ze 

strony zawodnionych warstw nadkładu”[1], który obejmował w szczególności sposób 

wykonania przesłony hydroizolacyjnej wokół szybu „Czułów” oraz likwidację otworów 

drenażowych: TO-49, TO-51, TO-53, TO-59 i wykonanie piezometru w jednym z nich oraz 

monitoring zmiany warunków hydrogeologicznych. Realizując założenia powyższego projektu 

szacowano obniżenie dopływu wody do szybu „Czułów” oraz dopływu z otworów 

drenażowych o minimum 75%, a w konsekwencji znaczne ograniczenie kosztów pompowania 

wody w przyszłości, po likwidacji szybu. Według przeprowadzonej analizy ekonomicznej 

planowanego przedsięwzięcia, zakładano, że zaangażowane środki finansowe na jego 

realizację zwrócą się po około 2 latach. 

W oparciu o tą analizę, biorąc pod uwagę w szczególności aspekt bezpieczeństwa oraz 

możliwość ograniczenia kosztów funkcjonowania jednego z oddziałów Spółki, Zarząd Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji. 

 

2. OPIS WARUNKÓW GEOLOGICZNO-TECHNICZNYCH W REJONIE SZYBU 

W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC 

 Szyb „Czułów” pełnił funkcję szybu wentylacyjnego (wydechowego) i materiałowo - 

zjazdowego. Rzędna zrębu szybu wynosi +255,80 m a rząpia –138,85 m, głębokość szybu 

http://m.in/


wynosiła 394,65 m, a jego średnica 4,0 m. Wloty do podszybi łączących szyb z wyrobiskami 

poziomymi wykonano na dwóch poziomach: poziom 282 m i poziom 416 m. Przed likwidacją 

szybu czynny był tylko poziom 416 m. Na poziomie 282 m w otamowanych wyrobiskach 

górniczych pozostawiono  wnęki, w których odbierane były wody dopływające z otamowanych 

wyrobisk górniczych oraz z otworów drenażowych.  

Obudowę szybu do głębokości 13,0 m stanowił mur z cegły o grubości 77 cm, poniżej 

obudowa była z betonitów szybowych BS1-C-20 (BSz-2) wraz z uszczelnieniem o grubości od 

0,43 do 1,00 m.  Brak izolacji pomiędzy górotworem a obudową szybu na odcinkach 

poziomów wodonośnych powodował przenikanie wody przez obmurze i liczne wycieki wody 

do wnętrza szybu. Na całej długości od zrębu do głębokości około 180 m obudowa szybu była 

mokra, a wypływająca zza obudowy woda ujmowana była w system sączków i rynien 

okapowych, a następnie rurociągiem zabudowanym w szybie sprowadzana do systemu 

głównego odwadniania na poziomie 416 m. 

 

2.1. Warunki górnicze 

W rejonie szybu „Czułów” eksploatację górniczą w przeszłości prowadziła jedynie KWK 

„Murcki” w pokładzie 308 na poziomie 282 m oraz w pokładach 317 i 318 na poziomie 416 m. 

Pokłady te były wybierane poza granicą filara ochronnego, wyznaczonego dla szybu. W 

obrębie filara wykonywane były tylko korytarzowe wyrobiska górnicze. 

SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” nie przewiduje w przyszłości prowadzenia eksploatacji  

w przedmiotowym rejonie. 

 

2.2. Zagrożenie wodne dla szybu „Czułów” 

Źródłem zagrożenia wodnego dla szybu „Czułów” były silnie wodonośne piaski pylaste 

o charakterze kurzawki i piaski ze żwirem występujące w spągu utworów czwartorzędowych  

na głębokości od 30,0 m do 57,6 m oraz stropowa część słabo zwięzłych i mocno zwietrzałych 

piaskowców warstw łaziskich występujących od głębokości 57,6 do około 65,0 m. Pozostała 

część warstw łaziskich do głębokości 170 m zbudowana jest z zawodnionych piaskowców od 

drobno do gruboziarnistych o lepiszczu ilastym i różnym stopniu zwięzłości.  

W 1977 roku stwierdzono wzrost zagrożenia wodnego dla szybu „Czułów”. Do szybu tego 

poprzez szczeliny i ubytki w jego obudowie wpływała woda w ilości około 600 l/min, 

pochodząca z ww. warstw piaszczysto-żwirowych. Stopień zagrożenia zwiększał się, 

ponieważ woda wpływająca przez szczeliny obudowy zaczęła wynosić drobne frakcje piasku. 

W zaistniałych warunkach hydrogeologiczno-górniczych powstała obawa, że może wystąpić 

wylew mieszaniny wody z piaskiem, stwarzając w ten sposób bardzo poważne zagrożenie dla 

ówczesnej kopalni „Murcki” z uwagi na postępujący proces tworzenia się nowych szczelin 

w obudowie szybu. W przypadku uszkodzenia obudowy szybu zagrożenie stanowił tu dopływ 

mieszaniny wody z piaskiem (kurzawki), którego natężenie szacowano na około 3 m3/min. 

Przedarcie się upłynnionych mas pylasto-piaszczystych do szybu nie tylko zagrażało 

wyrobiskom podziemnym, ale przede wszystkim doprowadziłoby do powstania zapadliska na 

powierzchni terenu, zagrażając głównie wieży szybowej i innym obiektom szybu 

zlokalizowanym na powierzchni. W związku z powyższym rozważano nawet konieczność 

likwidacji szybu. 

W celu utrzymania dalszej funkcjonalności szybu w trudnych warunkach hydrogeologicznych 

opracowany został sposób zabezpieczenia szybu polegający na ograniczeniu źródła zagrożenia 

wodnego. Zastosowana metoda ograniczenia zagrożenia wodnego polegała na odwodnieniu  

w otoczeniu rury szybowej serii piasków czwartorzędowych i zwietrzałych piaskowców 



stropowych karbonu za pomocą otworów drenażowych odwierconych wokół szybu „Czułów”. 

Drenaż przeprowadzono pośrednio przez bardziej zwięzłe piaskowce warstw łaziskich, co 

skutkowało obniżeniem zwierciadła wody do głębokości około 75 m, tj. około 15 m poniżej 

spągu wodonośnej warstwy piasków czwartorzędowych. Ten sposób drenażu eliminował 

sufozję mechaniczną z piasków kurzawkowych, oraz zagwarantował stateczność wieży 

szybowej i innych obiektów budowlanych. Schemat wykonanego systemu drenażu wokół 

szybu przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat systemu drenażowego 

 Fig 1. Diagram of the drainage system 

 



2.3. System drenażu górotworu otworami drenażowymi 

System drenażowy składał się z wykonanych w latach 1979 – 1980 czterech otworów (TO-49, 

TO-51, TO-53 i TO-59) o długości 245 m, z powierzchni do wyrobisk górniczych w pokładzie 

308 na poziomie 282 m. Odległość otworów od szybu wynosiła od kilkunastu do 

kilkudziesięciu metrów. Lokalizacja pionowych otworów drenażowych determinowana 

była lokalizacją wyrobisk górniczych na poziomie 282 m w sąsiedztwie szybu. Lokalizację 

otworów przedstawiono na wycinkach map powierzchni (rys. nr 2) i wyrobisk górniczych na 

poziomie 282 m (rys. nr 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rys. 2. Lokalizacja otworów na powierzchni                          Rys. 3. Lokalizacja otworów na poz. 282 m 

Fig 2. Location of boreholes on the Surface                             Fig. 3. Borehole locations at 282m 

 

Perforację rur filtrowych uzyskano przez odpalenie ładunków wybuchowych w interwale 

głębokości od około 80 do 210 m. Woda z drenażu otworowego po ujęciu na poziomie 282 m 

kierowana była rurociągiem zabudowanym w szybie do systemu głównego odwadniania przy 

szybie „Czułów” na poziomie 416 m. Dopływ wody do systemu drenażowego w latach 1980-

2015 wahał się od 4,12 m3/min do 2,05 m3/min. Najniższy dopływ odnotowano w 2015 roku. 

Należy zaznaczyć, że w przeszłości dopływy do poszczególnych otworów nie były 

równomierne. Największą ilość wody, około 65 % całkowitego dopływu odprowadzał otwór 

TO-53. Otwory TO-49 i TO-51 drenowały około 35 % dopływu. Dopływ wody do otworu 

TO-59 w początkowym okresie wynosił kilkadziesiąt l/min. i systematycznie malał. Po kilku 

tygodniach otwór przestał prowadzić wodę. 

Oprócz omówionego systemu drenażu górotworu wokół szybu „Czułów”, woda gromadząca 

się za jego obudową ujmowana była poprzez sączki zabudowane w obudowie oraz 

niewielkie samoistne wysączenia przez obudowę, które grawitacyjne spływały do 

zabudowanych na obudowie szybu rynien ociekowych. Wypływy te odprowadzane były 

do rurociągu w szybie. Po wykonaniu otworów drenażowych, dopływ wody zza obudowy 



szybu od powierzchni do poziomu 282 m zmieniał się w granicach od kilkudziesięciu do 

ponad 400 l/min. W latach 2006 – 2017 wynosił od 80 l/min do 160 l/min.  

 

3.  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA WYKONANIA 

PRZESŁONY HYDROIZOLACYJNEJ  

 Dla likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów”  

w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” ze strony zawodnionych warstw nadkładu 

zaprojektowano wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wokół szybu. Jej parametry zostały 

ustalone według metodyki projektowania opracowanej przez autorów.  

Liczba otworów i ich rozmieszczenie zostało określone przy uwzględnieniu wyników wizji 

lokalnej przeprowadzonej na zrębie szybu. Szczegółowo parametry przesłony przedstawiono 

w tabeli 3.1. 

Tab. 3.1. Parametry technologiczne przesłony 

Tab. 3.1. The technological parameters of the barrier 

Liczba ekranów 1 

Typ ekranu Jednorzędowy - opaskowy 

Otwory  
pionowe, wiercone wg schematu w kolejności numerycznej od 1 do 

8 w wyznaczonej strefie lokalizacji otworów 

Całkowita liczba otworów 8  

Długość otworów 65 m 

Minimalna efektywna 

wysokość ekranu 
64 m 

Strefy iniekcyjne 

6 stref w otworze, uszczelnianie stref w kierunku do gł. 65 m 

Iniekcja w strefach: od spągu do stropu strefy  

Suma: 6 stref x 8 otw. = 48 stref iniekcyjnych 

Zasięg głęb. wykonywania 

iniekcji w strefach 

I – 5,0 m 1,0 m           II – 6,0 m 5,0 m          III – 30,0 m 6,0 m   

IV -  35,0 m 30,0 m     - 50,0 m 35,0 m      VI – 65,0 m 50,0 m    

Minimalny  

i maksymalny obl. promień 

iniekcji 

rmin  = 5,03 m  , rmax = 6,07 m 

Powierzchnia boczna 

ekranu 
Ppow.bocz. = 4561,792 m2 

Prognozowana objętość 

roztworu 
V = 953 m3 (  25% t.j.  238,25)  do V baz. włącznie  1419,5 m3    

 



3.1. Lokalizacja otworów iniekcyjnych i technologia robót  

 

Bezpieczną lokalizację otworów, a co za tym idzie wyznaczenie ich liczby rozmieszczenia  

na zrębie szybu określono w sposób analityczno - graficzny z założeniem konieczności 

zazębiania się przesłon hydroizolacyjnych tworzonych wokół poszczególnych otworów przy 

ścisłym uwzględnieniu obliczonych parametrów technologicznych tworzenia przesłony 

hydroizolacyjnej [2]. W oparciu o te obliczenia, wyznaczono strefę bezpiecznej lokalizacji 

otworów poza głowicą szybu (obrys szybu w rzucie poziomym) i obliczoną strefą zasięgu 

iniekcji  B  r max (poza strefą oddziaływania zadawanego ciśnienia dynamicznego). 

Obliczony zasięg iniekcji rmax zależy od, wypadkowej wartości efektywnego ciśnienia PEF  

w każdym punkcie profilu iniekcyjnego pomiędzy punktami konstrukcyjnymi A1 (1 m) i A2 

(65 m). Mając na uwadze wymóg nie przenoszenia bezpośrednio ciśnienia na obudowę szybu, 

określono strefę nominalnej lokalizacji otworów.  

Należy zaznaczyć, że powyższe kryterium projektowania lokalizacji otworów odnosi się do 

przedstawionego modelu filtracyjno - hydrodynamicznego górotworu (parametry filtracyjne: 

s,mgf,Kf oraz rozkład ciśnień hydrostatycznych), na którym przeprowadzono obliczenie  

parametrów technologicznych tworzenia przesłony hydroizolacyjnej.  

W praktyce robót iniekcyjnych obliczenia takie są punktem wyjścia do weryfikacji modelu 

filtracyjno - hydrodynamicznego górotworu na etapie realizacji robót. 

Z uwagi na długoletni drenaż wód gruntowych poprzez obudowę szybu, należało  

się spodziewać występowania stref o dużej anizotropii chłonności profilów iniekcyjnych  

w otworach, wynikających z istnienia w strefie przyszybowej sufozyjnych kanałów 

filtracyjnych oraz erozyjnych pustek  i kawern. Strefy takie powstają zwykle na skutek 

wzmożonego przepływu (do turbulentnego przepływu włącznie). Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na tego typu zjawiska jest mechaniczne naruszenie struktury górotworu 

podczas drążenia szybu oraz idące za tym dalsze mechaniczne wypłukiwanie cząstek gruntu na 

kontakcie „górotwór – obudowa szybu” dzięki występowaniu dużych wartości spadków 

hydraulicznych. Dlatego też, należało liczyć się z częstymi grawitacyjnymi wypływami 

iniekowanej mieszaniny uszczelniającej poprzez nieszczelności obudowy do szybu, co jednak 

nie oznaczało bezpośredniego oddziaływania zadawanego dynamicznego ciśnienia iniekcji na 

obudowę szybu, tylko samowypływ iniektu do szybu. W praktyce jest odnotowywane przez 

system rejestrujący jako spadek ciśnienia i w takiej sytuacji iniekcję przerywa. 

Wypełnianie takich stref mieszaniną uszczelniającą (pustki, kawerny, wymycia) na kontakcie 

„górotwór – obudowa szybu”, przy rygorystycznym utrzymywaniu założonego reżimu 

ciśnieniowego robót, odbywa się poprzez grawitacyjne zalewanie takich rozluźnionych stref  

na poziomie (głębokości) iniekcji. 

Istotnym czynnikiem bezpiecznego prowadzenia robót jest ciągły, odczytywany na bieżąco  

w trakcie iniekcji, komputerowy monitoring wartości ciśnienia na wylocie pompy 

iniekcyjnej, w który wyposażony musi być węzeł technologiczny. 

Po uszczelnieniu określonego interwału górotworu i wypełnieniu pustek, zwykle obserwuje się 

sukcesywny, powolny wzrost ciśnienia na pompie iniekcyjnej. Wychwycenie momentu 

wzrostu ciśnienia powoduje w pierwszej kolejności konieczność zmniejszenia wydatku pompy 

(pompa iniekcyjna z płynną regulacją wydajności) w przedziale od 25% do 50% wydatku 

początkowego w celu obserwacji i dokładnego odczytu wielkości ciśnienia przez komputerowy 

system monitorujący podstawowe parametry procesu iniekcji takie jak: ciśnienie, wydatek 

skorelowane z odczytem głębokości. W przypadku stwierdzenia ponownego wzrostu wartości 

ciśnienia ponad średnią monitorowaną wartość w trakcie iniekcji w przedmiotowym interwale 



głębokości przerywa się iniekcję. Dzięki temu, ogranicza się do minimum możliwość 

bezpośredniego oddziaływania zadawanego ciśnienia na obudowę szybu.  

Po przestoju technologicznym w otworze, na czas potrzebny na stabilizację mieszaniny, 

wznawia się iniekcję w celu stwierdzenia stopnia uszczelnienia górotworu. Zwykle ponowna 

iniekcja (iniekcja doszczelniająca) w tym samym interwale głębokościowym przebiega z pod-

wyższonym ciśnieniem w odniesieniu do wartości ciśnienia zadawanego w pierwszym etapie 

uszczelniania. Tego typu zjawisko nie stwarzało zagrożenia  dla obudowy szybu, gdyż po wy-

konanej już wcześniej iniekcji kanały filtracyjne oraz pustki i kawerny były już wypełnione 

mieszaniną powodując ich „zamknięcie” bądź zmniejszenie rozwartości. Z tego też powodu 

istniała konieczność zastosowania stabilnej mieszaniny uszczelniającej (odpornej na wymywa-

nie), która charakteryzuje się brakiem odstoju dobowego i daje gwarancję „pełnego” i sku-

tecznego odcięcia dróg przepływu wód podziemnych w pierwszym etapie uszczelniania.  Jest 

to niezmiernie istotne, gdyż po przestoju technologicznym, w chwili uruchomienia iniekcji do-

szczelniającej istnieje gwarancja odcięcia lub skutecznego ograniczenia strefy odziaływania ci-

śnienia  w kierunku „do szybu” i przekierunkowanie tej strefy w kierunku przeciwległym „od 

szybu”, dzięki czemu poszerza się obszar uszczelniania górotworu. 

Należy również pamiętać, że do iniekcji w każdym otworze, a co za tym idzie w każdym in-

terwale głębokościowym, konieczne jest indywidualne podejście. Jest to spowodowane istnie-

jącą niezaprzeczalnie anizotropią górotworu oraz zmianami jego struktury powodowanych 

prowadzonymi pracami uszczelniającymi. Dlatego też indywidualnie (otwór, strefa iniekcji) na 

etapie realizacji robót konieczne jest określenie reperu ciśnieniowego (ciśnienie bazowe  od 

Pp), od którego odnoszone będą spadki lub wzrosty wartości ciśnienia. 

 

Wymagania w stosunku do iniektu to: 

 łatwość infiltracji w pory lub szczeliny dzięki obecności ponad 80% ziaren o 

średnicy < 5µm oraz odpowiednim własnościom tiksotropowym. Sztywność 

struktury tiksotropowej (>30 Pa). Granica płynięcia (>20Pa), 

 możliwość dokładnego wypełnienia wzmacnianej przestrzeni w ciągu jednego 

zatłoczenia (brak kontrakcji), odstój dobowy 0,0%, 

 stabilność zawiesiny (>5min), 

 zachowanie właściwości plastycznych po okresie stabilizacji i związaniu, wy-

trzymałość plastyczna >150Pa, 

 odporność na deformacje spowodowane czynnikami zewnętrznymi, wytrzyma-

łość spoiwa po 28 dniach >0,3MPa, 

 duża prędkość stabilizacji (<3min), 

 dobre właściwości izolacyjne w obrębie nowo utworzonej struktury, niski współ-

czynnik filtracji po 28 dobach k<1x10-8 m/s,  

 odporność na wymywanie (ługowanie), 

 długowieczność i odporność na korozję (>10lat), 

 atest higieniczny PZH, który w części mówiącej o wymaganiach, jakie musi 

spełniać produkt, posiada stwierdzenie: - bez zastrzeżeń, 

 gęstość objętościowa      - 1200-1350 [kg/m3], 

 rozlewność         - 8-20 [cm], 

 statyczne naprężenie ścinające    - 20-160 [Pa].  



Oczekiwane jest, aby spoiwo dobrze dowiązywało się do zmodyfikowanego wcześniej 

gruntu. Po dowolnym czasie od wykonanej iniekcji niskociśnieniowej ww. spoiwem należy 

wymagać możliwości kontynuacji robót w pobliżu obszaru wcześniej zainiekowanego. 

Jednym z takich spoiw są spoiwa na bazie modyfikowanych iłów po stwardnieniu 

przybierające konsystencję ciała lepko-plastycznego [3,4]. Takie właściwości jak: plastyczność 

(szczególnie ważna w przypadku możliwości wystąpienia odkształceń gruntu np.: osiadania, 

drgań i wstrząsów wywołanych użyciem maszyn), stabilność, nierozmywalność, odporność na 

korozję i niski współczynnik filtracji związane są z specyficznymi właściwościami spoiw 

ilastych. 

Oczekiwaną cechą od proponowanego spoiwa jest: 

 zdolność do plastycznych odkształceń, tak aby po jego stwardnieniu, powstałe w brębie 

uszczelnianego korpusu naprężenia i deformacje nie spowodowały spękań spoiwa i 

rozszczelnienia zmodyfikowanego podłoża gruntowego. 

 mieszanina uszczelniająca po wprowadzeniu do ośrodka skalnego (gruntu), stabilizuje 

ię się (twardnieje) nie oddając wody. W związku z powyższym wprowadzenie do 

uszczelnianego ośrodka określonej objętości spoiwa, oznacza wypełnienie 100 % 

wolnych przestrzeni.  

Te dwie cechy mają podstawowe znaczenie dla uzyskania gwarancji skutecznego 

i długoterminowego wzmocnienia i uszczelnienia górotworu, a w konsekwencji ograniczenia 

zagrożenia wodnego ze strony wodonośnych, kurzawkowych warstw występujących w 

otoczeniu szybu „Czułów”, po jego zlikwidowaniu.  

Kontrola jakości roztworu hydroizolacyjnego prowadzona jest w trakcie procesu 

zatłaczania i polega na pobieraniu prób przed ich zatłoczeniem w celu pomiarów gęstości, 

wytrzymałości plastycznej oraz parametrów technologicznych. Próbki reprezentatywne 

pozostają dla celów archiwalnych, aż do zakończenia robót uszczelniających. 

 

4. WYKONANIE PRZESŁONY HYDROIZOLACYJNEJ 

Zgodnie z opracowanym projektem, dla likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia 

dopływu wód ze strony zawodnionych warstw nadkładu i karbonu w sąsiedztwie szybu 

„Czułów” w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” wykonano przesłonę hydroizolacyjną. 

Zastosowany do iniekcji nanospoiwo posiada Krajową ocenę techniczną, atest higienicznyPZH 

oraz dopuszczenie WUG do stosowania w górnictwie.  

 

4.1. Wiercenie otworów iniekcyjnych 

U szczelnienie i stabilizacja górotworu objęła czwartorzędowy nadkład i strop słabo zwięzłego 

piaskowca karbońskiego do głębokości 65 m przy wykorzystaniu 8 pionowych otworów 

wierconych z powierzchni.  

 

Otwory wiercone były przemiennie z jednej i z drugiej strony szybu zgodnie z opracowanym 

schematem technologicznym. Ich konstrukcja została przedstawiona w tabeli 4.1. Wiercenie 

otworów iniekcyjnych prowadzone było do spągu strefy iniekcyjnej raczkiem wiertniczym o 

średnicy 65 mm, bezrdzeniowo na „sucho” lub w przypadku wystąpienia trudności w postępie, 

z zastosowaniem płuczki wodnej. 

 

 



Tab. 4.1. Konstrukcja otworu iniekcyjnego 

Tab. 4.1. Design of the injection borehole 

Głębokość 

otworów 

[m] 

Odcinek wiercenia 

[m] 

Średnica wiercenia 

[mm] 

Odcinek 

zarurowany 

[m] 

Średnica rur 

obsadowych 

[mm] 

0,0 – 3,0 0,0 – 3,0 
Świder rurowy 

 200 
0,0 -3,0 

Rury kielichowe 

160 

Iniekcja Wykonanie uszczelnienia strefy iniekcyjnej nr: I, 

0,0 - 30,0 0,0 – 30,0 Raczek  65 - - 

Iniekcja 
Wykonanie uszczelnienia stref iniekcyjnych nr: II, III, 

Spąg III strefy iniekcyjnej na głębokości 30 m p.p.t. 

Zapuszczenie 

kolumny rur 
0,0– 30,0 

Świder gryzowy 

 120 
0,0 – 30,0 

Rury kielichowe 

110 

30,0 – 65,0 30,0 – 65,0 Raczek  65 - - 

Iniekcja 

Wykonanie uszczelnienia stref iniekcyjnych nr: IV, V, VI 
Spąg VI strefy iniekcyjnej na głębokości 65 m. 

Wiercenie raczkiem średnicą  65 mm 

 

4.2. Zatłaczanie mieszaniny – prace uszczelniające górotwór 

 

Po osiągnięciu planowanej głębokości rozpoczęta została iniekcja. Do wykonanego otworu 

została wtłoczona mieszanina od spągu do stropu strefy z jednoczesnym obrotem przewodu 

wiertniczego. Po uszczelnieniu określonego interwału górotworu obserwowano powolny 

wzrost ciśnienia na pompie iniekcyjnej maksymalnie do 3,4 MPa.  

Po osiągnięciu tej wartości następowało stopniowe podciągniecie przewodu wiertniczego  

i dalsza iniekcja. Operacja ta była powtarzana do zainiekowania całej długości strefy. Iniekcja 

była przerywana w przypadku wypłynięcia mieszaniny iniekcyjnej na powierzchnię terenu.  

Po zakończeniu iniekcji w otworze następowała przerwa technologiczna dla stabilizacji 

mieszaniny hydroizolacyjnej w górotworze na minimum 12 godzin. Urządzenie wiertnicze 

przestawiane było na kolejny, przeciwległy otwór. Taki tryb postępowania stosowano we 

wszystkich otworach, dla każdej strefy iniekcyjnej. 

W tabeli 4.2. przedstawiono podział na strefy iniekcji. W każdej ze stref proces iniekcji 

prowadzony był w kierunku od spągu do stropu. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Tab. 4.2. Schemat wykonanego procesu iniekcji. 
Tab. 4.2. Diagram of the injection process carried out 
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  50,0m 

 

VI strefa 

iniekcji 

 

65,0m 

W – wiercenie otworu iniekcyjnego; IN – iniekcja 

 

W trakcie wykonywania iniekcji prowadzona była obserwacja w szybie. Poza niewielkimi 

sączeniami przez obudowę roztworu hydroizolacyjnego, nie wystąpiły wypływy iniektu. 

Jedynie, w trakcie jego tłoczenia, niekiedy obserwowano wzmożony wypływ wody zza 

obudowy, który zanikał po zakończeniu tłoczenia. Powtórna iniekcja w obrębie 



poszczególnych stref powodowała zmniejszanie ilości wypływającej wody, do jej całkowitego 

zaniku. W tabeli 4.3. zestawiono ilość zatłoczonego roztworu hydroizolacyjnego 

w wykonanych otworach do poszczególnych stref iniekcyjnych:  

 
Tab. 4.3. Zestawienie ilości zatłoczonego roztworu hydroizolacyjnego [m3] 

Tab. 4.3. Summary of the amount of injected waterproofing solution [m3] 

 

Strefa 

Nr otworu 
I i II III IV V VI Razem 

1 3,50 6,70 23,78 2,00 24,49 60,48 

2 1,00 13,50 13,40 4,78 26,58 59,26 

3 2,40 16,70 7,89 3,06 8,00 38,04 

4 1,00 18,32 0,44 50,65 0,77 71,18 

5 3,40 20,52 12,22 35,62 14,90 86,66 

6 1,20 0,50 4,22 3,68 8,00 17,60 

7 3,30 20,90 8,69 35,13 53,61 121,63 

8 2,90 36,28 7,14 15,00 41,40 102,71 

Razem 18,70 133,41 77,78 149,92 177,75 557,56 

 

Najmniejsze ilości iniektu zatłoczono do połączonej strefy I i II oraz strefy IV. Pozostałe strefy 

przyjęły podobne ilości roztworu. Łącznie w trakcie iniekcji zatłoczono około 560 m3 iniektu.  

 

4.2. Badania hydrodynamiczne 

Badania hydrodynamiczne w otworach iniekcyjnych zostały przeprowadzone w celu określenia 

jednostkowej wodochłonności skał . Badania wykonywane były w czasie po 30 minut 

metodą zatłaczania wody, przy co najmniej 3 stopniach ciśnienia, do osiągnięcia na każdym 

stopniu ustabilizowanej wydajności wody. Przed iniekcją jednostkowa wodochłonność 

zawierała się w przedziale <0,01 - 0,73 (l/min · m · msw), co charakteryzuje skały i grunty od 

nieprzepuszczalnych do przepuszczalnych. Badania wykonane po iniekcji wykazały 

występowanie tylko skał i gruntów nieprzepuszczalnych.  

 

 

5. LIKWIDACJA OTWORÓW DRENAŻOWYCH 

Likwidację wszystkich otworów prowadzono w podobny sposób. W obrębie przeznaczonej  

do likwidacji części otworu, drenaż prowadzony był rurami o średnicy 5”. Sprawdzono 

drożności otworu do głębokości występowania rur podwieszanych. W otworze TO-49 rury te 

występowały na głębokości od 198,3 m. W pozostałych otworach na głębokości 202,2 m. Po 

sprawdzeniu drożności zapuszczany został paker uszczelniający, który opierał się o rury 

podwieszane. Dla skutecznej izolacji, na paker zostały wrzucone kule iłowe, które po ubiciu 

utworzyły korek iłowy o grubości około 2,0 m. Likwidację otworu powyżej korka iłowego 

wykonano przez jego cementację. W otworach TO-49, TO-51 i TO-59 cementacje 

przeprowadzono w czterech etapach od korka iłowego do głębokości 1,5 m (rys. 5.1). Z uwagi 

na konieczność prowadzenia monitoringu zmiany zwierciadła wody po zaprzestaniu drenażu 



górotworu, otwór TO-53 został pozostawiony jako piezometr. Jego głębokość wynosi 91,5 m 

p.p.t.  

 
Rys. 5.1. Schemat konstrukcji i rurowania oraz cementacji otworów drenażowych 

Fig. 5.1. Scheme of construction, piping and cementation of drainage holes 

 

 

6. OCENA SKUTECZNOŚCI WYKONANYCH PRAC 

Celem wykonanych prac była likwidacja zagrożenia wodnego ze strony zawodnionych warstw 

nadkładu i karbonu oraz ograniczenie dopływu wód do szybu „Czułów” należącego do SRK 



S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przed rozpoczęciem wykonywania powyższych prac 

przeprowadzono obserwacje i pomiary kontrolne obejmujące ilości wody dopływającej do 

szybu od powierzchni do poziomu 282 m. Wypływająca zza obudowy woda ujmowana była w 

sączkach lub spływała grawitacyjnie po obudowie szybu. Wykonany na obmurzu szybu system 

rynienek ujmował te wypływy, skąd kierowane były do rurociągu ociekowego. Wg 

wykonanego pomiaru, dopływ wody przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych i likwidacji 

otworów drenażowych wynosił 0,080 m3/min. Do poziomu 282 m dopływały wody ze zrobów 

wyeksploatowanego na tym poziomie pokładu 308 oraz z otworów drenażowych. Łączny 

dopływ wody na poziom 282 m wynosił 2,170 m3/min. 

Przed przystąpieniem do prac łączny dopływ wody z ocieków szybu „Czułów” od powierzchni 

do poziomu 282 m oraz ze zrobów poziomu 282 m i z otworów drenażowych wynosił 2,250 

m3/min. 
Dla oceny skuteczności wykonanych prac, po ich zakończeniu wykonano ponownie 

obserwacje i pomiary kontrolne obejmujące podobny zakres jak przed przystąpieniem do ich 

wykonywania. Do głębokości przeprowadzonej iniekcji nie stwierdzono wypływów wody zza 

obudowy szybu. Wyjątek stanowiła tylko przypowierzchniowa strefa, skąd występowały 

wycieki z pierwszego, przypowierzchniowego swobodnego poziomu wodonośnego oraz z 

kanału wentylacyjnego. Poziom ten był bardzo wrażliwy na zmiany warunków 

atmosferycznych.  

W związku z likwidacją otworów drenażowych następuje odbudowa leja depresji 

i podnoszenie się zwierciadła wody w górotworze. Poniżej strefy iniekcji obserwowano 

nieznaczne zwiększenie natężenia dotychczasowych wypływów i sączeń wody oraz 

występowanie nielicznych, nowych punktów wypływu wody. Wg wykonanego pomiaru, po 

zakończeniu prac iniekcyjnych i likwidacji otworów drenażowych dopływ wody do rury 

szybowej od powierzchni do poziomu 282 m wynosił 0,180 m3/min. Oznacza to wzrost 

dopływu wody z tego odcinka szybu „Czułów” o 0,100 m3/min, co spowodowane było 

stopniową odbudową leja depresji i wzrostem ciśnienia hydrostatycznego. W trakcie likwidacji 

poszczególnych otworów drenażowych, na poziomie 282 m obserwowano systematyczny 

spadek ilości wody wypływającej zza tam izolacyjnych. Po zakończeniu prac dopływ ten 

wynosił 0,120 m3/min. 

Łączny dopływ wody z ocieków szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m oraz  

ze zrobów poziomu 282 m po zakończeniu prac wynosił 0,300 m3/min i na podobnym pozio-

mie utrzymywał się do końca 2017 roku.  

Oznacza to, że w wyniku przeprowadzonych prac iniekcyjnych oraz likwidacji otworów 

drenażowych, łączny dopływ wody od powierzchni do poziomu 282 m i z poziomu 282 m 

zmniejszył się z 2,170 m3/min do 0,300 m3/min tj. o 86,7%. 
Zaprzestanie drenażu przez zlikwidowane otwory spływowe spowodowało odbudowę ciśnień 

w systemie wodonośnym i stopniowe zanikanie leja depresji. Pomiary wzniosu zwierciadła 

wody wykonywane są w otworze TO-53, pozostawionym do prowadzenia monitoringu zmiany 

zwierciadła wody po zaprzestaniu drenażu górotworu. Po zakończeniu likwidacji ostatniego 

otworu wiertniczego zwierciadło wody w dniu 23.05.2017 roku znajdowało się na głębokości 

82,48 m poniżej poziomu terenu. Wznios zwierciadła wody w początkowym okresie wynosił 

1,95 m/dobę i w ciągu tygodnia systematycznie spadał do 1,10 m/dobę. Po tym okresie, 

obserwowano zmniejszanie się prędkości wzniosu zwierciadła wody od kilkudziesięciu do 

kilkunastu cm na dobę pod koniec czerwca. W lipcu następował kilkucentymetrowy wznios 

lustra wody na dobę, który ustabilizował się w następnych miesiącach na głębokości około 

57,6 m. 

 



7. ANALIZA EKONOMICZNA 

W wyniku przeprowadzonych prac iniekcyjnych oraz likwidacji otworów drenażowych, łączny 

dopływ wody do szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m i dopływ wody 

z poziomu 282 m – jak wspomniano powyżej, zmniejszył się z 2,170 m3/min do 0,300 m3/min. 

Wobec powyższego od czerwca 2017 roku znacząco zmniejszyły się koszty pompowania wody 

na powierzchnię z głównego odwadniania zlokalizowanego na poziomie 416 m przy szybie 

„Czułów”.  

Szacuje się, że korzyści finansowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z tytułu 

ograniczenia pompowania wody dołowej z rejonu szybu „Czułów” wynoszą w skali roku około 

835 tys. zł.  

 

 

PODSUMOWANIE 

W ramach prac związanych z ograniczeniem dopływu wody do rejonu szybu „Czułów” 

wykonano uszczelnienie i stabilizację górotworu obejmującą czwartorzędowy nadkład i strop 

słabo zwięzłego piaskowca karbońskiego do głębokości 65 m. W tym celu wykonano 

8 pionowych otworów wierconych z powierzchni. Wiercenie i iniekcję prowadzono strefami. 

Po osiągnięciu planowanej głębokości, do wykonanego otworu została wtłoczona mieszanina 

od spągu do stropu poszczególnej strefy iniekcyjnej z jednoczesnym obrotem przewodu 

wiertniczego. Po zakończeniu iniekcji w otworze następowała przerwa technologiczna dla 

stabilizacji mieszaniny hydroizolacyjnej w górotworze na minimum 12 godzin. Urządzenie 

wiertnicze przestawiane było na kolejny, przeciwległy otwór. Taki tryb postępowania 

stosowano we wszystkich otworach, dla każdej strefy iniekcyjnej. Poprzez otwory do 

górotworu wtłoczono blisko 560 m3 iniektu.  

Likwidację otworów drenażowych wykonano przez ich cementację. W otworach  

TO-49, TO-51 i TO-59 cementację przeprowadzono do powierzchni terenu. Otwór TO-53 

został pozostawiony jako piezometr i jego likwidację wykonano pozostawiając 

niezlikwidowany odcinek otworu do głębokości 91,5 m. 

W wyniku przeprowadzonych prac iniekcyjnych oraz likwidacji otworów drenażowych, łączny 

dopływ wody do szybu „Czułów” od powierzchni do poziomu 282 m i dopływ wody do po-

ziomu 282 m zmniejszył się z 2,170 m3/min do 0,300 m3/min. Oznacza to, że przy obecnych 

kosztach pompowania wody dołowej w Oddziale SRK S.A. KWK „Boże Dary” zwrot ponie-

sionych kosztów za przedmiotową inwestycję nastąpi w niecałe 3 lata. 
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STRESZCZENIE: Szybki wzrost liczby systemów automatyki przemysłowej, popularyzacja 

IoT (Internetu rzeczy) wymagają uproszczenia sposobu zdalnego serwisu i konfiguracji syste-

mów OT. Z drugiej strony wzrost liczby zagrożeń oraz duże konsekwencje związane z  nieu-

prawnionym dostępem do systemów OT lub szkodliwy efekt działania malware na te systemy, 

powoduje obawy użytkowników i administratorów systemów automatyki do udzielania zdal-

nego dostępu serwisowego. W referacie przedstawiono rozwiązanie będące próbą kompromisu 

między wygodą zdalnego serwisu systemów OT a ich bezpieczeństwem. 

 

SUMMARY: The effect of the rapid increase in the number of OT systems and the populariza-

tion of IoT is the expectation of simplified procedures for obtaining remote service access to 

OT systems. In turn, the possible effects of unauthorized access to OT systems and the effects 

of malware on these systems raise concerns about providing remote access to automation sys-

tems. The paper presents solutions that attempt to compromise between the convenience of 

remote OT system service and their security. 
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1. SIECI PRZEMYSŁOWE 
 

 

Informatyka we współczesnych firmach, to nie tylko powszechnie stosowane systemy poczty 

elektronicznej, przeglądarki internetowe, systemy ERP czy CRM ale również systemy stero-

wania i nadzoru przebiegu procesu technologicznego (produkcyjnego), które służą do zbierania 

danych pomiarowych, wizualizacji tych danych, sterowania procesem, alarmowania w sytua-

cjach wymagających interwencji oraz archiwizacji tych danych. Systemy te, powszechnie zwa-

ne systemami SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition), w dzisiejszych przed-

siębiorstwach decydują o jakości i ciągłości produkcji. Zakłócenie ich pracy wiąże się zwykle z 

przestojami w produkcji lub zagrożeniem dla zdrowia i życia personelu. Sieci systemów prze-

mysłowych były wielokrotnie atakowane przez hakerów. Można w tym miejscu wspomnieć 

chociażby atak na system dystrybucji energii elektrycznej w północno-wschodniej części USA 

(rok 2003), skutkujący przerwą w dostawie prądu na obszarze zamieszkałym przez 50 milio-



nów osób, atak na system przesyłu ropy naftowej w Turcji (rok 2008) [1], czy też atak ranson-

ware na kopalnie OKD w Czechach w grudniu 2019r. [2]. Systemy SCADA różnią się od tra-

dycyjnych rozwiązań IT, do których użytkownicy są od lat przyzwyczajeni i z którą nie ma 

większych problemów w zakresie jej zabezpieczenia przed cyberatakami. Współczesna infra-

struktura IT projektowana jest z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa teleinformatyczne-

go, jakiemu musi sprostać użytkująca ją instytucja.  Z kolei przy projektowaniu informatycz-

nych systemów sterowania, nie zawsze uwzględniano aspekty cyberbezpieczeństwa. Zakłada-

no, że systemy SCADA będą pracowały zawsze w wyizolowanym środowisku i tym samym 

nie będą nigdy narażone na ataki lub ingerencję osób postronnych. W ostatnich czasach mamy 

do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby systemów automatyki przemysłowej, nowej 

jakości związanej z wejściem do powszechnego użytku systemów IoT (Internetu rzeczy), które 

w konsekwencji stymulują potrzebę zdalnego dostępu do danych przetwarzanych w tych sys-

temach oraz umożliwienia zdalnego serwisu i konfiguracji, przy zachowaniu wysokiego po-

ziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów OT (Operational Technology).    

 

2. OTOCZENIE PRAWNE 
 

2.1 Ustawa o krajowym systemie cyberpezpieczeństwa  
 

Ustawa z dnia 5 lipca 2018r, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 

1560) wprowadza pojęcie „usługi kluczowej” jako usługę, która ma kluczowe znaczenie dla 

utrzymania krytycznej działalności społecznej i gospodarczej, wymienioną w wykazie usług 

kluczowych [3]. Wśród wymienionych w Ustawie sektorów i podsektorów znajduje się między 

innymi pełny wachlarz działalności związanych z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz 

wydobyciem kopalni niezbędnych do ich produkcji. Spośród systemów informacyjnych w 

przedsiębiorstwach będących operatorami usługi kluczowej największe znaczenie mają syste-

my SCADA eksploatowane w sieciach przemysłowych. Ustawa o krajowym systemie cyber-

bezpieczeństwa nakłada na operatorów usługi kluczowej szereg obowiązków, wymienionych w 

art. 8, zarówno ze sfery organizacyjnej, jak i technicznej, jakie należy spełnić by zagwaranto-

wać właściwe działanie systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usługi 

kluczowej. Wśród obowiązków sfery technicznej bezpośrednio mających związek z tematem 

niniejszego opracowania należy wymienić następujące obowiązki: 

- utrzymanie i bezpieczną eksploatację systemu informacyjnego, 

- zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, uwzględniające kontrolę 

dostępu, 

- zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw usług, od których zależy świadczenie 

usługi kluczowej, 

- objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej 

systemem monitorowania w trybie ciągłym, 

- stosowanie mechanizmów zapewniających poufność, integralność, dostępność i auten-

tyczność danych przetwarzanych w systemie informacyjnym 

- dbałość o aktualizację oprogramowania, 

- ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyjnym. 

 

2.2 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 poz. 1398) wpro-

wadza pojęcie infrastruktury krytycznej jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane 

ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi klu-



czowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców [4]. 

Przy czym nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej. O tym czy dany 

zalicza się do infrastruktury krytycznej decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym 

załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Istota zadań związa-

nych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed za-

grożeniami, ale również do tego, aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowa-

niu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla 

obywateli i gospodarki. 

Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjo-

nalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagro-

żeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szyb-

kiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłóca-

jących jej prawidłowe funkcjonowanie.  

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury 

krytycznej kraju w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa opracowano wytyczne dla minimal-

nych wymagań cyberbezpieczeństwa, zarówno w zakresie przedsięwzięć organizacyjnych, jak 

i rozwiązań technicznych, w celu dostarczenia wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeń-

stwa teleinformatycznego, których przestrzeganie jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko 

zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej. 

Wśród wymagań dla sfery technicznej bezpośrednio mających związek z tematem niniejszego 

opracowania należy wymienić następujące obowiązki [5]: 

- Operator zapewnia, że użytkownicy mają dostęp tylko do tych zasobów i usług telein-

formatycznych, do których otrzymali uprawnienia, w zakresie wykonywanych obo-

wiązków służbowych, 

- Operator posiada procedury rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników w sys-

temach teleinformatycznych, 

- Operator zapewnia ograniczenie i nadzór nad przydzielaniem i wykorzystaniem praw 

uprzywilejowanego dostępu, 

- Operator posiada procedury bezpiecznego logowania do systemów teleinformatycznych 

odpowiedzialnych za wsparcie podstawowych procesów przez niego realizowanych, 

- Operator zapewnia ograniczenie i nadzór wykorzystania programów narzędziowych, 

umożliwiających obejście zabezpieczeń systemów i aplikacji, 

- Operator posiada zabezpieczenia wykrywające, zapobiegające i odtwarzające, które słu-

żą ochronie przed szkodliwym oprogramowaniem, 

- Organizacja tworzy, przechowuje i systematycznie przegląda dzienniki zdarzeń rejestru-

jące działania użytkowników, wyjątki, usterki oraz zdarzenia związane z bezpieczeń-

stwem informacji, 

- Operator rejestruje i systematycznie przegląda działania administratorów i operatorów 

systemów, 

- Operator posiada wdrożone procedury nadzoru nad instalacją oprogramowania w sys-

temach produkcyjnych, 

- Operator nadzoruje i zarządza sieciami, 

- Operator we wszystkich swoich umowach na dostarczanie usług sieciowych posiada zi-

dentyfikowane mechanizmy zabezpieczeń, poziomy świadczenia usług i wymagania do-

tyczące zarządzania. 

 

 



3. ZDALNY DOSTĘP DO SIECI OT (Operational Technology) 

 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne sieci OT, zwanych popularnie w środowisku górniczym 

„sieciami wydzielonymi” jest od dawna w sferze zainteresowań autora. [7], [8]. Przedstawione 

w poniżej rozwiązanie uwzględnia obowiązujące przepisy prawa w zakresie cyberbezpieczeń-

stwa oraz prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych [6].  

Istotą rozwiązania jest zabezpieczenie sieci OT poprzez ich separację między sobą i między 

siecią zakładową (ogólnokopalnianą) za pomocą sprzętowego firewall’a, którego interfejsy są 

podłączone odpowiednio do sieci ogólnokopalnianej i sieci wydzielonych (po jednym interfej-

sie do każdej z sieci). W omawianym rozwiązaniu nie dopuszcza się łączenia sieci wydzielo-

nych między sobą oraz z siecią ogólnokopalnianą za pomocą innych urządzeń niż przedmioto-

wy firewall z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej 

(DTR) zabezpieczanych systemów (dotyczy systemów „starych” nadal eksploatowanych w 

kopalniach, zaprojektowanych w sposób uniemożliwiający zmiany konstrukcyjne). Dla każde-

go systemu OT tworzy się oddzielną strefę, zaś na firewallu definiuje się reguły komunikacji 

między poszczególnymi strefami. Dla systemów, których architektura udostępniania danych 

oparta jest o serwery lustrzane (serwery plikowe, na które kopiuje się dane z systemów 

SCADA, których celem jest udostępnienie tych danych w sieci ogólnodostępnej), serwery takie 

umieszcza się w odrębnej strefie bezpieczeństwa (sieci serwerów lustrzanych) wydzielonej od 

pozostałych stref (sieci wydzielonych) oraz sieci ogólnokopalnianej za pomocą sprzętowego 

firewall’a (rys. 1). Urządzenia sieciowe konfiguruje się w sposób, by dane z systemów chro-

nionych, znajdujących się w sieciach wydzielonych były przesyłane do urządzeń w sieci ogól-

nokopalnianej lub serwera lustrzanego, znajdującego się w wydzielonej do tego celu sieci ser-

werów lustrzanych. Z kolei te dane są udostępniane uprawnionym użytkownikom sieci ogól-

nokopalnianej.  

 

 
 
Rysunek 1. Zabezpieczenie sieci OT za pomocą firewall’a 

Figure 1. Securing the OT network using a firewall 

 

Zdalnego dostępu do sieci przemysłowych (OT) udziela się wyłącznie w celu umożliwienia 

serwisu systemów pracujących w tych sieciach (dotyczy firm realizujących serwis systemów) 

lub dostępu do danych z tych systemów dla osób kierownictwa zakładu górniczego lub na pod-

stawie zawartych umów przez Zarząd PGG S.A. lub ustanowionych Pełnomocników Zarządu 

PGG S.A. Zdalny dostęp do sieci wydzielonych udzielany jest za pisemną zgodą Kierownika 



Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG), który specyfikuje urządzenia i systemy, do których 

udziela się dostępu oraz ramy czasowe takiego dostępu. Najlepszym rozwiązaniem jest udzie-

lanie zdalnego dostępu wyłącznie na czas potrzebny do wykonania czynności serwisowych i 

konfiguracyjnych - na żądanie KRZG lub osoby przez niego upoważnionej. Ze względu na 

dużą rotację kadr wśród pracowników technicznych firm realizujących zadania serwisu syste-

mów OT przyjęto, iż certyfikat niezbędny do ustanowienia zdalnego dostępu do systemów OT 

dla pracowników firm realizujących serwis nie może być jednorazowo przyznany na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy lub do końca obowiązywania umowy serwisowej.   

Zdalnego dostępu udziela się z wykorzystaniem infrastruktury bezpieczeństwa sieci wydzielo-

nych. Do weryfikacji osób i sprzętu stosuje się mechanizm certyfikatów wystawianych przez 

dyżurnego pracownika IT. Weryfikacja poprawności certyfikatu i prawidłowości poświadczeń 

podanych przez użytkownika następuje w koncentratorze VPN. W kolejnym kroku weryfiko-

wana jest stacja (komputer) użytkownika nawiązującego połączenie VPN pod względem aktu-

alności oprogramowania antywirusowego oraz wersji systemu operacyjnego i jego aktualności 

pod względem obecności poprawek bezpieczeństwa (tzw. host checker).  W zawieranych 

umowach serwisowych Kopalnie muszą zagwarantować sobie prawo do instalacji takiego 

oprogramowania na komputerach wykorzystywanych do serwisu systemów działających w 

sieciach OT. Zdalny dostęp do sieci OT realizowany jest wyłącznie przez urządzenia punktu 

styku sieci IT z siecią Internet, z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania łącz (VPN).  

 

 
 
Rysunek 2. Zdalny dostęp do sieci OT 

Figure 2. Remote access to the OT network 

 

Zdalny dostęp do systemów pracujących w sieciach OT dopuszczalny jest wyłącznie dla nastę-

pujących usług sieciowych: telnet, ssh, RDP, vnc, http, https, SQL (ORACLE, Microsoft) rea-

lizowanych po standardowych portach protokołu TCP/UDP. Urządzenia zdalnego dostępu we-

ryfikują poprawność protokołów IP, portów IP i usług. W przypadku próby stosowania przez 

serwisanta niestandardowych rozwiązań, do połączenia z siecią OT nie dojdzie. Zdalny dostęp 



do systemów pracujących w sieciach przemysłowych z wykorzystaniem innych usług siecio-

wych i/lub portów protokołu TCP/UDP jest możliwy po przedstawieniu przez wnioskującego 

dokumentacji związanej z planowanymi funkcjami, dla których wnioskowany jest dostęp. 

Zgody na taki niestandardowy dostęp udziela KRZG po uzyskaniu pozytywnej opinii służb IT 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne. 

W przypadku, gdy w ramach sesji zdalnego dostępu ma nastąpić przekazanie plików (dane, 

konfiguracja, oprogramowanie), może się to odbyć za pomocą protokołów sftp, scp za pośred-

nictwem tzw. „serwera przesiadkowego”.  

 
Rysunek 3. Transfer plików do i z sieci OT 

Figure 3. File transfer to and from the OT network 

 

W tej sytuacji transfer pliku odbywa się w dwu krokach. W pierwszym kroku następuje nawią-

zanie połączenia od systemu PAM do serwera przesiadkowego i za pomocą protokołu scp (se-

cure copy) lub sftp zostaje przekazany plik na ten serwer. Następnie użytkownik nawiązuje 

połączenie z docelowym hostem w sieci OT skąd pobiera interesującą go treść (plik) z  serwera 

przesiadkowego. Takie rozwiązanie pozwala na archiwizację całości treści sesji nawiązanej z 

urządzeniami w sieci OT. Treść sesji oraz zawartość przekazywanych plików rejestruje się na 

urządzeniu PAM (Privileged Access Manager). Treść sesji zdalnego dostępu jest rejestrowana i 

archiwizowana przez co najmniej 12 miesięcy. Wszystkie pliki zawierające zapis treści sesji 

VPN z systemami OT są podpisane certyfikatem producenta urządzeń PAM celem zagwaran-

towania nienaruszalności ich treści i zawartości. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Przedstawione rozwiązanie jest wdrożone w Polskiej Grupie Górniczej S.A. przez Zakład In-

formatyki i Telekomunikacji. Rozwiązanie spełnia wszystkie wymienione wyżej, w części 2.1 i 

2.2 wymagania techniczne przez przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018r, o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządza-

niu kryzysowym. Ze względu na swobodę pozostawioną Kierownikowi Ruchu Zakładu Górni-

czego w wyborze rozwiązań i ustanowieniu zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w prze-



pisach Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 października 2016r. w sprawie szczegóło-

wych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładów górniczych, ich 

wdrożenie nie narusza żadnych przepisów obowiązujących w kopalniach. Przedstawione roz-

wiązanie gwarantuje pełną kontrolę nad zdalnymi pracami serwisowymi w sieciach OT oraz 

dostarcza niezaprzeczalny materiał dowodowy na wypadek ewentualnych sporów z podmiota-

mi świadczącymi usługi serwisowe. 
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Komunikacja wyzwaniem w projekcie – Model złoża 

i planowanie produkcji w JSW S.A. 
 

Grzegorz Malcherczyk 

Biuro Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

 

 

JSW S.A. jest spółką górniczą, której wartość stanowi bogata baza zasobowa oraz jej ciągły 

rozwój. Kluczem do sukcesu jest jednak posiadanie pełnej wiedzy, dotyczącej jakości i za-

sobności eksploatowanych pokładów węgla, oraz informacji na temat bezpiecznego udostęp-

nienia złoża. Wykwalifikowani pracownicy oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne są fi-

larem efektywnego planowania produkcji i odpowiedzialnego zarządzania zasobami, co prze-

kłada się na optymalizację kosztów produkcji surowca. 

Budowa złoża węgla kamiennego i związane z nią warunki zalegania pokładów wpływają na 

koszty wydobycia. Istnieje silne powiązanie kosztów ścian z wielkością zanieczyszczenia 

i strukturą urobku węglowego. Monitorowanie ekonomicznych skutków coraz większej skali 

zanieczyszczeń węgla, stanowi bardzo ważny aspekt prawidłowego zarządzania obecnymi 

i przyszłymi kierunkami wydobycia. Tymczasem, operowanie danymi geologicznymi i pro-

cesem planowania produkcji odgrywa obecnie istotną rolę w zarządzaniu JSW S.A. Przy obec-

nym stanie technologicznym i wykorzystaniu zaawansowanych metod analitycznych przetwa-

rzanie dużej ilości danych nie stanowi większego problemu, dlatego JSW S.A. sięga po narzę-

dzia IT, w celu szczegółowej predykcji wielkości i jakości przyszłej produkcji. Ilość zasobów 

operatywnych (do wydobycia) wiarygodnie określana jest dopiero po wykonaniu odpowiedniej 

rozcinki pokładu i zliczeniu zasobów w projektowanych ścianach, w czym pomagają zaawan-

sowane narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji. 

 

W szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych możliwość elastycznego zarządza-

nia przedsiębiorstwem górniczym poprzez wielowariantową analizę scenariuszy produkcyj-

nych jest niezbędnym elementem utrzymania znaczącej pozycji na rynku węgla i koksu. Nie-

pewność, ryzyko zmienności i błędy oszacowań parametrów geologicznych stanowią istotny 

komponent wartości górniczych projektów inwestycyjnych. Wśród kluczowych obszarów ry-

zyka należy wymienić również zagrożenia naturalne, zaburzenia sedymentacyjne, głębokość 

i grubość pokładu wraz z przerostami, kąt nachylenia, urabialność węgla, warunki stropowe 

i spągowe. Jednak to dokładność oszacowania zasobów jest jednym z najważniejszych składo-

wych wartości i ryzyka projektów górniczych i to ich poprawne oszacowanie warunkuje opła-

calność projektu górniczego.  

Aby zrealizować ww. cele i skutecznie wdrożyć w JSW S.A. system nowoczesnego modelo-

wania złoża i planowania produkcji należy w odpowiedni sposób zarządzać współpracą wielu 



osób odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z wdrożeniem. Kluczowa jest współ-

praca pomiędzy odpowiedzialnymi za dostawę narzędzi informatycznych, obsługę wdrożonych 

systemów, procesowanie danych, procedowanie procedur administracyjnych oraz dostosowa-

nie infrastruktury informatycznej. W przypadku wdrożenia w JSW S.A. modelu złoża i plano-

wania produkcji organizacja pracy zespołu złożonego z przedstawicieli 6 różnych firm, zloka-

lizowanych w trzech różnych krajach posiadających pracowników wielu różnych narodowości 

staje się prawdziwym wyzwaniem szczególnie w aspekcie komunikacji. Jak wiadomo komuni-

kacja w projektach mających na celu przeszkolenie kadry, wdrożenie systemów oraz ich prak-

tyczne zastosowanie w przemyśle jest kluczem do jego zrealizowania. Pomaga ona w wyzna-

czaniu i realizacji wspólnych celów projektowych, mitygacji ryzyka projektowego oraz w 

szczególności spełnieniu wszystkich oczekiwań klienta. Trzeba także podkreślić, że wiele błę-

dów projektowych jest skutkiem problemów komunikacyjnych w zespole. Dlatego też realiza-

cja projektu w GK JSW odbywa się na podstawie przyjętej Metodyki Zarządzania Programami 

i Projektami wspierającej zespoły projektowe oraz kierowanie projektem także w aspekcie ko-

munikacji. Niemniej jednak, oprócz wykorzystania w projekcie zaleceń polityki zarządzania, 

dobra komunikacji w zespole projektowym jest możliwa do osiągnięcia tylko przy zaangażo-

waniu odpowiednich osób, zastosowaniu wszystkich dostępnych środków komunikacji oraz 

zaangażowaniu pracowników.  



Wydobywamy węgiel, który zmienia świat

Kraków, 24-26 luty 2020 

Komunikacja wyzwaniem w 

projekcie – „Model złoża i 

planowanie produkcji w JSW S.A.”



Potrzeba nowoczesnych rozwiązań

Wiarygodność informacji dotyczącej wielkości zasobów oraz jakości węgla, który ma być

eksploatowany, stanowi jedną z kluczowych informacji dla prawidłowego funkcjonowania

kopalni węgla kamiennego. Proces optymalizacji kosztowej w sferze działalności

operacyjnej może być skutecznie przeprowadzony tylko wówczas, gdy Spółka będzie

posiadała dogłębną wiedzę na temat wszystkich ponoszonych kosztów oraz będzie mogła

szybko reagować na zmiany zachodzące w sferze produkcyjnej1

Modelowanie złoża i planowanie produkcji w JSW S.A. – zastosowanie nowoczesnych

narzędzi informatycznych, infrastruktury IT, modelu zarządzania i co najważniejsze

wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i charyzmy ludzi do wdrożenia projektu

optymalizującego wykorzystanie zasobów i zwiększenie efektywności produkcji.

Realizacja projektu zgodnie z metodyką zarządzania programami i projektami w Grupie

Kapitałowej JSW. Zaangażowanie ponad 60 osób z różnych firm w proces wdrożenia

rozwiązań w okresie czasowym 15 miesięcy poprzedzonym szkoleniami pracowników

JSW S.A. oraz odpowiednią analizą przedwdrożeniową.

1aut. Michał Kopacz, IGSMiE PAN



Projekt „Model złoża i planowanie produkcji 

w JSW S.A. w liczbach:

6 firm, 5 narodowości 4 kopalnie, 1 termin zakończenia prac projektowych.

Rys. 1. Schemat planowanego wdrożenia i główne kamienie milowe wraz z produktami

2018 2019luty kwiecień czerwiec sierpień październik grudzień luty kwiecień czerwiec sierpień

Etap 1- Przygotowanie

Etap 1 - Szkolenie użytkowników

Etap 2 - Analiza

Etap 3 - Pilot w KWK Budryk

Etap 4a – Ruch Zofiówka

Etap 4b – KWK Pniówek

Etap 4d - Ruch Szczygłowice

Etap 4e - Ruch Borynia

Etap 4f - BZ JSW

marzec maj lipiec wrzesień listopad maj lipiec wrzesieńmarzecstyczeń

Etap 4c - Ruch Knurów



250 otworów powierzchniowych 

1 440 otworów dołowych 

14 670 profilowań chodnikowych 

>24 000 prób jakościowych

100 uskoków głównych

>150 uskoków pozostałych

Rys. 2 Trójwymiarowy model obszarów górniczych Knurów, Szczygłowice i Budryk. Rys. 3 Trójwymiarowy model złoża Knurów

Rys. 4 Praca nad złożami Budryk i Chudów-Paniowy 1 w programie Mincescape .

Projekt „Model złoża i planowanie 

produkcji w JSW S.A.” w liczbach:
Model złoża w programie Minescape



Projekt „Model złoża i planowanie 

produkcji w JSW S.A.” w liczbach:
Planowanie produkcji w programie Deswik

700 km projektowanych wyrobisk korytarzowych

480 ścian wydobywczych do roku 2030

>50 typów obudów wyrobisk korytarzowych

>25 algorytmów ograniczeń produkcyjnych

>10 typów raportów

Rys. 5 Plan rozcinki złoża Budryk w Deswik.CAD. Rys. 6 Przykładowe harmonogramy produkcji w Deswik.SHED.



Projekt „Model złoża i planowanie 

produkcji w JSW S.A.” w liczbach:
Ludzie w projekcie

Ponad 60 przeszkolonych oraz 

charyzmatycznych pracowników

Uczestnicy szkolenia programu Minescape firmy Datamine (JSW S.A.)
Wizyta referencyjna zespołu projektowego na KWK „Pniówek” (JSW S.A.)

Powyżej: Uczestnicy szkolenia z programu firmy Deswik (JSW S.A.)



Odpowiedzialność za komunikację

„Plan komunikacji. Dokument, który pomaga zrozumieć wszystkim

zainteresowanym jakie są oczekiwania wobec komunikacji w danym

projekcie. Celem planu komunikacji jest zidentyfikowanie, udokumentowanie

i zaplanowanie potrzeb informacyjnych oraz komunikacyjnych w projekcie,

przedstawia jaką informację, na kiedy oraz w jaki sposób otrzymają (Kto

informuje? Co należy zrobić? Kogo informujemy? Jak często realizujemy

czynność? Forma przekazania informacji? Dokument w jakim zostanie

zapisana informacja? Do kogo zostanie przekazana?). Plan komunikacji

zawiera zbiór (najczęściej cyklicznych) czynności dla Kierownika Projektu i

zespołu projektowego związanych ze zbieraniem i dystrybucją informacji.

Kierownik Projektu zobowiązany jest do zapewnienia obiegu informacji

niezbędnej dla sprawnej realizacji oraz monitoringu przebiegu projektu.” –

MZPP w GK JSW

• MZPP - kierownik projektu ponosi odpowiedzialność za komunikację. 

• Plan komunikacji ma być zawarty w karcie projektowej.

Rys. 8 Karta projektu „Model Złoża i Planowanie Produkcji w JSW S.A.” oraz szablon Planu komunikacji

Rys. 9 Podział odpowiedzialności w projekcie na podstawie MZPP w GK JSW



Nasz pomysł na komunikację
Kierownictwo projektu

Shadow PM
Slavko Dragić (RO)

Lider produktów IT
Rafał Stelmaczonek (JSW ITS)

Wsparcie projektu PMO
Red Ocean

Strumień biznesowy Rada ekspertów

Koordynator z ramienia PAN
Dominik Galica (PAN)

Strumień techniczny

Koordynator z ramienia JSW ITS
Łukasz Trybułowski (JSW ITS)

Zespół wdrożeniowy Datamine

Kierownik Projektu Datamine
Szymon Olesz (Datamine)

Zespół wdrożeniowy Deswik

Kierownik Projektu Deswik
Daniil Lunev (Deswik)

Kierownik projektu
Mariusz Czaja (JSW S.A.)

Zespół modelowania złoża

Zespół harmonogramowania produkcji

Geologia

Przygotowanie Produkcji

Spotkania podczas wdrożenia programu Deswik oraz przykład spotkania statusowego przeprowadzonego przy użyciu komunikatora Skype (JSW S.A.)

Rys. 9 Schemat organizacyjny projektu



Komunikacja w liczbach

• Ponad 150 godzin spotkań statusowych

• Ponad 288 godzin bezpośrednich spotkań podczas testów UAT

• 10 nowych zestawów słuchawkowych

• 2 Spotkania integracyjne

• 2 zagraniczne konferencje

Rozwój komunikacji w zespole do Modelowania ZłożaUdział w konferencji dostawcy Minescape w Chile



Problemy i rozwiązania

Problemy

 Brak rozwiniętej kultury komunikacji przez Skype’a oraz inne komunikatory internetowe

 Różnice czasowe w pracy biur zagranicznych (Londyn, Brisbane) oraz  kopalń

 Komunikacja w języku angielskim oraz tłumaczenie dokumentów i interfejsu programów

 Dostęp do sieci

 Potrzeba wsparcia lokalnego zamiast telefonicznego

 Zrozumienie charakterystyki pracy w polskim górnictwie

 Dostępność pracowników 

 Ograniczony czas pracy na zdania projektowe

 Ograniczone możliwości decyzyjne KP

 Wymogi formalne w formie dokumentacji

Rozwiązania

 Zakup sprzętu do komunikacji

 Dodatkowe godziny pracy i ogromne zaangażowanie pracowników

 Odpowiednie delegowanie działań przez kierownictwo w projekcie i na kopalniach

 Zwiększenie ilości osób zaangażowanych w projekt Zakupiony sprzęt do poprawy telekomunikacji  (JSW S.A.)

Rys.10 Klasyczny błąd programu Skype (Answers.microsoft.com)

http://microsoft.com/
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Rys. 11.Ostateczny schemat zrealizowanego projektu „Model Złoża i Planowanie Produkcji w JSW S.A.



Wnioski

Rys. 12 Struktura zarządzania programem (MZPP w GK JSW).

• Poprawa komunikacji poprzez podział na mniejsze zespoły (uruchomienie mniejszych projektów na 

kopalniach JSW S.A. w ramach jednego programu)

• Umożliwienie pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy

• Udostępnienie większej ilości sprzętu do komunikacji i pracy zdalnej

• Zwiększenie realnych kompetencji Kierownika Projektu

 Aktualne modele geologiczne

 Aktualne harmonogramy strategiczne

 Zestawienie w jeden bazowy harmonogram - BZ JSW SA

 Procedury wraz ze schematem procesu utrzymania i 
aktualizacji systemu

 Struktura danych i procedura zasilania modeli 
ekonomicznych na potrzeby aktualizacji strategii oraz 
planów PTE



Wnioski

„Sukces polega na tym, by iść od porażki do porażki nie tracąc entuzjazmu"

Zespół projektowy wraz z przedstawicielami Komitetu Sterującego podczas prezentacji zamknięcia projektu
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STRESZCZENIE: Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki obszarów analizy due dilli-

gence, które należy przeprowadzić w odniesieniu do aktywów górniczych, ze szczególnym 

odniesieniem do sektora wydobycia rud miedzi. Due dilligence jest istotnym elementem proce-

su podejmowania decyzji inwestycyjnej w ramach fuzji i przejęć, jak również w transakcjach 

joint ventures lub wyboru partnera strategicznego. Pozwala na pozyskanie i selekcję informacji 

w celu określenia ryzyka oraz potencjalnych korzyści towarzyszących transakcji. Due diligen-

ce jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na dalszy sukces transakcji M&A, 

również w sektorze górniczym. Specyfika działalności spółek w branży górniczej wymaga od-

powiedniej modyfikacji i dostosowania obszarów procesu badania due diligence. 
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Abstract: The purpose of the article is to present the specifics of the areas of due diligence that 

should be carried out in relation to mining assets, with particular reference to the copper ore 

mining sector. Due diligence is an important element of the investment decision making pro-

cess as part of mergers and acquisitions transactions, as well as in joint ventures or the process 

of selection of a strategic partner. It allows the acquisition and selection of information to de-

termine the risk and potential benefits of accompanying transactions. Due diligence is one of 

the key factors influencing the further success of M&A transactions, also in the mining sector. 

The specificity of the operations of companies in the mining industry requires appropriate mo-

dification and adjustment of the areas of due diligence process. 
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1. WPROWADZENIE 

 

W najbliższych latach należy się spodziewać konsolidacji małych i średnich firm wydo-

bywczych przez grupę największych producentów w branży, co może przełożyć się na wzrost 

aktywności firm w sektorze wydobycia rud miedzi jako potencjalnych nabywców aktywów 

górniczych [1]. Jednocześnie spółki górnicze mierzą się z ograniczoną możliwością kontynua-



cji działalności poszczególnych aktywów podyktowaną uwarunkowaniami zewnętrznymi (ryn-

kowymi) jaki i wewnętrznymi (wyniki ekonomiczne, poziomami zadłużenia, priorytetyzacją 

inwestycji wewnątrz posiadanego portfela aktywów), co z kolei przekłada się na aktywność 

spółek jako sprzedawców aktywów górniczych [2]. Powyższe czynniki przekładają się na 

zwiększenie aktywności spółek górniczych, w zakresie transakcji fuzji i przejęć. 

Globalna wartość transakcji fuzji i przejęć w 2018 roku wyniosła 3,9 biliona dolarów [3]. 

Jest to wartość ponad trzykrotnie przekraczająca wartość produktu krajowego brutto gospodar-

ki Polski w 2018 roku, która wyniosła 1,1 biliona dolarów [4]. Sama wartość transakcji fuzji i 

przejęć pokazuje, jak istotną rolę odgrywają one w światowej gospodarce. Nie inaczej jest w 

przypadku sektora górniczego metali nieżelaznych (skategoryzowanych w raporcie S&P Glo-

bal Market Intelligence jako miedź, nikiel i cynk), gdzie wartość transakcji M&A w 2018 roku 

wyniosła 24,9 mld USD i była niższa niż 10-letnia średnia 26,6 mld USD [5]. Średnia wartość 

transakcji w sektorze górniczym metali nieżelaznych wyniosła z kolei 327,5 mln USD.  

Badania transakcji fuzji i przejęć wskazują, że większość z nich kończy się niepowodze-

niem. Odsetek nieudanych transakcji jet wysoki i wynosi często ponad 50%, w zależności od 

przeprowadzonych badań obejmujących dany okres i lokalizacje geograficzne, osiągając 

współczynnik nawet do 80% nieudanych transakcji [6].  Nieodłącznym elementem poprzedza-

jącym transakcje fuzji i przejęć jest procedura due dilligence, obejmująca szczegółowe, wielo-

wymiarowe badanie aktywa będącego podmiotem planowanej transakcji. Wysoki odsetek nie-

udanych transakcji M&A wskazuje m.in. jak istotna jest rola procesu due diligence w transak-

cji. Potwierdzają to badania przeprowadzone m.in. przez AIM M&A [7] oraz Epsteina [8], któ-

re wskazują due diligence jako jeden z kluczowych czynników mających wpływ na dalszy 

sukces transakcji M&A.  

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki obszarów analizy due dilligence, które należy 

przeprowadzić w odniesieniu do aktywów górniczych, ze szczególnym odniesieniem do sekto-

ra wydobycia miedzi. 

Artykuł został przygotowany w oparciu o badania literatury przedmiotu i analizy raportów 

dotyczących sektora wydobycia rud miedzi. 

 

2. ISTOTA PROCESU DUE DILIGENCE 

 

P. Howson definiuje due diligence jako „proces obejmujący zapytania i sprawdzenie prze-

prowadzany przez potencjalnego kupującego w celu potwierdzenia, że kupuje to co według 

niego myśli że kupuje” [9]. Samo pojęcie „due diligence” pierwszy raz pojawiło się w USA w 

ustawodawstwie „Securiuties Act of 1933” [10]. Termin pochodzi z połączenia dwóch słów – 

„due” czyli odpowiedni, należyty, należny oraz „diligence” czyli pilność, pracowitość, w pol-

skiej literaturze termin często tłumaczony jest jako „należyta staranność”. 

Due dilligence jest istotnym elementem procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej w 

ramach fuzji i przejęć, jak również w transakcjach joint ventures lub wyboru partnera strate-

gicznego. Pozwala na pozyskanie i selekcję informacji w celu określenia ryzyka oraz poten-

cjalnych korzyści towarzyszących transakcji. Analizy tej dokonuje się zazwyczaj przed zaku-

pem udziałów i akcji, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, podjęciem decyzji o 

przejmowaniu lub łączeniu się podmiotów gospodarczych, czy ich przekształceniach, a także w 

zakresie innych inwestycji kapitałowych [11]. Istotą jest poddanie podmiotu (spółki) czy akty-

wa (np. projektu górniczego) wszechstronnej analizie, wskazaniu najważniejszych aspektów 

(szans i zagrożeń) w celu prowadzenia dalszego procesu negocjacyjnego oraz przygotowaniu 

wyceny. Celem due diligence jest dostarczenie wiarygodnych danych niezbędnych do podjęcia 

decyzji inwestycyjnej. 
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3. OBSZARY DUE DILIGENCE 

 

Proces due diligence polega na badaniu i analizie najważniejszych aspektów spółki czy ak-

tywa, wśród których najczęściej wymieniane są kwestie finansowe oraz prawne i komercyj-

ne/handlowe [12]. Obszar finansowy obejmuje przede wszystkim wyniki finansowe osiągane 

w przeszłości oraz prognozy wyników. Obszar prawny obejmuje między innymi zawarte 

umowy, prawa własności i postępowania sporne. Z kolei obszar handlowy/komercyjny skupia 

się na analizie aspektów rynkowych, pozycji konkurencyjnej na rynku, rozpoznawalności mar-

ki i relacjami z inwestorami, czyli kwestiami mającymi wpływ na przeszłe działalnie przejmo-

wanej spółki czy aktywa. Zarówno obszar finansowy, prawny jak i komercyjny/handlowy na-

kierowane są na zdefiniowanie potencjalnych ryzyk, które mogłyby przełożyć się na pogorsze-

nie wyników finansowych w przyszłości. 

Powyższe obszary uzupełniane są również o bardziej szczegółowe aspekty, które mogą być 

częścią trzech głównych obszarów:  

 Analiza zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej, 

 Analiza zarządzania, 

 Analiza emerytalna, 

 Analiza podatkowa, 

 Analiza technologii informatycznych (IT), 

 Analiza techniczna, 

 Analiza operacyjna, 

 Analiza praw własności intelektualnej, 

 Analiza nieruchomości i infrastruktury, 

 Analiza wpływu regulacji antymonopolowych, 

 Analiza ryzyka i ubezpieczeń [13]. 

 

Proces due diligence najczęściej uwzględnia udział doradców zewnętrznych, w tym dorad-

ców strategicznych, technicznych, kancelarie prawne i doradców finansowych którzy wspierają 

kupującego w analizie powyższych aspektów, ze względu na specjalistyczną wiedzą, której 

organizacja często nie posiada.  

W praktyce w ramach due dilligence najważniejszymi wyznacznikami odnośnie szczegó-

łowości przeprowadzanej analizy są: pieniądze, czas i cierpliwość sprzedającego. Często 

wstępne umowy dotyczące transakcji wyznaczają również ramy czasowe, w ramach których 

powinien zostać przeprowadzony proces due diligence [14]. Niemożliwością jest zbadanie 

wszystkich aspektów danego aktywa, więc należy przyjrzeć się tylko najważniejszym proble-

mom, które mogą zniweczyć całą transakcję. Każda transakcja jest unikalna, tak jak unikalne 

jest aktywo którego dotyczy. Najgorszym posunięciem spotykanym w praktyce jest standar-

dowe podejście do każdej transakcji oraz schematyczne poszukiwanie bezcelowych informacji, 

również w odniesieniu do sektora, do którego należą przejmowane aktywo czy spółka.  

 

4. SPECYFICZNE CECHY SEKTORA WYDOBYCIA RUD MIEDZI 

W ODNIESIENIU DO ANALIZY DUE DILIGENCE 

 

Poza obszarami wskazanymi w punkcie powyżej, strona zaangażowana w proces due dili-

gence w sektorze górniczym będzie skupiała się na dodatkowych kwestiach, związanych z cha-

rakterystyką tego rynku. Specyfika działalności spółek w branży górniczej wymaga odpowied-

niej modyfikacji i dostosowania obszarów procesu badania. Przedmiotem analizy transakcji co 

do zasady są aktywa i projekty górnicze, które stanowią największą wartość każdej ze spółek 



operującej w sektorze górniczym. Poniższa analiza będzie skupiała się przede wszystkim na 

sektorze wydobycia miedzi.  

Aktywa górnicze, będące celem przejęcia w sektorze górniczym, można podzielić m.in. na 

stopień zawansowania prac i rozpoznania zasobów. W zależności od poziomu zaawansowania 

prac nad aktywem i jego okresem życia, na danym etapie dla potencjalny inwestor będzie sku-

piał się na różnych obszarach i zakresie pozyskania informacji. Aktywa górnicze, w podziale 

na cykl życia i obszary w szczególności istotne dla inwestora analizującego aktywo w ramach 

procesu due diligence, zostały przedstawione w Tabeli 1.   

 
Tabela 1. Obszary zainteresowania inwestora w podziale na cykl życia aktywa górniczego  

Table 1. Areas of investor’s interest by mining asset life cycle 

 
Poziom zaawansowania prac/cykl 

życia aktywa górniczego 

Obszary istotne dla inwestora w ramach procesu due diligence 

Projekty eksploracyjne Informacja geologiczna oraz wyniki przeprowadzonych 

programów eksploracyjnych 

Projekty rozwojowe Założenia operacyjne, zasobowe, środowiskowe, opisane 

między innymi w raportach scoping study, pre-feasibility 

study, feasibility study, bankable feasibility study 

Aktywa operacyjne Założenia operacyjne, środowiskowe, informacje dotyczące 

zasobów eksploatacyjnych, infrastruktura 

Aktywa nieoperacyjne Założenia środowiskowe, informacje dotyczące infrastruktury, 

zasobów geologicznych oraz prac rekultywacyjnych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Strona kupująca polega na informacjach pozyskanych od strony sprzedającej (informacjach 

pisemnych i słownych) oraz na informacjach pozyskanych od podmiotów trzecich, więc istotna 

jest ich wiarygodność. W przypadku sprawozdań finansowych kluczową rolę odgrywa audytor 

(jeżeli sprawozdania są audytowane). W branży górniczej wiarygodność związana jest również 

z dokumentacją projektową (np. feasibility study) czy standardami raportowania zasobów geo-

logicznych.  

 

Istotną rolę w branży górniczej odgrywają standardy raportowania, w tym: 

 National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) 

w Kanadzie, 

 South African Mineral Reporting Codes (SAMREC) w Republice Południowej Afryki, 

 Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Re-

serves (JORC) w Australii, 

 

Standardy regulują minimalne wymagania dotyczące m.in. wyników eksploracji, zasobów 

geologicznych i eksploatacyjnych, informacji środowiskowej czy analizy ekonomicznej. Tech-

niczne informacje są wymagane w ramach publikowania raportów spółek notowanych na gieł-

dach w danych jurysdykcjach i są również rekomendowanym standardem raportowania dla 

spółek prywatnych. Ważnym aspektem wiarygodności standardów jest proces przygotowywa-

nia informacji zawartych w raportach, gdzie dane i analizy muszą zostać zatwierdzone przez 

ekspertów w danej dziedzinie, nazywanych Qualified Person (osoby z odpowiednią wiedzą i 

doświadczeniem, zdefiniowanymi zgodnie z danym standardem raportowania). 

W porównaniu do  aktywów i spółek w innych branżach, w kolejnych punktach wymienio-

ne zostały kwestie związane ze specyfiką techniczną i operacyjną, geopolityczną oraz środowi-
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skową związaną z działalnością górniczą, które w szczególny sposób powinny zostać również 

uwzględnione w analizie due diligence aktywów górniczych. 

4.1. Kwestie techniczne i operacyjne w analizie due diligence 

firm w sektorze wydobycia rud miedzi 

 

W procesie due diligence obejmującym aktywa górnicze, w szczególności istotne są kwe-

stie techniczne obejmujące zarówno aktywa produkcyjne, jak i te w fazie przedoperacyjnej. 

Kluczowe aspekty dotyczącą metody wydobycia i planu produkcji oraz poziom zaawansowa-

nia prac inżynieryjnych (w przypadku projektów w fazie przedprodukcyjnej). W odniesieniu 

do metalurgii ważne są przeprowadzone testy (jak i proces pobierania próbek do testów) oraz 

ich wyniki oraz zastosowane technologie. Osobną kwestią są aspekty związane z geologią. W 

tym przypadku wyniki odwiertów, zaawansowanie prac nad modelem geologicznym i poziom 

rozpoznania geologicznego oraz zgodność ze standardami raportowania w sektorze górniczym, 

jak i wcześniej wspomniane obszary górnictwa i metalurgii powinny być częścią due diligence 

aktywa górniczego.  

 

4.2. Geopolityka w analizie due diligence firm w sektorze wydobycia rud miedzi 

Ryzyko geopolityczne jest jednym z kluczowych ryzyk wymienianych w rankingach doty-

czących działalności górniczej [15]. Jeżeli chodzi o samą ocenę ryzyk projektów górniczych, 

stosunkowo łatwiej odnieść się do założeń technicznych czy handlowych, niż do ryzyka poli-

tycznego. Ma ono szczególny wpływ na kwestie związane z stabilnością przepisów regulacyj-

nych dane branże, nie tylko ze strony rządów centralnych, ale również rządów lokalnych,  inte-

resariuszy lokalnych i innych grup. 

Podstawę oceny ryzyka geopolitycznego w górnictwie mogą stanowić niezależne rankingi 

instytucji analitycznych w tym Ease of Doing Business, Economic Freedom Index, które oce-

niają swobodę prowadzenia działalności w danym kraju oraz Fraser Institute Survey of Mining 

Companies, który analizują określone kraje i prowincje pod kątem przyjazności prowadzenia 

działalności górniczej [16]. Ryzyko geopolityczne powinno być również jednym z aspektów 

analizy due diligence aktywa górniczego. 

 

4.3. Analiza środowiskowa - licencja na prowadzenie działalności w analizie 

due diligence  firm w sektorze wydobycia rud miedzi 

Licencja na prowadzenie działalności (ang. license to operate) jest wymieniane w badaniu 

przeprowadzonym przez EY jako najważniejsze ryzyko stojące przed sektorem górniczym w 

2020 roku, wskazanym przez 44% respondentów przeprowadzonego przez firmę badania  [17]. 

Ryzyko pozostało również w zestawieniu na czołowej pozycji w porównaniu do rankingu 

z 2019 roku. Ryzyko wynika z nasilającej się odpowiedzialności podmiotów działających w 

sektorze górniczym względem interesariuszy i społecznej odpowiedzialności prowadzonego 

biznesu. W przeciągu ostatnich lat, licencja na prowadzenie działalności ewoluowała poza sfe-

rę aktywności w samym obszarze CSR (ang. corporate social responsibility), kładąc nacisk na 

transparentność i współpracę zarówno z agencjami rządowymi jak i społecznościami lokalnymi 

[18]. Licencja na prowadzenie działalności powinno być również uwzględnione w analizie due 

diligence aktywa górniczego. 

 

PODSUMOWANIE  



 

Due diligence jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na dalszy sukces 

transakcji M&A, również w sektorze górniczym. Ze względu na unikalność każdej transakcji 

M&A oraz badania due diligenece, należy unikać standardowego podejścia do każdej transak-

cji, również w odniesieniu do sektora, do którego należą przejmowane aktywo czy spółką.  

 

W ramach obszarów głównych badania due diligence należy przeanalizować kwestie zwią-

zane z finansami, prawem oraz aspektami komercyjnymi i handlowymi. Obszar finansowy 

obejmuje między innymi sprawdzenie historycznych informacji finansowych oraz sprawdzenie 

zakresu zarządzania finansami. Jego głównym rezultatem jest potwierdzenie wyników finan-

sowych oraz zapewnienie informacji bazowych do wyceny. W ramach aspektów prawnych 

analizowane są przede wszystkim umowy oraz sprawy sporne. W wyniku tego badania uzy-

skiwane są informacje o udzielonych gwarancjach i potencjalnych odszkodowaniach, kontrak-

tach zakupowych i kontraktach sprzedaży. Obszar handlowy/komercyjny uwzględnia badanie 

dynamiki rynku, pozycji konkurencyjnej na tle branży oraz perspektywę pozycji konkurencyj-

nej w przyszłości. W odniesieniu do branży górniczej i sektora wydobycia miedzi kluczowe 

znaczenie ma obecna oraz przyszła pozycja aktywa na globalnej krzywej kosztowej. 

 

W ramach obszarów dodatkowych, analiza zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej 

uwzględnia między innymi warunki zatrudnienia pracowników, ich poziom zaangażowania 

i motywacji oraz kulturę organizacyjną. Rezultaty badania powinny obejmować ujawnienie 

zobowiązań względem pracowników, ocenę potencjalnych kosztów i ryzyk związanych z ob-

szarem HR, prioretyzację kwestii HR w procesie integracji potransakcyjnej (ang. post-merger 

integration) oraz ocenę dopasowania kulturowego. Rozszerzeniem badania HR jest również 

analiza obszarów zarządzania, gdzie oceniana jest jakość zarządzania i struktura organizacyjna 

w celu wskazania potencjalnych, głównych obszarów integracyjnych oraz  wskazania poten-

cjalnej, nowej struktury organizacyjnej. Obszar emerytalny skupia się z kolei na planach eme-

rytalnych i ich wycenie w celu minimalizacji ryzyka braku środków na przyszłe zobowiązania 

emerytalne. Obszar podatkowy badania due diligence obejmuje poziomy opodatkowania oraz 

zobowiązania podatkowe. Badanie w tym zakresie ma za zadanie  uniknięcie nieprzewidzia-

nych wcześniej zobowiązań podatkowych oraz wskazanie szans do optymalizacji podatkowych 

po zakończonej integracji potransakcyjnej. Due dililgence w zakresie technologii informatycz-

nych zakłada badania i zapytania w kwestiach wydajności, struktury własnościowej oraz spój-

ności systemów informatycznych. Finalny rezultat badania powinien uwzględniać ocenę moż-

liwości integracji systemów informatycznych połączonych struktur i związanych z tym kosz-

tów. Obszar praw własności intelektualnej obejmuje zasadność, okres ochrony patentów i in-

nych praw własności intelektualnej, natomiast obszar analizy nieruchomości i infrastruktury 

bada akty własności, ewidencję nieruchomości w księgach wieczystych, umowy najmu i dzier-

żawy oraz w przypadku aktywów górniczych prawa do mineralizacji, praw do powierzchni i 

koncesje eksploracyjne oraz wydobywcze. W zakresie badania potencjalnego wpływu regulacji 

antymonopolowych analizowane są wymogi związane z decyzjami administracyjnymi w tym 

zakresie. Analiza ryzyka i ubezpieczeń z kolei obejmuje przeszłe, obecne i przyszłe ekspozycje 

na ryzyko związane z prowadzoną działalnością oraz strukturę i koszty obecnego programu 

ubezpieczeń między innymi w celu oceny kosztów i korzyści związane z ekspozycją na dane 

ryzyko względem możliwości jego transferu na podmioty zewnętrzne.  
 

Specyfika działalności spółek w branży górniczej wymaga odpowiedniej modyfikacji i do-

stosowania obszarów procesu badania due diligence. Wyszczególnione powyżej aspekty należy 



również uzupełnić o obszary związane z kwestiami technicznymi i operacyjnymi, geologicz-

nymi, geopolitycznymi oraz rozszerzonymi kwestiami środowiskowymi. Obszar badania geo-

polityki analizuje kwestie związane z regionem prowadzonej działalności i regulacjami doty-

czącymi górnictwa w danej jurysdykcji w celu identyfikacji ryzyk geopolitycznych. Analiza 

due diligence w zakresie geologii obejmuje ocenę poziom rozpoznania geologicznego między 

innymi w celu potwierdzenia zgodności z międzynarodowymi standardami raportowania (na 

przykład NI 43-101). Obszar techniczny w przypadku aktywów górniczych skupia się na me-

todach wydobycia, analizie prac inżynieryjnych, kwestiach związanych między innymi z geo-

techniką i  hydrogeologią w celu identyfikacji strategicznych ryzyk technicznych. Obszar ope-

racyjny due diligence zakłada analizę planów produkcji oraz założeń metalurgicznych w celu 

oceny ryzyk związanych z utrzymanie ciągłości produkcyjnej oraz możliwościami wprowa-

dzenia ulepszeń w procesie produkcyjnym. Zakres badania środowiskowego obejmuje wpływ 

regulacji środowiskowych, zobowiązania środowiskowe w przypadku aktywa górniczego po-

tencjalny wpływ zobowiązań rekultywacyjnych w przyszłości. 
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Wydobywamy węgiel, który zmienia 
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Wdrożenie narzędzia Enterprise Project 
Management

- Zarządzanie zmianą  kluczowym elementem 
projektu

prezenter  Grzegorz Meller



Zmiana mentalności na projektową -

po co wdrażamy narzędzie Enterprise Project Management

• Od 2017 sukcesywny rozwój Metodyki Zarządzania Programami i Projektami 

w GK JSW.

• Zmiana starego stylu myślenia na podejście  projektowe – ewolucja  zamiast 

rewolucji.

• Wzrost liczby projektów realizowanych przy wsparciu  Ms Project.

• Potrzeba zintegrowanego systemu do zarządzania projektami realizowanymi 

w GK JSW.

• Uruchomienie projektu wdrożenia Enterprise Project Management.

29%

98%

71%

2018 2019

Wykorzystanie MS Project 
w realizacji projektów ujętych MZPP

MS Project Inne



Zarządzanie zmianą na etapie inicjowania  -

„od altanki ogrodowej do willi z basenem”

• Zarządzanie zmianą zaczyna się na etapie wstępnych prac nad 
projektem
• Wstępne założenia – migracja danych do EPM 2010.

• Zmiana zakresu projektu 
• Migracja EPM 2010 -> PPM 2016 lub Project Online.

• Wpływ warunków zewnętrznych 
• wsparcie techniczne MS Project do 10.2020 
• funkcjonalność wdrażanego systemu.

• Zmiana zakresu – rozbudowany moduł strategiczny. 

źródło: https://leadership-center.pl

https://leadership-center.pl/


Zarządzanie zmianą na etapie planowania projektu -

„przemyślmy to jeszcze raz”

• Wprowadzanie zmian w dokumentacji SIWZ na etapie przygotowania 
przetargu.

• Zmiany SIWZ  na potrzeby powtórnego przetargu.

• Zmiana terminu realizacji projektu – zbyt „optymistyczne”  na etapie 
przygotowania  SIWZ jako projekcja szacunkowego czasu migracji 
danych.

źródło: https://leadership-center.pl

https://leadership-center.pl/


Zarządzanie zmianą na etapie realizacji –

spełnianie oczekiwań interesariuszy

• Wniosek Członka Zarządu o zmianę kolejności wdrożenia modułów 
systemu EPM.

• Weryfikacja możliwości wprowadzenia zmiany przez Wykonawcę.

• Propozycja nowego harmonogramu.

• Wspólne ustalenia i akceptacja zmiany. źródło: https://leadership-center.pl

https://leadership-center.pl/


Wnioski –

jak dowieźć projekt 

• Zmiany są stałym elementem projektu.

• W przypadku dużej liczby zmian prowadzenie rejestru zmian pomaga w 
zarządzaniu nimi.

• Zrozumienie potrzeb interesariuszy na każdym etapie i zarządzanie 
informacją.

• Ustalone zasady współpracy z wykonawcą pomagają we wprowadzaniu 
zmian.

• Dobre relacje z wykonawcą.

• Komunikacja z Komitetem Sterującym i akceptacja zmian przez Zarząd 
jako element usankcjonowania wprowadzonych zmian.
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STRESZCZENIE: Zasolone wody odpadowe są problemem wielu gałęzi przemysłu, a wydo-

bycie węgla jest szczególnie dotknięte tym problemem. Problem ten można zmienić w źródło 

przychodu poprzez odzysk cennych dla innych gałęzi przemysłu surowców, takich jak woda 

demineralizowana, sól oraz inne minerały. Referat przedstawia wyniki dotychczasowych badań 

prowadzonych w KWK „Bolesław Śmiały” w instalacji pilotowej odsalania. Woda kopalniana 

jest poddawana wstępnemu oczyszczaniu, ultrafiltracji i dekarbonizacji, następnie jest kiero-

wana do dwuprzejściowej nanofiltracji. Nanofiltracja rozdziela strumień wody kopalnianej na 

bogaty w chlorek sodu permeat oraz bogaty w wapń i magnez retentat. Retentat może być za-

stosowany do odzysku wodorotlenku magnezu. Roztwór pozostały po wytrącaniu wodorotlen-

ku magnezu, bogaty w chlorek wapnia, może być stosowany do zapobieganiu obladzania dróg. 

Permeat z nanofiltracji jest kierowany do systemu odwrócona osmoza-elektrodializa, który 

produkuje wodę demineralizowaną oraz stężoną solankę. Solanka może być sprzedawana lub 

zasilać krystalizację soli. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Odsalanie, nanofiltracja, odwrócona osmoza, elektrodializa 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Kopalnie węgla kamiennego są ważną częścią gospodarki europejskiej. Węgiel jest wydoby-

wany w 11 krajach UE, stanowiąc ważną część surowców energetycznych prawie połowy kra-

jów członkowskich Unii. Dodatkowo, węgiel koksujący został wpisany przez Komisję Euro-

pejską na listę 27 surowców strategicznych [1]. Węgiel koksujący ma duże znaczenie ze 

względu na jego użycie w przemyśle metalurgicznych. Dlatego też wydobycie węgla pozosta-

nie istotną częścią gospodarki w przyszłości. Górnictwo węgla kamiennego jest szczególnie 



dotknięte problemem zasolonych wód odpadowych. Co roku do polskich rzek zrzucanych jest 

w wodach kopalnianych około 3,5-4 mln ton soli [2]. Wisła i Odra są szczególnie narażone na 

działanie przemysłu wydobywczego. Od lat Wisła jest nadmiernie zasolona, a 94% chlorków 

obecnych w wodzie pochodzi z górnictwa. Wisła zawiera około 55% wszystkich zasobów wo-

dy pitnej kraju, a wody jej dorzecza pokrywają około 60% całkowitego zapotrzebowania na 

wodę w Polsce. Zwiększanie się zasolenia Wisły powoduje wymierne straty dla przemysłu, 

rolnictwa i transportu, sięgające 100-250 mln USD rocznie [3]. Problem ten można zmienić 

w źródło przychodu poprzez odzysk cennych dla innych gałęzi przemysłu surowców, takich 

jak woda demineralizowana, sól oraz inne minerały. 
 

Zagospodarowanie odpadowych roztworów zasolonych wymaga rozwiązania dwóch zasadni-

czych problemów: konieczności operowania stężonymi roztworami soli oraz ryzyka skalingu, 

tj. blokowania membran osadami trudno rozpuszczalnych soli. Autorzy niniejszej pracy propo-

nują stosowanie usuwania zanieczyszczeń solanki metodą membranową, konkretnie metodą 

nanofiltracji, w miejsce metody chemicznej. W celu osiągnięcia dużego uzysku soli w procesie 

nanofiltracji należy zastosować membranę charakteryzującą się małym stopniem zatrzymania 

chlorku oraz dużym stopniem zatrzymania siarczanu, wapnia i magnezu. Nanofiltracja badana 

jest w kilku ośrodkach w świecie jako metoda wstępnego przygotowania solanki. Przykładowo 

w pracy [4] przedstawiono układ nanofiltracja (NF)-odwrócona osmoza (RO). W pracy [5] 

przedstawiono układ NF-RO-destylacja (MSF). W układzie nanofiltracja-odwrócona osmoza 

autorzy pracy [6] przebadali kilka rodzajów membran nanofiltracyjnych. Autorzy proponują 

zastosowanie dwuprzejściowej nanofiltracji jako przygotowania wstępnego przed hybrydowym 

układem odwrócona osmoza-elektrodializa. 

 

2. PROPONOWANA TECHNOLOGIA 
 

Schemat ideowy proponowanej technologii przedstawiono na Rys. 1. Nadawa – woda kopal-

niana – jest poddawana wstępnemu oczyszczaniu, ultrafiltracji i dekarbonizacji, następnie jest 

kierowana do dwuprzejściowej nanofiltracji. Nanofiltracja jest techniką membranową, która 

umożliwia rozdział jonów jednowartościowych – chlorku, sodu – od wieluwartościowych – 

wapnia, magnezu, siarczanu. Nanofiltracja rozdziela strumień wody kopalnianej na dwa stru-

mienie: bogaty w chlorek sodu permeat oraz bogaty w wapń i magnez retentat. Retentat może 

być zastosowany do odzysku wodorotlenku magnezu, cennego materiału, który został oficjal-

nie uznany za surowiec o wysokiej wartości przez Komisję Europejską (obecnie UE zaspokaja 

95% zapotrzebowania na magnez poprzez import z Chin). Roztwór pozostały po wytrącaniu 

wodorotlenku magnezu, bogaty w chlorek wapnia, może być stosowany do zapobieganiu obla-

dzania dróg. Permeat z nanofiltracji jest kierowany do hydrybowego systemu odwrócona 

osmoza-elektrodializa, który produkuje wodę demineralizowaną o jakości zbliżonej do wody 

destylowanej oraz nasyconą solankę. Solanka może być sprzedawana lub zasilać krystalizację 

soli. Instalacja pilotowa na „Bolesławie Śmiałym” testuje część proponowanej technologii: 

nanofiltrację, odwróconą osmozę i elektrodializę. Wydajność instalacji wynosi 400 dm3/h su-

rowej wody kopalnianej. Uśredniony skład wody surowej podano w Tabeli 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Rys. 1. Schemat ideowy instalacji pilotowej pracującej na KWK „Bolesław Śmiały” 
Figure 1. A scheme of the pilot plant working in the “Bolesław Śmiały” coal mine 
 
Tabela 1. Uśredniony skład wody kopalnianej z KWK „Bolesław Śmiały” (średnie pH = 7,49) 

Table 1. Average composition of “Bolesław Śmiały” coal mine water (average pH = 7.49) 

Składnik Na+ K+ Mg2+ Ca2+ NH4
+ Li Mn 

Stężenie 

[mg/dm3] 
8 192 120 285 343 < 2,5 0,4 0,1 

Składnik Cl- NO3
- SO4

2- HCO3
- B Si Sr 

Stężenie 

[mg/dm3] 
13 450 < 2,5 810 301 2,3 1,4 1,6 

 
3. WSTĘPNE WYNIKI 
 

W trakcie badań przetestowano maksymalny dopuszczalny uzysk węzła nanofiltracji oraz wpływ 

uzysku permeatu NF na skład jonowy otrzymanych strumieni, a także wpływ gęstości prądu 

w elektrodializie na skład otrzymanej solanki. 
 

3.1. Maksymalny dopuszczalny uzysk węzła nanofiltracji 
 

Uzysk w nanofiltracji jest limitowany przez ryzyko krystalizacji trudno rozpuszczalnych soli 

w retentacie – skutkowałoby to „zagipsowaniem” modułów membranowych i ich uszkodzeniem. 

Aby określić maksymalny dopuszczalny uzysk, stopniowo dławiono retentat w pierwszym stop-



niu nanofiltracji (NF1) i obserwowano hydrauliczny spadek ciśnienia (tj. różnicę między ciśnie-

niem retentatu i permeatu) na modułach NF1 – nagły wzrost tej wielkości świadczyłby o zablo-

kowaniu modułu przez wytrącający się osad. Uzysk w drugi stopniu nanofiltracji (NF2) wynosił 

80%. Przetestowano pracę przy uzysku w pierwszym, bardziej narażonym na krystalizację trudno 

rozpuszczalnych soli, stopniu nanofiltracji (NF1) 60, 70 i 80%. Nie zaobserwowano istotnej 

zmiany hydraulicznego spadku ciśnienia przy żadnej z testowanych wartości uzysku (Rys. 2). 

Praca przy wyższym uzysku byłaby zbyt ryzykowna ze względu na występujące przesycenie re-

tentatu względem siarczanu wapnia – przy uzysku 80% retentat był już przesycony, jednak ze 

względu na powolną kinetykę krystalizacji gips krystalizował w pobranych próbka retentatu do-

piero po kilku godzinach. Ze względu na to, że hydrauliczny czas przebywania roztworu w mo-

dułach NF jest krótszy niż czas potrzebny na zaobserwowanie krystalizacji, można wysnuć wnio-

sek, że praca przy uzysku NF1 80% jest bezpieczna nawet w trybie ciągłym. Zostało to przypad-

kowo potwierdzone w późniejszym terminie, podczas awarii, która wymusiła trwający 2 h prze-

stój w pracy NF1, gdy moduł ten pracował przy uzysku 80%. Po naprawie i ponownym urucho-

mieniu węzła NF1 nie zaobserwowano żadnych zmian w parametrach pracy modułu. 
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Rys. 2. Hydrauliczny spadek ciśnienia na module NF1 podczas testów maksymalnego dopuszczalnego 

uzysku permeatu. 
Figure 2. Hydraulic pressure drop on the NF1 module during maximum allowable permeate recovery tests 

 
 

W Tabeli 2 przedstawiono skład wody surowej, retentatu i permeatu z węzła nanofiltracji. Wyni-

ki wskazują na dobry rozdział jonów dwuwartościowych od jednowartościowych, a co za tym 

idzie na możliwość odzysku wodorotlenku magnezu ze strumienia retentatu przy jednoczesnym 

odzysku soli ze strumienia permeatu. 



Tabela 2. Skład jonowy strumieni opuszczających węzeł nanofiltracji w zależności od uzysku permeatu 

w pierwszym stopniu NF oraz zawracania retentatu drugiego stopnia (uzysk NF2 = 80%) 

Table 2. Dependence of ionic composition of streams leaving the double-pass nanofiltration on first-pass 

permeate recovery and second-pass recycle (NF2 recovery = 80%) 

 

 

Uzysk w pierwszym stopniu nanofiltracji 

Retentat NF2 zawracany Retentat NF2 niezawracany 

60 70 80 60 70 80 

Woda 

surowa 

[mg/dm3] 

Cl- 13 200 13 432 14 000 13 200 13 400 12 700 

SO4
2- 638 647 618 638 656 622 

Na+ 7 920 8 164 8 400 7 920 7 980 7 670 

K+ 122 126 118 122 123 111 

Mg2+ 228 279 246 228 276 247 

Ca2+ 231 306 289 231 334 290 

Retentat 

[mg/dm3] 

Cl- 15 800 17 454 21 200 15 700 17 000 17 100 

SO4
2- 1 810 1 643 2 770 1 430 2130 2 920 

Na+ 8 840 9 837 11 000 9 030 9 340 8 890 

K+ 130 148 133 137 140 123 

Mg2+ 655 697 1 100 503 802 1 070 

Ca2+ 613 769 1 200 493 719 983 

Permeat 

[mg/dm3] 

Cl- 10 100 12 543 11 100 10 500 17 000 12 200 

SO4
2- < 10 < 10 12 < 10 2 130 17 

Na+ 6 320 8020 7 010 6 610 9 340 7 560 

K+ 100 121 103 104 140 104 

Mg2+ < 10 4 < 10 < 10 802 < 10 

Ca2+ < 10 33 <10 14 719 28 

 
 

1.2. Wpływ gęstości prądu w węźle elektrodializy na skład otrzymanej solanki 
 

Badania prowadzone były w układzie kaskadowym, w trybie jednokrotnego przejścia roztwo-

rów diluatu i koncentratu przez moduł. Roztworem nadawy był retentat z węzła odwróconej 

osmozy pracującej na permeacie z węzła nanofiltracji (uzysk NF1 80%, uzysk NF2 80%, reten-

tat NF2 w całości zawracany przed NF1). Gęstość prądu w obu elektrodializerach utrzymywa-

no na stałym poziomie. Zastosowano dwa moduły PC-Cell 1000A, wyposażone w membrany 

IONSEP K/A (pierwszy elektrodializer) oraz PC-SK/PC-SA (drugi elektrodializer), oddzielone 

przekładkami dystansującymi 0,35 mm. Objętościowe natężenie przepływu wynosiło 8 dm3/h 

w komorze koncentratu i 119 dm3/h w komorze diluatu. Składy otrzymanych strumieni kon-



centratu przedstawiono w Tabelach 3-7. Otrzymana solanka charakteryzuje się stosunkowo 

niskim stężeniem dwuwartościowych zanieczyszczeń (SO4
2-, Mg2+, Ca2+), co wskazuje na moż-

liwość osiągnięcia wyższego uzysku soli w przypadku użycia jej do wytwarzania soli warzonej 

i wynika bezpośrednio z zastosowania nanofiltracji przed odwróconą osmozą; solanka jest jed-

nak niewystarczająco stężona, aby możliwe było jej bezpośrednie użycie w krystalizatorze 

i wymaga dalszego zatężenia. Wskazuje to na konieczność dalszej optymalizacji elektrodializy, 

w szczególności drugiego stopnia kaskady, w którym zatężenie jest mniejsze, niż w pierwszym 

stopniu kaskady. Może to wynikać z zastosowania membran innego producenta – różnice 

w budowie chemicznej membrany mogą powodować różnice w transporcie jonów i wody, a co 

za tym idzie wpływać na skład otrzymanego koncentratu. Na Rys. 3 przedstawiono zużycie 

energii w węźle elektrodializy w zależności od zastosowanej gęstości prądu. Ze względu na 

stosowaną dużą gęstość prądu, zużycie energii jest stosunkowo wysokie, co również wskazuje 

na konieczność dalszej optymalizacji procesu. Z drugiej strony, jeżeli proponowana technolo-

gia miałaby być wdrażana w miejscu, gdzie jest dostępne ciepło odpadowe, dalsze zatężanie 

metodą elektrodializy może nie być konieczne – zamiast tego tańsze może okazać się zastoso-

wanie wydajnej metody termicznej. Rozwiązanie takie wykracza jednak poza tematykę badań 

prowadzonych w opisywanej tutaj instalacji pilotowej i zależy mocno od sytuacji w konkretnej 

kopalni. 

 
Tabela 3. Skład roztworów otrzymanych podczas testów elektrodializy, gęstość prądu 390 A/m2 

Table 3. Composition of solutions obtained during electrodialysis tests, current density 390 A/m2 

Strumień 
Retentat z węzła od-

wróconej osmozy 

Koncentrat po pierwszym 

elektrodializerze 

Koncentrat po drugim 

elektrodializerze 

Stężenie jonów 

[mg/dm3] 

Cl- 25 300 51 700 65 400 

SO4
2- 10 25 145 

Na+ 16 000 32 400 41 000 

K+ 239 505 775 

Mg2+ 20 47 57 

Ca2+ 102 240 414 

 
Tabela 4. Skład roztworów otrzymanych podczas testów elektrodializy, gęstość prądu 455 A/m2 

Table 4. Composition of solutions obtained during electrodialysis tests, current density 455 A/m2 

Strumień 
Retentat z węzła od-

wróconej osmozy 

Koncentrat po pierwszym 

elektrodializerze 

Koncentrat po drugim 

elektrodializerze 

Stężenie jonów 

[mg/dm3] 

Cl- 26 100 57 600 83 500 

SO4
2- 21 70 240 

Na+ 19 000 42 300 61 700 

K+ 285 590 1170 

Mg2+ 18 41 73 

Ca2+ 98 198 477 

 



Tabela 5. Skład roztworów otrzymanych podczas testów elektrodializy, gęstość prądu 519 A/m2 

Table 5. Composition of solutions obtained during electrodialysis tests, current density 519 A/m2 

Strumień 
Retentat z węzła od-

wróconej osmozy 

Koncentrat po pierwszym 

elektrodializerze 

Koncentrat po drugim 

elektrodializerze 

Stężenie jonów 

[mg/dm3] 

Cl- 25 100 64 400 60 400 

SO4
2- 10 77 109 

Na+ 15 900 40 500 37 800 

K+ 246 572 717 

Mg2+ 23 54 54 

Ca2+ 115 246 394 

 
Tabela 6. Skład roztworów otrzymanych podczas testów elektrodializy, gęstość prądu 584 A/m2 

Table 6. Composition of solutions obtained during electrodialysis tests, current density 584 A/m2 

Strumień 
Retentat z węzła od-

wróconej osmozy 

Koncentrat po pierwszym 

elektrodializerze 

Koncentrat po drugim 

elektrodializerze 

Stężenie jonów 

[mg/dm3] 

Cl- 25 400 66 400 83 700 

SO4
2- 13 59 167 

Na+ 16 100 42 100 52 700 

K+ 238 552 1 010 

Mg2+ 18 39 46 

Ca2+ 94 202 445 

 
Tabela 7. Skład roztworów otrzymanych podczas testów elektrodializy, gęstość prądu 649 A/m2 

Table 7. Composition of solutions obtained during electrodialysis tests, current density 649 A/m2 

Strumień 
Retentat z węzła od-

wróconej osmozy 

Koncentrat po pierwszym 

elektrodializerze 

Koncentrat po drugim 

elektrodializerze 

Stężenie jonów 

[mg/dm3] 

Cl- 28 517 95 800 111 000 

SO4
2- 102 727 621 

Na+ 18 165 59 600 68 700 

K+ 664 649 1 190 

Mg2+ 16 < 50 < 50 

Ca2+ 94 77 189 
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Rys. 3. Zależność zużycia energii prądu stałego w elektrodializie 

w przeliczeniu na tonę przeniesionej soli od gęstości prądu 
Figure 3. Dependence of DC energy consumption per tonne of 

transported salt on the applied current density 
 

 

PODSUMOWANIE 

 

Prowadzone badania wskazują, że istnieje możliwość odzysku wodorotlenku magnezu przy 

jednoczesnym zatężaniu solanki kopalnianej w celu dalszego wytwarzania soli warzonej. Mi-

mo, że w początkowym okresie badań napotkano problemy z zawiesiną węgla w surowej wo-

dzie kopalnianej – okresowemu przytkaniu ulegał filtr szczelinowy 200 µm oraz filtry świeco-

we 50, 20 i 10 µm, przy czym nie zaobserwowano regularności w czasie pomiędzy wymianami 

filtrów, zawiesina przedostawała się przez filtr 10 µm, o czym świadczył ciemny kolor wody 

po przygotowaniu wstępnym – to po modyfikacjach konstrukcji instalacji polegających na za-

stosowaniu zbiorników buforowych pełniących rolę osadników oraz zmianie sposobu płukania 

filtru szczelinowego z zawracanego retentatu z ultrafiltracji na płukanie wodą wodociągową, 

problemy nie powtórzyły się i nie wpłynęły negatywnie na pracę dalszych węzłów instalacji. 

Praca węzła elektrodializy wymaga dalszej optymalizacji, ponieważ otrzymana solanka jest 

niewystarczająco stężona, aby możliwe było jej bezpośrednie użycie w krystalizatorze i wyma-

ga dalszego zatężenia. 

 

ZERO BRINE – Industrial Wastewater – Resource Recovery – Circular Economy 

 

Projekt ZERO BRINE (www.zerobrine.eu) otrzymał finansowanie z programu 

badawczo-rozwojowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 

na podstawie umowy grantowej nr 730390. 

http://www.zerobrine.eu/
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Membrane Methods in Coal Mine Water Desalination 
 

Saline waste waters are an issue in many different branches of industry, the coal mining being 

particularly affected by that problem. One of the possible solutions is to use the coal mining 

waste waters as the source of raw materials, such as demineralized water, salt, and other mate-

rials. This paper presents partial results obtained in a pilot plant working in the “Bolesław 

Śmiały” coal mine. The coal mine water, after being pre-treated with decarbonization and ul-

trafiltration, is subjected to a two-pass nanofiltration, which splits the feed into two streams: 

salt-rich permeate and calcium and magnesium-rich retentate. The retentate can be used for 

recovery of magnesium hydroxide, the remaining calcium-rich solution could be used as a de-

icing liquid. The nanofiltration permeate is concentrated in a hybrid reverse osmosis-electro-

dialysis system, which produces demineralized water, highly saline concentrate, and the dilu-

ate, which can be recycled either before the reverse osmosis or before the nanofiltration. The 

highly saline concentrate could then be sold directly or used as a source for salt crystallization. 
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METODY MEMBRANOWE W ODSALANIU 
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• Górnictwo węgla kamiennego jest szczególnie 

dotknięte problemem zasolonych wód 

odpadowych

• Co roku do polskich rzek zrzucanych jest w 

wodach kopalnianych około 3,5-4 mln ton soli

• Zwiększanie się zasolenia Wisły powoduje 

wymierne straty dla przemysłu, rolnictwa i 

transportu

• Problem ten można zmienić w źródło przychodu 

poprzez odzysk cennych dla innych gałęzi 

przemysłu surowców, takich jak woda 

demineralizowana, sól oraz inne minerały
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Surowce możliwe do odzysku z zasolonych wód 

kopalnianych:

• sól warzona

• woda demineralizowana

• wodorotlenek magnezu

• chlorek wapnia
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• Uzysk w nanofiltracji jest limitowany przez ryzyko 

krystalizacji trudno rozpuszczalnych soli 

w retentacie – skutkowałoby to „zagipsowaniem” 

modułów membranowych i ich uszkodzeniem

• Przetestowano pracę przy uzysku w pierwszym, 

bardziej narażonym na krystalizację trudno 

rozpuszczalnych soli, stopniu nanofiltracji (NF1) 

60, 70 i 80%

• Uzysk w drugi stopniu nanofiltracji (NF2) wynosił 

80%

• Nie zaobserwowano istotnej zmiany 

hydraulicznego spadku ciśnienia przy żadnej z 

testowanych wartości uzysku 
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Wydobywamy węgiel, który zmienia 
świat

Kraków, 24-26 luty 
2020 

Wykorzystanie skaningu laserowego 
dla pozyskania danych 3D 
obserwowanych obiektów.

Marta Modrzejewska
Michał Ziebura



KWK „Pniówek” 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. techniki pomiarowe wykorzystujące skanery laserowe do pozyskania geometrycznego 
modelu 3D skanowanego obiektu znajdują szerokie zastosowanie w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

• Model wyrobisk przyszybowych poz. 830
• ok  2000 m zeskanowanych wyrobisk 
 Skaner stacjonarny Leica P-40

• Skaning skrzyżowań dla potrzeb 
projektowych i przebudowy

 Skaner ręczny ZEB REVO RT• Skaning pogłębianego szybu IV
 Skaner stacjonarny Leica P-40



KWK „Pniówek” 

Skaner stacjonarny Leica ScanStation P-40 oraz ręczny ZEB REVO RT jest obecnie wykorzystywany także do pomiarów powierzchniowych. 

 Biuro Zarządu JSW S.A. 
Aleja Jana Pawła II 4, Jastrzębie-Zdrój



Wykorzystanie skanera Leica P-40 dla pomiarów powierzchniowych:

1. Inwentaryzacja obiektów budowlanych, 
2. Pomiar wychylenia budynków, 
3. Pomiar wychylenia masztów wysokiego napięcia, 
4. Pomiar zwisu przewodów SN i WN, 
5. Pomiar wychylenia wież szybowych,  
6. Pomiar wychylenia kominów przemysłowych, 
7. Pomiar geometrii suwnic itp.



Inwentaryzacja obiektów budowlanych

• Przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku, 
• Dokumentacja zdjęciowa, 
• Model 3D (możliwość sporządzenia dokumentacji technicznej), 
• Dokumentacja szczelin i pęknięć (pomiar ich wielkości),  
• Pomiar wychylenia budynku, 
• Pełna kartometryczność (pomiar szczegółów), 

Przekrój przez kondygnację budynku
 GeoSLAM Draw
 Skaner ZEB REVO RT

Widok przez kondygnację budynku
 CloudCompare
 Skaner ZEB REVO RT



Skan laserowy budynku przy ul. Pszczyńskiej w Pniówku

Fotografia budynku

 Chmura punktów - „podkolorowana” 
na podstawie zdjęć

 Chmura punktów - skala szarości  Chmura punktów - intensywność odbicia lasera

 Leica Scanstation P-40



Opracowanie wyników na podstawie chmury punktów 3D

 Pomiar szerokości oraz wysokości 
budynku 

 Pomiar bezpośrednio na 
podstawie współrzędnych –
określenie różnic wysokości i 
wyznaczenie wielkości przechyłu 
budynku



Skan laserowy budynku przy ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach

Fotografia budynku

 Chmura punktów - „podkolorowana” 
na podstawie zdjęć

 Chmura punktów - skala szarości  Chmura punktów - intensywność odbicia lasera

 Leica Scanstation P-40



Opracowanie wyników na podstawie chmury punktów 3D

 Pomiar szerokości oraz wysokości 
budynku 

 Pomiar bezpośrednio na 
podstawie współrzędnych –
określenie różnic wysokości i 
wyznaczenie wielkości przechyłu 
budynku



Opracowanie wyników na podstawie chmury punktów 3D

 Przekrój („Limit box”) chmury punktów na wskazanych 
poziomach

 Obrys polilinią 3D budynku na wskazanych poziomach



Opracowanie wyników na podstawie chmury punktów 3D

 Określenie wektora i kierunku 
wychylenia budynku 



Pomiar wychylenia masztu wysokiego 
napięcia

 Leica Scanstation P-40



Opracowanie wyników na podstawie chmury punktów 3D

 Przekrój („Limit box”) chmury punktów na wskazanych poziomach
 Obrys polilinią 3D na wskazanych poziomach 
 Określenie wektora wychylenia (kierunku oraz wartości)



Pomiar wychylenia komina przemysłowego

 Leica Scanstation P-40



Opracowanie wyników na podstawie chmury punktów 3D

 Przekroje („Limit box”) chmury punktów na wskazanych poziomach
 Określenie wektora wychylenia (kierunku oraz wartości)



 Szybkie pozyskanie danych, nawet 
obiektów trudnodostępnych

 Pełna kartometryczność danych i 
wizualizacja – inwentaryzacja obiektów

 Możliwość oceny wychylenia obiektów
 Dokładności pomiarów porównywalna z 

tradycyjnymi technikami 
 Pełny model 3D obiektu 

SKANING LASEROWY



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 ,  www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę

http://www.jsw.pl/
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- nowatorski system bezprzewodowej łączności ratowniczej 
wraz z lokalizacją ratowników pod ziemią - studium wykonalności

XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020
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- innowacyjny w skali światowej system ratowniczej łączności 
bezprzewodowej (full duplex) oraz opcjonalnie przewodowej, 

przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w tym 
w zakładach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020
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Podstawowe urządzenia systemu:

• Komunikatory Osobiste PC1.0, - radiotelefon, osobiste wyposażenie ratownika,

• Repeatery REP1.0 - elementy tworzące bezprzewodową sieć szkieletową,

• Baza M1- (opcjonalnie z komputerem klasy PC, tabletem) - zarządzanie 
komunikacją z zastępami, wyposażenie Kierownika Akcji Na Dole,

• Mediakonwertery MC1.0 – przetwarzanie sygnałów elektrycznych na 
optyczne, elementy sieci,

• Aplikacja PC - wizualizacja akcji na dole, monitorowanie danych, w tym 
lokalizacja, komunikacja głosowa z Bazą, odsłuch zastępów.

XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Komunikator Osobisty PC1.0

Komunikator Osobisty PC1.0
• Obudowa w formie ochronnika słuchu o wysokiej 

tłumienności, waga 650 g wraz z akumulatorem, czas 
działania w trybie pracy ciągłej 12 h,

• Aktywowanie jednym przyciskiem, automatyczne 
logowanie do sieci,

• Komunikacja full duplex,
• Mikrofon na pałąku do pracy również w przypadku 

stosowania masek,
• Odszumianie hałasów z zewnątrz, a w przypadku maski 

również generowanych w masce,
• Możliwość odsłuchu otoczenia – mikrofony 

odsłuchowe,
• Akumulator wymienny w strefie zagrożenia wybuchem 

kat. MI,
• Regulacja głośności i wzmocnienia mikrofonów.
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Repeater REP1.0 wraz z Mediakonwerterem MC1.0  

Repeater REP1.0 
• Waga 440 g z baterią, czas działania 15–20 h w trybie 

ciągłym,
• Łatwość tworzenia sieci ad hoc - prosta obsługa 

wspomagana komendami głosowymi, odtwarzanymi w 
komunikatorach,

• Transmisja dwukierunkowa i dwutorowa (radio i 
światłowód),

• Lokalizacja ratowników względem repeaterów,
• Wymienny akumulator w strefie zagrożenia wybuchem 

kat. MI,
• Średnia odległość uzyskana w testach w warunkach 

rzeczywistych to 140 m,
• Akumulator wymienny w strefie zagrożenia wybuchem 

kat. MI,
• Regulacja głośności i wzmocnienia mikrofonów.
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Repeater REP1.0 z odkręconym wymiennym akumulatorem
(strefa zagrożenia wybuchem kat. M1)
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Baza M1
• Komunikacja full duplex z pięcioma zastępami oraz 

kierownikiem akcji i sztabem na powierzchni,
• Nagrywanie audio oraz danych o przebiegu akcji,
• Śledzenie on-line parametrów urządzeń wykorzystywanych 

w czasie akcji,
• Komunikacja z powierzchnią poprzez światłowodową sieć 

kopalni.

Baza M1
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Aplikacja do wizualizacji
• Wizualizacja on-line prowadzonej akcji i jej rejestracja,
• Lokalizacja użytkowników, monitoring stanu 

naładowania akumulatorów w urządzeniach sieci 
i komunikatorach,

• Możliwość śledzenia akcji pod ziemią on-line oraz 
przesyłanie transmisji audio z bazy do sztabu akcji,

• Możliwość rysowania schematów wyrobisk oraz 
nanoszenie infrastruktury systemu np. położenie 
repeaterów,

• Możliwość użycia wcześniej przygotowanych 
schematów rejonów prac.

Aplikacja do wizualizacji
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Przykładowy schemat rozmieszczenia Repeaterów REP1.0 w wyrobisku objętym akcją

Zastęp 
ratowniczy

Repeatery
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Przykładowe modele komunikacji między użytkownikami
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Lokalizacja ratownika między 4 a 5 repeaterem
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Przykłady zastosowania systemu                    w czasie prowadzenia akcji ratowniczych
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Przykłady zastosowania systemu                    w czasie prowadzenia akcji ratowniczych
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Zalety i funkcjonalności Systemu :
• System znacząco przyśpiesza budowę łączności pomiędzy bazą akcji na dole, a miejscem

prowadzenia akcji,
• zbudowanie sieci przez pierwszy zastęp ratowniczy pozwala korzystać z niej kolejnym

zastępom, które nie muszą jak dotąd budować łączności przewodowej niezależnie dla
każdego z nich,

• zastępy pozostają w ciągłej łączności również w trakcie wycofywania się do bazy,
• każdy członek zastępu posiada możliwość komunikacji głosowej zarówno z zastępem, jak i

z bazą w pełnym dupleksie,
• sieć Systemu lokalizuje ratowników wyposażonych w Komunikatory Osobiste,

jeśli znajdują się w jej zasięgu,
• Komunikatory Osobiste pozwalają na prowadzenie rozmów w dobrej jakości nawet gdy

ratownicy stosują aparaty oddechowe, a w otoczeniu występuje hałas do 90 dB,
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Zalety i funkcjonalności Systemu cd:

• obudowa Komunikatora Osobistego w formie ochronnika słuchu pozwala chronić zdrowie
ratowników (słuch, elektrofizjologia organizmu),

• umieszczenie radiotelefonu w obudowie na kasku uwalnia ręce od obsługi systemu
łączności (brak przycisków typu PTT),

• sieć jest skalowalna i pozwala budować rozwidlenia nadzorowane z jednej bazy,
• przerwanie łączności jest monitorowane (wiadomo, na którym węźle została przerwana),

co sprawia, że dużo łatwiej jest ją naprawić,
• aplikacja Systemu umożliwia prowadzenie nadzoru nad akcją ratowniczą w czasie

rzeczywistym w sztabie przez kierownika akcji na powierzchni, co poprawia jej
bezpieczeństwo, jak i usprawnia logistykę,

• akumulatory urządzeń są wymienne w strefie zagrożonej wybuchem.
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Wymiana akumulatorów w repeaterach
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Wymiana akumulatorów w repeaterach
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Wymiana akumulatorów w repeaterach
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Przykład skalowania odległości na trasie repeaterów
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XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020

Przykład trackingu repeaterów
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Przykład jakości dźwięku transmisji audio
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Podsumowanie

System to unikatowy bezprzewodowy system transmisji audio
i danych, który może być wykorzystywany w wyrobiskach górniczych
w rejonach, w których występuje zagrożenie metanowe.
Próby ruchowe przeprowadzone w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice oraz
PGG KWK „Ziemowit” oraz Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. wskazały na bardzo
dużą przydatność systemu w wszelkiego rodzaju pracach, wymagających
łączności bezprzewodowej.
Stosowanie systemu poprawia znacznie bezpieczeństwo pracy oraz
umożliwia znaczne skrócenie czasu pracy ratowników górniczych.

Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową w Europie (EP3400658B1) i w RPA (ZA201900169B), 
w pozostałych krajach takich jak Australia, Kanada, USA i Indie postępowanie jest w toku.
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STRESZCZENIE: W artykule omówiono funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody dostar-

czającej uzdatnioną wodę na potrzeby KWK ROW Ruch Jankowice. Przedstawiono zasto-

sowaną technologię uzdatniania wód pochodzących z własnych ujęć zawierających duże 

stężenia związków żelaza i manganu, polegającą na napowietrzaniu zmieszanych wód i filtracji 

w filtrach ciśnieniowych. Dokonano analizy jakości i ilości dostarczanej wody surowej oraz 

wody uzdatnionej. Wykazano skuteczność zastosowanej technologii w uzdatnianiu wody oraz 

konieczność pozyskania nowych ujęć wody w związku ze zmniejszającymi się wydajnościami 

posiadanych ujęć oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem wody przez kopalnię. 

 

ABSTRACT: The paper discusses the functioning of the Water Treatment Station providing 

treated water for KWK ROW Ruch Jankowice. The technology of water treatment from own 

intakes containing high concentrations of iron and manganese compounds, consisting in 

aeration of mixed waters and filtration in pressure filters, was presented. The analysis of 

quality and quantity of supplied raw water and treated water was made. The effectiveness of 

the applied technology in water treatment and the necessity to obtain new water intakes due to 

the decreasing efficiency of the existing intakes and the increasing demand for water by the 

mine were demonstrated. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Stacja uzdatniania wody, technologia uzdatniania wody, wody głębi-

nowe, wody dołowe, usuwanie żelaza i manganu 

 

 

1. WSTĘP 

 

Stacja Uzdatniania Wody KWK ROW Ruch Jankowice była odpowiedzią na zwiększające 

się zapotrzebowanie wody dla rozbudowującej się kopalni oraz pogarszającą się jakością 

źródeł z której była pozyskiwana. W związku z powyższym w 1978 roku na zlecenie KWK 

Jankowice, Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Gliwicach został opracowany 

projekt stacji uzdatniania wody. Projekt obejmował kompleksowe rozwiązanie uzdatniania 

mieszanki niezasolonych wód dołowych z poziomu – 250 m szybów głównych kopalni oraz 



wód głębinowych z posiadanych studni[1]. Podstawą opracowania były badania laboratoryjne 

GiG-u oraz projekt koncepcyjny uzdatniania wód dołowych wraz z przystosowaniem ich do 

celów pitnych (opracowanie z 1974 roku)[2]. 

 

 

2. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD 

 

Technologia zakłada mieszanie niezasolonych wód z poziomu -250 m z wodą ze studni 

głębinowych w stosunku 1:1. Wynika to z małej podatności odżelaziania przez napowietrzanie 

wód ze studni głębinowej. Dopiero wymieszanie zwiększa podatność na odżelazianie. W pro-

jekcie technicznym przyjęto sposób uzdatniania wód poprzez ich napowietrzanie, filtrowanie 

w filtrach ciśnieniowych zamkniętych i chlorowanie. Projektowana wydajność stacji uzdatnia-

nia wynosi 5300 m3/d [2]. 

 

2.1. Podstawowe parametry stacji uzdatniania: 

- dopływ wód dołowych     2400 m3/doba 

- dopływ wód ze studni    2900 m3/doba 

- wydajność stacji uzdatniania   240 m3/h 

- pojemność zbiorników wody uzdatnionej  2 x 1000 m3 

- pojemność zbiornika zapasowego wody  

pitnej dla powierzchni szybów głównych  1000 m3 

 

2.2. Obiekty stacji uzdatniania. 

Stacja uzdatniania jako obiekt kompleksowy zlokalizowany jest w zachodniej części 

powierzchni głównej kopalni w sąsiedztwie zwałów węgla i składa się z następujących 

obiektów: 

- zbiornik wyrównawczy wód dołowych 

- mieszacz i budynek napowietrzania  

- budynek filtrów wraz z hydroforownią, pompownią i chlorownią  

- zbiornik wody uzdatnionej 

- zbiornik zapasowy wody pitnej dla kopalni 

- osadnik popłuczyn i poletka osadowe 

- rurociągi technologiczne i kanalizacja na terenie stacji uzdatniania 

- sygnalizacja i sterowanie. 

 

2.2. Opis procesu uzdatniania wód. 

Technologia zakłada doprowadzenie niezasolonych wód dołowych z szybów głównych  

KWK Jankowice rurociągiem tłocznym do zbiornika 3-komorowego wyrównawczego 

spełniającego równocześnie rolę osadnika. Ze zbiornika wyrównawczego, wody dołowe są 

grawitacyjnie doprowadzane do mieszacza mijankowego gdzie następuje ich wymieszanie  

z wodą z posiadanych studni . Mieszanka wód doprowadzana jest do komory napowietrzania, 

do której dostawę powietrza zapewniają dmuchawy. Po napowietrzaniu woda zostaje 

przepompowana na filtry ciśnieniowe. Po przefiltrowaniu oraz dezynfekcji chlorem uzdatniana 

woda posiada cechy wody pitnej i jest odprowadzana do zbiorników zapasowych. Następnie 

woda tłoczona jest do rurociągu tłocznego wody pitnej [1]. 

 

 



 
Rys. 1. Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody. 

Figure. 1. Technology diagram of the water treatment plant. 

 

2.3. Elementy stacji uzdatniania wody. 

a) Zbiornik wyrównawczy wód dołowych.  

Zaprojektowano zbiornik 3 komorowy o pojemności użytecznej jednej komory 600 m3. 

Pracują zawsze dwie komory, natomiast trzecia komora po napełnieniu wodą dołową 

stanowi osadnik. Włączanie poszczególnych komór odbywa się automatycznie poprzez 

otwarcie zasuw z napędem elektrycznym usytuowanym w studzience St3 oraz w komorze 

zasuw przy mieszaczu. Wypływ ze zbiornika do mieszania odbywa się za pomocą zasuw 

z napędem elektrycznym zlokalizowanym w budynku napowietrzania. Otwarcie 

poszczególnych zasuw przy zbiorniku ustawiono w ten sposób, aby zawsze w jednej  

z komór nastąpiło osadzanie zawiesin z wód dołowych. Usuwanie osadów odbywa się  

za pomocą rurociągów spustowych. 

b) Mieszacz i budynek napowietrzania.  

Wody dołowe i głębinowe ze studni doprowadzane są do mieszacza, gdzie następuje 

dokładne ich wymieszanie. Przyjęto mieszacz labiryntowy z 5-cioma przegrodami,  

a zlokalizowano go w budynku napowietrzania między dwiema komorami napowie-

trzania. W budynku napowietrzania wydzielono dwie oddzielne komory, w których od-

bywa się wytrącanie wodorotlenków żelaza poprzez napowietrzanie mieszanki wód za 

pomocą dyskowych dyfuzorów napowietrzających. Powietrze dostarczają dmuchawy 

zainstalowane w budynku filtrów. 

c) Budynek filtrów.  

Następnym procesem uzdatniania jest filtrowanie wody w 4 ciśnieniowych o parame-

trach: 

- średnica    3000 mm 

- powierzchnia złoża  7,087 m2 

- wysokość złoża filtracyjnego piasek o uziarnieniu 0,3 – 0,5 mm 



Filtry współpracują z pompownią wody surowej z 2 pompami o wydajności 240 m3/h 

oraz 2 dmuchawy DR 113T o wydajności 5,4 m3/min każda. 

Płukanie filtrów odbywa się za pomocą wody płuczącej (woda uzdatniona) do złoża od 

dołu filtra. Przefiltrowana woda magazynowana jest w zbiornikach wody czystej  

2x1000 m3, trzeci zbiornik stanowi rezerwę. Woda uzdatniona podlega dezynfekcji 

podchlorynem sodu za pomocą 3 chloratorów C-51. Woda ze zbiorników magazynowych 

przetłaczana jest za pomocą pomp wody czystej do kopalnianej sieci wody pitnej za 

pomocą 3 pomp o wydajności 258 m3/h. 

d) Zbiorniki wody uzdatnionej.  

Zbiorniki usytuowano obok budynku filtrów, zabezpieczając je nasypem ziemnym. Są to 

3 zbiorniki żelbetowe o pojemności 1000 m3 każdy. 

e) Osadnik popłuczyn i poletka osadowe.  

Obiekty wyłączone z ruchu. Popłuczyny ze stacji filtrów i komór napowietrzania są od-

prowadzane do osadników ziemnych a następnie wykorzystywana jako woda przemys-

łowa. 

 

 

3. UJĘCIA I JAKOŚĆ WODY 

 

Kopalnia wykorzystuje znaczące ilości wód zarówno do spożycia na cele socjalno-bytowe,  

jak również do profilaktyki przeciwpożarowej. Źródłami zaopatrzenia w wodę stacji uzdatnia 

jest ujęcie Kłokocin, Judasz oraz woda dołowa z poziomu -250 m. 

 

 

 
 
Rys. 2. Lokalizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody [3]. 

Figure. 2. Location of water intakes and water treatment plants [3]. 



3.1. Ujęcie wód podziemnych „Kłokocin”. 

Ujęcie „Kłokocin” zlokalizowane jest po zachodniej stronie stawu „Papierok” w granicach 

administracyjnych miasta Żory i składa się z dwóch studni. Ujęcie eksploatowane jest  

w ramach decyzji wodnoprawnej, zezwalającej na pobór wód w ilości Q=50 m3/h.  

 

3.2. Ujęcie wód podziemnych „Judasz”. 

Ujęcie „Judasz” zlokalizowane jest w okolicy ogródków działkowych w Rybniku-

Boguszowicach i składa się z dwóch studni. Ujęcie eksploatowane jest w ramach decyzji 

wodnoprawnej, zezwalającej na pobór wód w ilości Q=70 m3/h.  

 

3.3. Woda dołowa z poziomu -250m. 

Woda z poziomu -250m pompowana jest z rząpia odwadniania pomocniczego. Ujęcie 

eksploatowane jest w ramach decyzji wodnoprawnej, zezwalającej na pobór wód w ilości 

Q=52,2 m3/h. 

 

3.3.1. Jakość wody z ujęć.  

Wody zasilające stacje uzdatniania charakteryzują się głównie dużą mętnością oraz wysokim 

stężeniem żelaza i manganu przekraczające wartości dopuszczalne dla wody do picia i muszą 

być poddane procesowi uzdatniania. 

 

 

4. OPIS ORAZ OCENA STOSOWANEGO PROCESU UZDATNIANIA 

4.1. Opis stosowanej technologii uzdatniania wody 

 

Woda z 3 ujęć („Judasz”, „Kłokocin”, „poziom -250m”) po wymieszaniu doprowadzana jest 

do otwartego zbiornika w którym jest napowietrzana. Podczas napowietrzania wprowadzony 

tlen utlenia żelazo Fe(II) → Fe(III), mangan Mn(II) → Mn(IV) oraz inne zredukowane 

zanieczyszczenia. Podnoszony jest równocześnie odczyn pH wskutek usuwania CO2. Woda  

ze zbiornika otwartego napowietrzania tłoczona jest na filtry, gdzie jest filtrowana przez układ 

4 ciśnieniowych filtrów równoległych. W górnych warstwach złoża filtracyjnego następuje 

usuwanie utlenionych związków żelaza i manganu w postaci zawiesiny [4]. 

 

4.2. Ocena skuteczności uzdatniania wody. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych 

wody zasilającej stację uzdatniania oraz wody poddanej uzdatnianiu. Wyniki tych badań 

odniesiono do obowiązujących wymagań dla wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi [5]. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że zastosowana 

technologia pozwala na skuteczne usunięcie ponadnormatywnych zawartości jonów żelaza  

i manganu, a woda uzdatniona spełnia wymagania stawiane jakości wody pitnej. 

 

 

 

 

 

 

 



II III II III

1 pH 6,9 6,9 6,7 6,4 7,1 6,9 6,5-9,5

2 Przewodność elektryczna µS/cm 803 806 688 581 1396 1450 2 500

3 Barwa mg Pt/l 10 5 <5 <5 <5 <5 15

4 Mętność NTU 26 24 11 0,79 0,53 0,75 1

5 Zapach <2,0 <1,0 1 <1 1 <1

6 Azot azotynowy mg/l <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,023 <0,020 0,5

7 Chlorki mg/l 100 100 70 74 260 130 250

8 Siarczany mg/l 120 120 94 100 91 64 250

9 Węglany/Wodorowęglany mg/l 143 145 75,6 13,4 230 160 n.o.

10 Twardość mg CaCO3/l 259 247 135 150 309 197 60-700

11 Sód mg/l 46,1 46,1 40,7 35,8 142 70,2 200

12 Żelazo mg/l 10,1 5,35 3,56 0,041 0,036 0,018 0,2

13 Mangan mg/l 1,03 1,04 0,574 0,066 0,085 0,003 0,05

14 Bar mg/l 0,242 0,237 0,7 0,033 0,461 0,22 n.o.

15 Stront mg/l 0,189 0,2 0,12 0,18 0,87 0,347 n.o.

UW JudaszUW Kłokocin Wartości 

dopuszczalne
JednostkaParametrL.p.

Woda 

dołowa

Woda 

uzdatniona

 
 
Tabela. 1. Skład chemiczny wody zasilającej Stację Uzdatniania Wody Kopalni 

oraz wody uzdatnionej.[6] 

Table. 1. Chemical composition of the water fed to the Mine Water Treatment Plant 

and treated water.[6] 

 

4.3. Ocena wydajności stacji uzdatniania. 

Projektowa wydajność stacji wynosi 5300 m3/dobę, jednakże ze względu na brak źródeł 

zasilania w wodę o odpowiedniej jakości i wydajności obecnie produkcja kształtuje się  

na poziomie ok. 2000 m3/dobę.  

 

Rok 
Woda surowa Produkcja 

SUW 
Zużycie wody 

UW Kłokocin UW Judasz Woda dołowa 

2015 474 421 73 535 449 289 537 430 681 650 

2016 321 818 82 706 591 240 619 097 595 500 

2017 321 270 83 335 691 209 806 740 1 002 856 

2018 220 580 82 850 644 350 703 840 1 417 194 

2019 149 460 82 010 581 840 563 800 1 527 580 

 
Tabela. 2. Bilans produkcji oraz zużycia wody w KWK ROW Ruch Jankowice. 

Table. 2. Balance of water production and consumption in KWK ROW Ruch Jankowice. 

 

W ostatnich latach znacząco zwiększyło się zużycie wody uzdatnionej dla celów technolo-

gicznych kopalni przy jednoczesnym zmniejszeniu się wydajności posiadanych ujęć wody. 

Skutkuje to koniecznością zakupu brakującej ilości wody.  

 

 

 

 



 
 
Rys. 3. Bilans produkcji oraz zużycia wody w KWK ROW Ruch Jankowice. 

Figure. 3. Balance of water production and consumption in KWK ROW Ruch Jankowice. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Technologia stosowana w Stacji Uzdatniania Wody KWK ROW Ruch Jankowice gwarantuje 

uzyskanie wymaganych parametrów jakościowych wody uzdatnionej nawet w przypadku 

wysokich stężeń żelaza i manganu. Jednakże w związku z ograniczającymi się wydajnościami 

ujęć wody surowej przeznaczonej do uzdatniania wskazanym jest pozyskanie nowych, 

wydajniejszych ujęć. Zwiększenie ilości produkowanej wody będzie prowadzić do bardziej 

efektywnego wykorzystania posiadanej stacji, obniżenia kosztów wytworzenia, ograniczenia 

ilości zakupu wody po wyższych cenach. 
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Stacja Uzdatniania Wody KWK ROW Ruch Jankowice była odpowiedzią na zwiększające się 
zapotrzebowanie wody dla rozbudowującej się kopalni oraz pogarszającą się jakością źródeł 
z której była pozyskiwana. 

W 1978 roku na zlecenie KWK Jankowice, Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
w Gliwicach opracowało projekt stacji uzdatniania wody. 

Projekt obejmował kompleksowe rozwiązanie uzdatniania mieszanki niezasolonych wód 
dołowych z poziomu – 250 m szybów głównych kopalni oraz wód głębinowych z posiadanych 
studni. 

Podstawą opracowania były badania laboratoryjne GiG-u oraz projekt koncepcyjny 
uzdatniania wód dołowych wraz z przystosowaniem ich do celów pitnych (opracowanie 
z 1974 roku).
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Technologia zakłada mieszanie niezasolonych wód z poziomu -250 m z wodą ze studni 
głębinowych w stosunku 1:1. 
Wynika to z małej podatności odżelaziania przez napowietrzanie wód ze studni głębinowej. 

W projekcie technicznym przyjęto sposób uzdatniania wód poprzez ich napowietrzanie, 
filtrowanie w filtrach ciśnieniowych zamkniętych i chlorowanie. 

Projektowana wydajność stacji uzdatniania wynosi 5300 m3/d.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD
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Podstawowe parametry stacji uzdatniania:

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD

dopływ wód dołowych 2400 m3/doba

dopływ wód ze studni 2900 m3/doba

wydajność stacji uzdatniania 240 m3/h

pojemność zbiorników wody uzdatnionej 2 x 1000 m3

pojemność zbiornika zapasowego wody 

pitnej dla powierzchni szybów głównych 1000 m3

4



Obiekty stacji uzdatniania.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD

Stacja uzdatniania jako obiekt kompleksowy zlokalizowany jest w zachodniej części powierzchni 

głównej kopalni w sąsiedztwie zwałów węgla i składa się z następujących obiektów:

zbiornik wyrównawczy wód dołowych

mieszacz i budynek napowietrzania 

budynek filtrów wraz z hydroforownią, pompownią i chlorownią 

zbiornik wody uzdatnionej

zbiornik zapasowy wody pitnej dla kopalni

osadnik popłuczyn i poletka osadowe

rurociągi technologiczne i kanalizacja na terenie stacji uzdatniania

sygnalizacja i sterowanie.
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TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD
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TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD

Technologia zakłada doprowadzenie niezasolonych wód dołowych z szybów głównych 
KWK Jankowice rurociągiem tłocznym do zbiornika 3-komorowego wyrównawczego 
spełniającego równocześnie rolę osadnika. 
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TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD

Ze zbiornika wyrównawczego, wody dołowe są grawitacyjnie doprowadzane do mieszacza 
mijankowego gdzie następuje ich wymieszanie z wodą ze studni. 
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TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD

9

Mieszanka wód doprowadzana jest do komory napowietrzania, do której dostawę 

powietrza zapewniają dmuchawy. 



TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD

Po napowietrzaniu woda zostaje przepompowana na filtry ciśnieniowe. 
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TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD

Po przefiltrowaniu oraz dezynfekcji chlorem uzdatniana woda posiada cechy wody pitnej i jest 
odprowadzana do zbiorników zapasowych. Następnie woda tłoczona jest do rurociągu 
tłocznego wody pitnej.
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Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WÓD
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ZBIORNIKI WODY PITNEJ

ZBIORNIK 

NAPOWIETRZANIA

HALA  FILTRÓW

ZBIORNIK 

WYRÓWNAWCZY

CHLOR

POWIETRZE

UW KŁOKOCIN

UW JUDASZ

UW POZIOM -250M



Lokalizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody. 

UJĘCIA I JAKOŚĆ WODY
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UJĘCIA I JAKOŚĆ WODY

– Ujęcie wód podziemnych „Kłokocin”.
Ujęcie „Kłokocin” zlokalizowane jest po zachodniej stronie stawu „Papierok” w granicach 
administracyjnych miasta Żory i składa się z dwóch studni. Ujęcie eksploatowane jest 
w ramach decyzji wodnoprawnej, zezwalającej na pobór wód w ilości Q=50 m3/h. 
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UJĘCIA I JAKOŚĆ WODY

– Ujęcie wód podziemnych „Judasz”.
Ujęcie „Judasz” zlokalizowane jest w okolicy ogródków działkowych w Rybniku-
Boguszowicach i składa się z dwóch studni. Ujęcie eksploatowane jest w ramach decyzji 
wodnoprawnej, zezwalającej na pobór wód w ilości Q=70 m3/h. 
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UJĘCIA I JAKOŚĆ WODY

– Woda dołowa z poziomu -250m.
Woda z poziomu -250m pompowana jest z rząpia odwadniania pomocniczego. Ujęcie 
eksploatowane jest w ramach decyzji wodnoprawnej, zezwalającej na pobór wód w ilości 
Q=52,2 m3/h.
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UJĘCIA I JAKOŚĆ WODY

Jakość wody z ujęć

Wody zasilające stacje uzdatniania charakteryzują się głównie dużą mętnością 
oraz wysokim stężeniem żelaza i manganu przekraczające wartości dopuszczalne 
dla wody do picia i muszą być poddane procesowi uzdatniania.
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OPIS ORAZ OCENA STOSOWANEGO 
PROCESU UZDATNIANIA

 Woda z 3 ujęć („Judasz”, „Kłokocin”, „poziom -250m”) po wymieszaniu doprowadzana jest 
do otwartego zbiornika w którym jest napowietrzana. 

 Podczas napowietrzania wprowadzony tlen utlenia 

Fe(II) → Fe(III) 

Mn(II) → Mn(IV) 

oraz inne zredukowane zanieczyszczenia.

 Woda ze zbiornika otwartego napowietrzania tłoczona jest na filtry, gdzie jest filtrowana 
przez układ 4 ciśnieniowych filtrów równoległych. 

 W górnych warstwach złoża filtracyjnego następuje usuwanie utlenionych związków 
żelaza i manganu w postaci zawiesiny 

18



OPIS ORAZ OCENA STOSOWANEGO 
PROCESU UZDATNIANIA
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II III II III

1 pH 6,9 6,9 6,7 6,4 7,1 6,9 6,5-9,5

2 Przewodność elektryczna µS/cm 803 806 688 581 1396 1450 2 500

3 Barwa mg Pt/l 10 5 <5 <5 <5 <5 15

4 Mętność NTU 26 24 11 0,79 0,53 0,75 1

5 Zapach <2,0 <1,0 1 <1 1 <1

6 Azot azotynowy mg/l <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,023 <0,020 0,5

7 Chlorki mg/l 100 100 70 74 260 130 250

8 Siarczany mg/l 120 120 94 100 91 64 250

9 Węglany/Wodorowęglany mg/l 143 145 75,6 13,4 230 160 n.o.

10 Twardość mg CaCO3/l 259 247 135 150 309 197 60-700

11 Sód mg/l 46,1 46,1 40,7 35,8 142 70,2 200

12 Żelazo mg/l 10,1 5,35 3,56 0,041 0,036 0,018 0,2

13 Mangan mg/l 1,03 1,04 0,574 0,066 0,085 0,003 0,05

14 Bar mg/l 0,242 0,237 0,7 0,033 0,461 0,22 n.o.

15 Stront mg/l 0,189 0,2 0,12 0,18 0,87 0,347 n.o.

UW JudaszUW Kłokocin Wartości 

dopuszczalne
JednostkaParametrL.p.

Woda 

dołowa

Woda 

uzdatniona

Skład chemiczny wody zasilającej Stację Uzdatniania Wody Kopalni oraz wody uzdatnionej.



OPIS ORAZ OCENA STOSOWANEGO 
PROCESU UZDATNIANIA

Projektowa wydajność stacji wynosi 5300 m3/dobę, jednakże ze względu na brak źródeł 
zasilania w wodę o odpowiedniej jakości i wydajności obecnie produkcja kształtuje się na 
poziomie ok. 2000 m3/dobę. 

20

Bilans produkcji oraz zużycia wody w KWK ROW Ruch Jankowice w m3.

Rok
Woda surowa Produkcja 

SUW
Zużycie wody

UW Kłokocin UW Judasz Woda dołowa

2015 474 421 73 535 449 289 537 430 681 650

2016 321 818 82 706 591 240 619 097 595 500

2017 321 270 83 335 691 209 806 740 1 002 856

2018 220 580 82 850 644 350 703 840 1 417 194

2019 149 460 82 010 581 840 563 800 1 527 580



OPIS ORAZ OCENA STOSOWANEGO 
PROCESU UZDATNIANIA
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Bilans produkcji oraz zużycia wody w KWK ROW Ruch Jankowice.



PODSUMOWANIE

Technologia stosowana w Stacji Uzdatniania Wody KWK ROW Ruch Jankowice gwarantuje 
uzyskanie wymaganych parametrów jakościowych wody uzdatnionej nawet w przypadku 
wysokich stężeń żelaza i manganu. 

Jednakże w związku ze zmniejszającymi się wydajnościami ujęć wody surowej 
przeznaczonej do uzdatniania, wskazanym jest pozyskanie nowych, wydajniejszych ujęć. 

Zwiększenie ilości produkowanej wody będzie prowadzić do bardziej efektywnego 
wykorzystania posiadanej stacji, obniżenia kosztów wytworzenia, ograniczenia ilości zakupu 
wody po wyższych cenach.
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Charakterystyka Polskiej Grupy Górniczej S.A.
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Kalendarz certyfikacji systemów zarządzania

4

ISO 9001

ISO 9001
ISO 14001

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001
ISO 27001 w ZIT

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001
ISO/ICE 27001

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO/ICE 27001

2004 2007 2010 2016 2019 2020



Zintegrowany System Zarządzania wdrożony 
w PGG S.A.
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Zarządzanie jakością w odniesieniu do normy 
ISO 9001:2015

6

Doskonalenie jakości zarządzania 
przedsiębiorstwem polega na:

- Poprawie jakości kierowania pracą 
zespołów ludzkich,

- Optymalizacji wykorzystywania 
majątku finansowego i 
rzeczowego,

- Jak najlepszym wykorzystaniu 
kapitału ludzkiego jakim dysponuje 
przedsiębiorstwo

Zarządzanie jakością zarządzania 
przedsiębiorstwem obejmuje:

- Politykę i planowanie jakości 
zarządzania przedsiębiorstwem, 

- sterowanie jakością zarządzania 
przedsiębiorstwem

- doskonalenie jakości zarządzania

Jakość zarządzania:

- - strona opisowa, utożsamiającą jakość zarządzania inherentnymi właściwościami działań dotyczących 
kierowania przedsiębiorstwem i jego nadzorowania,

- - strona wartościująca postrzegająca jakość zarządzania jako stopień w jakim dzięki niej spełnione są 
wymagania: klientów, pracowników i właścicieli przedsiębiorstwa oraz pozostałych interesariuszy (dostawców, 
samorządy terytorialne, itp.)



Nowe wdrożenia
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• BPM – business proces management



Nowe wdrożenia
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• System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą

PN-N 18001:2004



Nowe wdrożenia
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• System zarządzania środowiskowego zgodny z normą 
ISO 14001:2015



Nowe wdrożenia
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• System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą

ISO/IEC 27001:2013

Zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji - najistotniejszy
proces eliminowania słabości w zakresie bezpieczeństwa, które mogą
występować w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Polega na określeniu
prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych słabości
i zaproponowaniu reakcji na wyliczony poziom ryzyka.

Karta ryzyka zawiera informacje o potencjalnych słabościach.

Karta ryzyka opracowywana jest dla:

• Systemów

• Pomieszczeń

• Innych zasobów

Przetwarzających informacje w PGG S.A.



Nowe wdrożenia

11

• System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą 

ISO/IEC 27001:2013



Nowe wdrożenia
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• System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą 

ISO/IEC 27001:2013



Wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstwa
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Korzyści wewnętrzne Korzyści zewnętrzne

Jakość produkowanego węgla kamiennego na wysokim 

poziomie Poprawa zadowolenia klientów

Redukcja liczby reklamacji

Dostosowanie węgla do potrzeb klienta

Lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego
Systematyczna kontrola (badania jakościowe, audit)

System informacyjny

Wzrost wiarygodności i zaufania oraz poprawa wizerunku
Wdrożenie podejścia procesowego

Certyfikowane systemy zarządzania

Wzrost wydajności pracy
Pozytywna zmiana dotychczasowego wizerunku oraz wzrost 

efektywności pracyBenefity dla pracowników

Publikacja Certyfikatów na stronie internetowej pgg.pl Zapewnienie kontrahentów o prowadzeniu dalszej 

działalności i jej rozwoju
Większa identyfikowalność

Tabela 1. Korzyści organizacji z praktycznego stosowania systemów zarządzania w Polskiej Grupie 

Górniczej S.A.

Table 1. The organization benefits from the practical use of management systems in Polska Grupa 

Górnicza S.A.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bąk 2003.

http://pgg.pl/


Podsumowanie
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Polska Grupa Górnicza S.A. na przestrzeni lat wdrażała nowe systemy
począwszy od zarządzania jakością, przez zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy, zarządzanie środowiskowe po zarządzanie
bezpieczeństwem informacji.

Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań
norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/IEC 27001.

Dzięki nowym wdrożeniom PGG S.A. ciągle doskonali zintegrowany system
zarządzania w przedsiębiorstwie.



Podsumowanie
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Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PGG
S.A. wpływa na:

• poprawę wizerunku przedsiębiorstwa,

• skuteczne planowanie i organizowanie robót górniczych oraz pozostałych
procesów,

• określanie celów i zadań,

• zarządzanie kopalniami i przedsiębiorstwem,

• usystematyzowanie postępowania w poszczególnych procedurach,

• wzrost zadowolenia klientów z utrzymania wysokiej jakości oferowanych
produktów,

• podniesienie świadomości pracowników w zakresie BHP,

• jakość i efektywność pracy załogi,

• lepszy nadzór nad dokumentacją.



Dziękuję za uwagę
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Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Wujek
ul. Wincentego Pola 65
40-596 Katowice
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STRESZCZENIE: W referacie zaprezentowano krótką charakterystykę przedsiębiorstwa oraz 

systemów wdrożonych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. PGG S.A. wdrożyła i utrzymuje sys-

temy zarządzania oparte o zapisy norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004. 

Przedsiębiorstwo wdrożyło również system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny 

z normą ISO/IEC 27001:2013. Ponadto w myśl zasady ciągłego doskonalenia PGG S.A. po-

dejmuje szereg działań mających na celu podwyższenie standardu przedsiębiorstwa i utrzyma-

nie najwyższej jakości. Wszystkie działania związane z wdrożeniem i utrzymaniem certyfiko-

wanych systemów zarządzania wspierają funkcjonowanie PGG S.A. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: zintegrowany system zarządzania, przedsiębiorstwo górnicze, podej-

ście procesowe 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Współczesne podejście do zarządzania procesami produkcyjnymi opiera się na stosowaniu 

znormalizowanych systemów zarządzania. Idea ta dotyczy szeroko pojętego zarządzania jako-

ścią produktów i usług, jak również jakością środowiska pracy i środowiska naturalnego. Trze-

ba jednak pamiętać o tym, że poważnym zagrożeniem wdrożenia znormalizowanego podejścia 

do zarządzania jest nieuzasadnione przekonanie, że zastosowany system daje gwarancję sku-

teczności działania. 

Działalność przedsiębiorstwa to obok zagadnień jakościowych, także cała sfera związana ze 

spełnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiskowych, bezpieczeństwa in-

formacji i innych wymogów administracyjnych oraz oczekiwań społecznych, które często zna-

cząco wpływają na efektywność przedsiębiorstwa i nie mogą być pomijane przy analizie efek-

tywności [20]. Chcąc sprostać bieżącym i przyszłym wymaganiom rynku, tak krajowego jak 

i zagranicznego, w Polsce w 1994 roku podjęto działania mające na celu opracowanie i wdro-

żenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z normami ISO 9000. Decyzja o wdrożeniu sys-

temu oraz określona polityka jakości były motywowane chęcią podniesienia poziomu zarzą-

dzania, organizacji i sposobu produkcji odpowiadającego światowym standardom w dziedzinie 

zapewnienia jakości. Były również odpowiedzią na sygnalizowane oczekiwania odbiorców 

[21]. Każde przedsiębiorstwo, które chce konkurować na rynku, musi oferować swoim klien-

tom najwyższą jakość, a realizuje to przy zastosowaniu systemu zarządzania jakością (QMS – 

Quality Management System) [4]. 



Obserwując działania przedsiębiorstw, można zauważyć pewnego rodzaju „modę” na wdra-

żanie tych bądź innych koncepcji, systemów czy metod doskonalących [5]. Istnieją przesłanki 

do konieczności stosowania systemów zarządzania jakością. Do głównych sił nacisku zaliczyć 

należy: klientów, konkurencje, kooperantów, czynnik ekonomiczny organizacji (duże koszty 

reklamacji, produktów wadliwych, przestojów produkcyjnych itp.), elementy zarządzania, 

aspekty społeczne itp. [1; 13]. Przedsiębiorstwa zmieniają swoje nastawienie do klientów, stają 

się bardziej elastyczne, dostępne, komunikatywne i są gotowe na niektóre ustępstwa. Powoduje 

to zmiany w funkcjonowaniu organizacji i planowaniu procesów produkcyjnych [13]. Uświa-

damia zarządzającym, iż organizacja to nie zbiór pojedynczych funkcji, procesów czy obsza-

rów, ale złożony system. Dlatego zarządzający zaczynają kierować swoją uwagę na modele 

holistyczne, w których organizacja jest postrzegana w sposób systemowy [5]. Potocznie, sys-

tem jest procesem przetwarzającym różnego rodzaju dane, które określają możliwość wpro-

wadzenia zmian [13]. Z systemem tym można spotkać się praktycznie w każdej gałęzi przemy-

słu, w wielu przedsiębiorstwach, co świadczy o coraz szerszym jego stosowaniu. 

Polska Grupa Górnicza S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw górniczych w Pol-

sce. W jej skład wchodzi 8 kopalń (KWK ROW, KWK Ruda, KWK Sośnica, KWK Bolesław 

Śmiały, KWK Piast – Ziemowit, KWK Murcki – Staszic, KWK Mysłowice – Wesoła, KWK 

Wujek) oraz 5 zakładów (Zakład Elektrociepłownie, Zakład Górniczych Robót Inwestycyj-

nych, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Remontowo – Produkcyjny i Zakład Pro-

dukcji Ekopaliwa). 

Wdrożony w Polskiej Grupie Górniczej S.A. zintegrowany system zarządzania (ZSZ) jest 

połączeniem procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdro-

żenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających z poli-

tyki, niż podejście poprzez oddzielne systemy [3]. 

Dla przedsiębiorstwa bardzo ważne jest, aby regularnie monitorować i oceniać zarówno 

wdrożenie systemu, jak i uzyskiwane efekty działań. Powinno temu służyć staranne dobranie 

odpowiednich wskaźników. Sposobem oceny skuteczności, mającej na celu identyfikację ry-

zyk i określenia spełnienia wymagań jest auditowanie. 

PGG S.A. posiada certyfikowany system zarządzania, na który składa się odpowiednio sys-

tem zarządzania jakością, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarzą-

dzania środowiskowego, a od 2019 roku system zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

 

 

2. PRZESŁANKI WDROŻENIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA 

 

Mówiąc o zintegrowanym systemie zarządzania (ZSZ) należy podkreślić znaczenie podejścia 

procesowego [9] i systemowego – integracji, oznacza sformalizowane połączenie praktyki 

w jedno, ale nie jako połączenie oddzielnych składników – są to współdziałające ze sobą i uzu-

pełniające się podsystemy organizacji [8]. Głównym celem tworzenia ZSZ jest poszukiwanie 

sposobu na ciągłe zwiększanie efektywności organizacji. W swojej publikacji M. Wylężek po-

wołuje się na definicję ZSZ podaną przez P. Millera [24]. Opisuje go jako „jeden, jedno-

znacznie określony, udokumentowany i spójny system, który umożliwia skuteczne i równo-

czesne zarządzanie wieloma aspektami, poprzez ustanowienie i realizację jednej polityki i wy-

nikających z niej celów dotyczących tych aspektów” [10]. 

Wdrożenie ZSZ jest jednym ze sposobów na uzyskanie lepszej pozycji na rynku, dlatego 

przedsiębiorstwa w ostatnich latach coraz częściej korzystają z takiego rozwiązania. Z jednej 

strony pozwala ono na zapewnienie odbiorcom najwyższych parametrów produktu finalnego, 



z drugiej zaś ułatwia optymalizację zasobów oraz zapewnia lepszą komunikację wewnątrz fir-

my [24]. Przy czym, w przedsiębiorstwie górniczym zasobami są [7]: 

 zasoby naturalne, 

 zasoby rzeczowe – tworzące fizyczny majątek przedsiębiorstwa, 

 zasoby ludzkie – obejmujące kwalifikacje, aktywność i wiedzę zatrudnionych pra-

cowników, 

 zasoby finansowe – obejmujące wszystkie posiadane formy i postaci pieniądza, 

 zasoby niematerialne i prawne – obejmujące posiadane licencje, patenty, informacje 

oraz także znak graficzny i nazwę firmy, markę, reputację. 

W zależności od tego jakie systemy zarządzania zostały wdrożone w organizacji, elemen-

tami składowymi ZSZ mogą być systemy dotyczące zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem 

pracy, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji. Każdy z systemów ma przypisane swoje 

obszary i zakresy działania. Obszary działania dotyczą określonych procesów, procedur i dzia-

łań. Wszystkie zakresy ZSZ są oparte na normach, na podstawie których jednostka wdrażająca 

taki system może podlegać certyfikacji. Poszczególnym z nich są przypisane konkretne normy: 

 systemom zarządzania jakością – PN-EN ISO 9000, PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 

9004, 

 systemom zarządzania środowiskowego – PN-EN ISO 14001, 

 systemom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-N-18001, 

 systemom zarządzania bezpieczeństwem informacji – PN ISO/IEC 27001, 

 auditowaniu systemów zarządzania – PN-EN ISO 19011. 

Wymagania powyższych norm przedsiębiorstwo musi spełnić, aby mogło być certyfikowa-

ne [12]. 

Polska Grupa Górnicza S.A. w trosce o satysfakcję klienta i stan środowiska naturalnego, 

dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniając ochro-

nę przetwarzanych informacji, wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wyma-

ganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i ISO/IEC 27001:2013 

oraz przyjęła do stosowania Politykę ZSZ.Celem wdrożenia, a obecnie utrzymania systemu jest 

dostarczanie klientom wyrobów i usług o ustalonej jakości w sposób planowany, zgodnie z ich 

potrzebami, w warunkach poszanowania wymagań prawnych i innych, przede wszystkim do-

tyczących ochrony środowiska i BHP, oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych in-

formacji [26]. 

 

 

3. ELEMENTY SKŁADOWE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

 

Do głównych powodów zainteresowania przedsiębiorstw systemami zarządzania należy zali-

czyć [23]: 

 wymagania klientów często żądających od swoich dostawców posiadania certyfikowa-

nego systemu zarządzania, 

 traktowania certyfikowanego systemu zarządzania jako ważnego atutu promocyjnego 

kształtującego wizerunek firmy w kontaktach z otoczeniem, 

 traktowanie systemu zarządzania jako narzędzia uporządkowania i doskonalenia metod 

zarządzania. 

Pozytywne czynniki zaobserwowane po wdrożeniu systemów zarządzania można podzie-

lić na wewnętrzne organizacji i zewnętrzne (zestawienie przedstawiono w tabeli 1). 



Korzyści ekonomiczne to między innymi zmniejszenie kosztów [20]: 

 związanych z brakiem jakości wyrobów i usług, 

 dotyczących odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodo-

wymi, 

 związanych z użytkowaniem środowiska i ewentualnymi karami. 

Korzyści dla otoczenia to spełnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa wyro-

bów i usług, prawa pracy oraz ochrony środowiska, zmniejszenie lub likwidacja uciążliwości 

dla okolicznych mieszkańców, zmniejszenie ilości odpadów oraz redukcja zużycia surowców 

[20]. 

Korzyści dla pracowników to przede wszystkim praca w stabilnym przedsiębiorstwie, sa-

tys-fakcja z wykonywanej pracy, systematyczny i określony zakres działania oraz możliwość 

podnoszenia kwalifikacji [20]. 

 
Tabela 1. Korzyści organizacji z praktycznego stosowania 

systemów zarządzania w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 

Table 1. The organization benefits from the practical use 

of management systems in Polska Grupa Górnicza S.A. 

Korzyści wewnętrzne Korzyści zewnętrzne 

Jakość produkowanego węgla kamiennego 

na wysokim poziomie 

 

Poprawa zadowolenia klientów 

Redukcja liczby reklamacji 

Dostosowanie węgla do potrzeb klienta  
Lepszy dostęp do rynku krajowego i zagraniczne-

go 
Systematyczna kontrola (badania jakościo-

we, audit) 

System informacyjny  
Wzrost wiarygodności i zaufania oraz poprawa  

wizerunku 
Wdrożenie podejścia procesowego 

Certyfikowane systemy zarządzania 

Wzrost wydajności pracy  Pozytywna zmiana dotychczasowego wizerunku 

oraz wzrost efektywności pracy Benefity dla pracowników 

Publikacja Certyfikatów na stronie interne-

towej pgg.pl 

 
Zapewnienie kontrahentów o prowadzonej dalszej 

działalności i jej rozwoju 
Większa identyfikowalność 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bąk 2003 [2]. 

 

Celem stosowania zintegrowanego systemu zarządzania w PGG S.A. jest: 

• dążenie do poprawienia jakości, efektywności funkcjonowania firmy, usprawnienia 

i zracjonalizowania przebiegu procesów wewnętrznych, 

• zbudowanie wizerunku firmy dbającej o środowisko, postępującej zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami i działającej na rzecz minimalizacji negatywnych oddziaływań na 

środowisko, dążącej do stałej poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz zapewniają-

cej bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, 

• zapewnienie środków służących doskonaleniu jakości, ochronie środowiska, podnosze-

niu poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwu przetwarzanych da-

nych. 

 

3.1. System zarządzania jakością zgodny z norma ISO 9001:2015 

 

System Zarządzania to odpowiednia struktura organizacyjna, podział odpowiedzialności po-

między pracowników oraz zasoby firmy (materialne, finansowe, ludzkie), które są niezbędne 

http://pgg.pl/


do zapewnienia powtarzalnej jakości oraz poszanowania zdrowia pracowników przez dążenie 

do rozpoznania i ograniczania ryzyka zawodowego, poszanowania zasobów środowiska, dąże-

nie do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz bezpiecznego przetwarzania informacji. 

Do korzyści płynących z wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 

9001zaliczyć można m.in.: 

 spełnienie wymagań klientów wymagających od dostawców wdrożenia/certyfikacji sys-

temu zarządzania, 

 ułatwienie dostępu do regulacji wewnętrznych dla pracowników poprzez wdrożenie do-

kumentacji w wersji elektronicznej w sieci intranet (witryna „ISO”, Księga Praw), 

 wdrożenie auditów wewnętrznych (w tym między-oddziałowych) badających zgodność 

postępowania z wymaganiami norm oraz regulacjami wewnętrznymi, 

 wprowadzenie audytów zewnętrznych badających zgodność postępowania wykonaw-

ców z zawartymi umowami, 

 poprawa wizerunkowa firmy i górnictwa, 

 wprowadzenie monitoringu reklamacji, wykazu wymaganych kompetencji na stanowi-

skach pracy, wymogu dla niektórych dostawców posiadania certyfikatów ISO. 
 

3.2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z norma PN-N 18001:2004 
 

Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się na zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy sta-

nowią jeden z etapów rozwijającego się podejścia do problematyki BHP [11]. System ten jest 

kolejnym elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego w Polskiej Grupie 

Górniczej S.A. Bezpieczeństwo ludzkie powinno być najwyższą wartością firmy, ponieważ 

bez pracowników nie jest ona w stanie wyprodukować towarów i usług zapewniających naj-

wyższą jakość wyrobów oferowanych przez przedsiębiorstwo, a tym samym wywiązać się 

z zawartych umów z kontrahentami [12]. 

Efekty wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normą 

PN-N-18001 należą m.in.: 

 Realizacja wymagań prawnych – „Dokument bezpieczeństwa”, 

 Angażowanie pracowników do działań na rzecz poprawy BHP, 

 Ocena stanowisk pracy pod kątem BHP, 

 Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Polskiej Grupy Górniczej S.A., 

 Katalog opisowo-rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika, 

 Poprawa świadomości pracowników w zakresie BHP, 

 Portal internetowy Gwarek zapewniający dostęp do wiedzy z obszaru górnictwa, 

 Konkurs „Pracuję bezpiecznie” – 24 tys. godzin szkolenia w 2019 r., 

 Popularyzacja instruktaży bhp – „Minuty dla bezpieczeństwa”, 

 Realizacja własnymi siłami filmów instruktażowo-szkoleniowych BHP, 

 Wdrożenie innowacyjnych metod szkoleniowych z wykorzystaniem środowiska wirtu-

alnej rzeczywistości, 

 Ujednolicenie sposobu przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w całej firmie, 

 Plan poprawy BHP jako wypadkowa identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowe-

go, 

 Wymagania dla podwykonawców równorzędne do wymagań wewnętrznych w PGG 

S.A., 

 Ograniczanie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

http://m.in/
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3.3. System zarządzania środowiskowego zgodny z norma ISO 14001:2015 

 

System zarządzania środowiskiem ISO 14001 ma na celu zoptymalizować nasze oddziały-

wanie na środowisko, a przez to uczynić naszą firmę przyjazną środowisku. Twórcy normy 

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem, wyszli z założenia, że ekologiczność przedsię-

biorstwa uzyskuje się, głównie, dzięki optymalizacji ekonomicznej procesów wytwórczych or-

ganizacji. Inaczej mówiąc, wdrożenie ISO 14001, musi się opłacać. Wdrażając System Zarzą-

dzania Środowiskiem ISO 14001 w pierwszej kolejności dokonujemy identyfikacji aspektów 

środowiskowych, czyli tego, jak my (czyli nasza firma) oddziałuje na środowisko. Istotne jest 

to, że mamy wypisać zarówno pozytywne jak i negatywne sposoby oddziaływania na środo-

wisko [25]. Do efektów wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 

ISO 14001 należą m.in.: 

• Identyfikacja zakresu oddziaływań firmy na środowisko (tzw. aspektów środowisko-

wych) pozwoliła na określenie sposobów zarządzania nimi celem zmniejszenia nega-

tywnych wpływów. Realizowane obecnie cele i zadania środowiskowe skupiają się na: 

selektywnej zbiórce i właściwym zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów, ograni-

czaniu ilości i minimalizacji oddziaływania odprowadzanych ścieków, ograniczeniu 

emisji hałasu, ograniczeniu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, ograniczania 

zużycia energii, działaniach edukacyjnych, wycofywaniu produktów i materiałów szcze-

gólnie szkodliwych (np. azbestu). 

• Wprowadzenie cyklicznej weryfikacji zgodności działań z wymaganiami prawnymi 

w zakresie ochrony środowiska (około 150 aktów prawnych) pozwala na zmniejszenie 

ryzyka ponoszenia kar z tytułu niespełnienia wymagań; 

• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń środowiskowych, ustalenie procedur i zapewnie-

nie odpowiednich zasobów pozwoliło na zmniejszenie ryzyka wystąpienia i szybsze 

i adekwatne reagowanie na awarie środowiskowe (np. wycieki); 

• Wprowadzenie obowiązku spełnienia środowiskowych wymagań dla firm zewnętrznych 

zawartych w „Instrukcji dla wykonawców”  pozwolił zmniejszyć wpływ działania firmy 

na środowisko, szczególnie w zakresie awarii środowiskowych; 

• Wymiana dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, a także systemowe podej-

ście do obserwacji zidentyfikowanych w trakcie audytów (identyfikacja problemów 

i rozwiązania przenoszone są na wszystkie oddziały) skutkuje zmniejszeniem oddziały-

wań firmy np. w zakresie występowania awarii środowiskowych, gospodarki odpadami, 

• Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki materiałowej, zwiększenie stopnia segrega-

cji odpadów; 

• Poprawa wizerunku PGG S.A. jako firmy odpowiedzialnej za stan środowiska; zwięk-

szenie stopnia świadomości i zaangażowania pracowników w kwestie ochrony środowi-

ska. 

 

3.4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001:2013 

 

Ważną częścią zasobów, jakimi dysponuje każda organizacja jest coraz częściej informacja. 

Postęp w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej spowodował, iż informacja stała 

się jednym z elementarnych czynników stymulujących rozwój współczesnej gospodarki, do-

prowadzając również do transformacji społeczeństwa z industrialnego w informacyjne. Wobec 

powyższego istnieje konieczność troski o tak strategiczne aktywa, jakimi są dane i informacje, 

gdyż to one determinują przewagę nad innymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi [14]. 

https://ikmj.com/certyfikat-iso-14001/
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W celu zapewnienia poufności każdy zapis, dokument czy informacja powinny być chro-

nione przed ujawnieniem. Przykładowo – w procedurze przetargowej nie można dopuszczać do 

sytuacji, że jeden z oferentów zna tajniki negocjacji i pozycji pozostałych i dzięki tej wiedzy 

może złożyć konkurencyjną ofertę, z góry stawiającą go na wygranej pozycji. 

Bez względu na rodzaj informacji oraz formę ich przechowywania należy je chronić. 

W dobie komputeryzacji nietrudno o ich utratę, uszkodzenie, ujawnienie, niedozwoloną mody-

fikację, a nawet kradzież. W celu ochrony danych, zapisów, informacji i dokumentów stosuje 

się szereg procedur mających zabezpieczyć je przed niebezpiecznymi zdarzeniami stosuje się 

standaryzowane systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji [12]. 

Efekty wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą 

ISO/IEC 27001 jakie można zaobserwować to m.in. 

• Spełnienie wymagań w zakresie wdrożenia RODO oraz Ustawy o Krajowym Systemie 

Cyberbezpieczeństwa, 

• Eliminacja ryzyka związanego z naliczeniem kar za niewdrożenie skutecznych zabez-

pieczeń, 

• Przygotowanie organizacji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji (prze-

zwyciężenie ich bądź minimalizacja wpływu na organizację), 

• Poprawa świadomości pracowników w zakresie wiedzy o zagrożeniach dla informacji 

przetwarzanych w Spółce: 

 nieudane próby wyłudzenia środków pieniężnych bądź informacji (ataki socjotech-

niczne, phishing ,podszywanie się pod pracownika spółki czy też Urzędu Patento-

wego). 

 

4. NOWE WDROŻENIA A ZINTEGROWANY SYSTEM 

 ZARZĄDZANIA W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ S.A. 

 

Polska Grupa Górnicza S.A. jest obecnie w trakcie wdrażania nowego, internetowego systemu 

dostępnego w formie witryny internetowej. Mowa tu o Business Process Management, czyli 

BPM. Witryna jest opracowana w taki sposób, aby każdy pracownik miał możliwość w szybki 

i łatwy sposób odnalezienia wszystkich najważniejszych informacji związanych z funkcjono-

waniem zintegrowanego systemu zarządzania począwszy od informacji podstawowych o przed-

siębiorstwie takich jak np.: schemat organizacyjny, mapa procesów biznesowych, informacja 

o właścicielach procesów, lista pracowników, czy role, stanowiska i funkcje. Kolejny podroz-

dział szeroko rozbudowanego menu pozwala na odnalezienie najważniejszych dokumentów 

przedsiębiorstwa (Polityka ZSZ, Księga ZSZ, Certyfikaty, lista procedur, biblioteka dokumen-

tów oraz załączniki do procedur). Ponadto w witrynie BPM można znaleźć informacje doty-

czące kart oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, czynniki ryzyka, 

informacje o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, aspektach środowiskowych, rejestr ak-

tów i wymagań prawnych. Ponadto od 2019 roku BPM został uzupełniony o informacje doty-

czące RODO oraz plan postępowania z ryzykiem i karty ryzyka utraty P.I.D. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Polska Grupa Górnicza S.A. na przestrzeni lat wdrażała nowe systemy począwszy od zarzą-

dzania jakością, przez zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie środowisko-

we po zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat potwier-

dzający spełnienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/IEC 27001. 

http://m.in/


Dzięki nowym wdrożeniom PGG S.A. ciągle doskonali zintegrowany system zarządzania 

w przedsiębiorstwie. Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PGG 

S.A. wpływa na: 

• poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, 

• skuteczne planowanie i organizowanie robót górniczych oraz pozostałych procesów, 

• określanie celów i zadań, 

• zarządzanie kopalniami i przedsiębiorstwem, 

• usystematyzowanie postępowania w poszczególnych procedurach, 

• wzrost zadowolenia klientów z utrzymania wysokiej jakości oferowanych produktów, 

• podniesienie świadomości pracowników w zakresie BHP, 

• jakość i efektywność pracy załogi, 

• lepszy nadzór nad dokumentacją. 

Polska Grupa Górnicza S.A. stale doskonali wdrożone systemy poprzez wprowadzanie 

do stosowania nowych metod podnoszenia świadomości swoich pracowników, zwiększania ich 

bezpieczeństwa, zmniejszenia oddziaływania na środowisko, utrzymania na wysokim poziomie 

oferowanych towarów i usług, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
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Management Systems Implemented in Polska Grupa 

Górnicza S.A. Available Data as Support 
 

The paper presents a brief description of the enterprise and systems implemented in Polska 

Grupa Górnicza S.A. PGG S.A. has implemented and maintains management systems based 

on the provisions of ISO 9001:2015, 14001:2015 and 18001:2004. The company has also im-

plemented an information security management system in accordance with ISO/ICE 27001: 

:2013. In addition, according to the principle of continuous improvement of PGG S.A. under-

takes a number of action to improve the enterprise standard and maintain the highest quality. 

All activities relates to the implementation and maintenance of certified management systems 

support the functioning of PGG S.A. 
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1. Rozmieszczenie otworów kierunkowych względem wyrobisk. 
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2. Cel wiercenia otworów kierunkowych z Pochylni wentylacyjnej F. 

Odmetanowania górotworu w rejonie Ściany IC w pokładzie 501 w polu C na poziomie 900m, w celu 

zmniejszenia zagrożenia metanowego podczas jej eksploatacji.  

Filar oddzielający miejsce pracy od rejonu ściany, wynoszący ok. 200, miał duży wpływ na bezpieczeństwo 

załogi, znajdującej się w miejscu wykonywania robót wiertniczych. 

Rozmieszczenie otworów kierunkowych  na wybiegu Ściany IC, pozwala na odejście od frontu ściany, co 

ułatwia proces wiercenia. 

Odcinki horyzontalne nad ścianą, powinno wykonywać się prostopadle do największych naprężeń 

rozciągających w górotworze dla uzyskania  lepszych wydajności. Przy takim układzie, warunek ten został w 

dużej mierze spełniony. 

3. Warunki geologiczno - górnicze. 

a) Informacje ogólne, profil geologiczny. 

Pochylnia I-C bis badawcza, drążona była na południe od Chodnika odstawczego C bad. Wyrobisko wydrążone 

zostało w pokładzie 501 oraz w warstwach stropowych i spągowych tego pokładu wykształconych jako iłowce, 

mułowce oraz piaskowce. Warstwy geologiczne w opisywanym rejonie zalegają z nachyleniem ok. 2-5° i 

zapadają w kierunku południowo-zachodnim. Pokład 501 w omawianym rejonie, wykształcony jest w postaci 

warstwy węgla o miąższości od 3,3 m do 3,8 m. Na początkowych metrach Pochylni I-C bis bad., stwierdzono 

zaburzenie sedymentacyjne w postaci wdarcia piaskowca w stropową część pokładu 501 powodujące ścienienie 

pokładu, do całkowitego jego zaniku oraz na końcowym odcinku gdzie ławica piaskowca zredukowała 

miąższość pokładu do 1,40 m. W stropie pokładu 501 znajduje się ławica piaskowca o miąższości 8,0 m (otw. 

G-16(2018)). Spąg pokładu 501 budują iłowce o miąższości  3,05 m (otw. G-16(2018)).  

 

b) Zaburzenia tektoniczne i sedymentacyjne. 

W trakcie drążenia Pochylni I-C bis badawczej, stwierdzono następujące zaburzenia: 

- do około 30,0 mb Pochylni I-C bis badawczej, stwierdzono zaburzenie sedymentacyjne w postaci wdarcia 

piaskowca w stropową część pokładu powodujące całkowity zanik pokładu 

- na ok. 655,0 mb Pochylni I-C bis badawczej stwierdzono uskok o zrzucie h= 1,60 m na południowy zachód. 

- od ok. 690,0 mb do końca wybiegu Pochylni I-C bis badawczej stwierdzono zaburzenie  sedymentacyjne w 

postaci wdarcia piaskowca w stropową część pokładu powodujące redukcję jego miąższości do 1,40 m 

 

c) Zagrożenia wodne i warunki hydrogeologiczne. 

Wyrobisko znajduje się w górotworze zaliczonym do I stopnia zagrożenia wodnego. Planowane roboty 

prowadzone będą w I stopniu zagrożenia wodnego. W trakcie przewiercania warstw piaskowców, należy 

spodziewać się dopływu słonej wody w ilości do 100 l/min. Po sczerpaniu zasobów statycznych dopływy te będą 

malały.  
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d) Krawędzie eksploatacyjne i wyrobiska w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Do 160 m, powyżej i poniżej brak. 

e) Parametry geomechaniczne. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań penetrometrycznych wykonanych w otworach badawczych G-65(2017) 

oraz G-65a(2017) w Pochylni odstawczej C badawczej.  

 

Nazwa otworu Profil 

Wytrzymałość na 

ściskanie Rc 

[MPa] 

Gęstość 

objętościowa 

[kg/m3] 

STROP 

POKŁADU 

501 

G-65 (2017) 6,40 piaskowiec 
20,59 - 119,51 

Rcśr = 69,14 

 

25,890 

POKŁAD 

501 
G-65 (2017) 

G-65a (2017) 
3,90 węgiel 

2,17 - 28,17 

Rcśr = 16,12 

 

- 

SPĄG 

POKŁADU  501 G-65a (2017) 2,0 iłowiec 
8,51 - 39,63 

Rcśr = 28,54 

 

25,890 

       

4. Wyjściowe parametry techniczne otworów kierunkowych oraz ich długości.  

 

Nazwa  

numer otworu 

(Name and numer of 

well) 

Kąt poziomy 

(względem prostopadłości ociosu 

wschodniego) 

(Horizontal angle – from 

perpendicularity of side well) 

[°] 

Kąt pionowy 

(Vertical angle) 

[°] 

 

Długość 

(Lenght) 

[m] 

 

TM 1a 40S 16 

 

402,0 

 

TM 2 30S 8 

 

401,0 

 

TM 3 16S 6 

 

300,0 

 

TM 4 22S 16 

 

302,0 

 

TM 5 15N 15 

 

301,0 

 

TM 1a-5 15N - 40S 8 - 16 

 

1706,0 
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5. Rozmieszczenie otworów kierunkowych względem frontu Ściany IC. 
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6. Profile otworów kierunkowych. 

TM 1a TM 2 TM 3 TM 4 TM 5 
0,0 - 6,0m : węgiel (m = 6,0m) 

6,0 - 36,0m : piaskowiec (m = 30,0m) 
36,0 - 37,0m : łupek zapiaszczony (m = 1,0m) 

37,0 - 38,0m : piaskowiec (m = 1,0m) 

38,0 - 39,0m : łupek zapiaszczony (m = 1,0m) 
39,0 - 42,0m : łupek ilasty (m = 3,0m) 

42,0 - 42,3m : łupek zapiaszczony (m = 0,3m) 

42,3 - 43,3m : łupek ilasty (m = 1,0m) 
43,3 - 43,6m : łupek zapiaszczony  (m = 0,3m) 

43,6 - 43,8m : łupek szary  (m = 0,2m) 
43,8 - 44,2m : łupek zapiaszczony  (m = 0,4m) 

44,2 - 57,0m : łupek ilasty  (m = 12,8m) 

57,0 - 71,0m : łupek szary  (m = 14,0m) 
71,0 - 74,0m : łupek ilasty  (m = 3,0m) 

74,0 - 76,5m : łupek szary  (m = 2,5m) 

76,5 - 77,0m : węgiel (m = 0,5m) 
77,0 - 77,5m : łupek szary (m = 0,5m) 

77,5 - 79,0m : łupek zapiaszczony (m = 1,5m) 

79,0 - 79,8m : łupek szary  (m = 0,8m) 
79,8 - 80,0m : łupek zapiaszczony (m = 0,2m) 

80,0 - 82,0m : łupek szary  (m = 2,0m) 

82,0 - 84,0m : węgiel  (m = 2,0m) 
84,0 - 87,0m : łupek szary    (m = 3,0m) 

87,0 - 88,0m : łupek zapiaszczony    (m = 1,0m) 

88,0 – 90,0m : łupek szary    (m = 2,0m) 
90,0 – 92,0m : łupek zapiaszczony    (m = 2,0m) 

92,0 – 94,0m : łupek szary    (m = 2,0m) 

94,0 – 95,0m : łupek zapiaszczony    (m = 1,0m) 
95,0 – 98,5m : łupek szary   (m = 3,5m) 

98,5 – 101,0m : węgiel (m = 2,5m) 

101,0 – 111,0m : Piaskowiec   (m = 10,0m) 
111,0 – 115,0m : Łupek ilasty + węgiel  (m = 4,0m) 

115,0 – 117,0m : Łupek zapiaszczony  (m = 2,0m) 

117,0 – 130,0m : Piaskowiec  (m = 13,0m) 
130,0 – 150,0m : Łupek zapiaszczony  (m = 20,0m) 

150,0 – 163,0m : Piaskowiec  (m = 13,0m) 

163,0 – 165,0m : Łupek zapiaszczony (m = 2,0m) 
165,0 – 166,0m : Piaskowiec (m = 1,0m) 

166,0 – 168,0m : Łupek szary (m = 2,0m) 

168,0 – 169,0m : Piaskowiec (m = 1,0m) 
169,0 – 170,0m : Łupek szary (m = 1,0m) 

170,0 – 186,0m : Piaskowiec (m = 16,0m) 

186,0 – 187,0m : Łupek zapiaszczony (m = 1,0m) 
187,0 – 188,0m : Łupek szary (m = 1,0m) 

188,0 – 196,0m : Piaskowiec (m = 8,0m) 

196,0 – 198,0m : Łupek zapiaszczony (m = 2,0m) 
198,0 – 208,0m : Piaskowiec (m = 10,0m) 

208,0 – 209,0m : Łupek zapiaszczony (m = 1,0m) 

209,0 – 243,0m : Piaskowiec (m = 34,0m) 
243,0 – 245,5m : Łupek zapiaszczony (m = 2,5m) 

245,5 – 268,0m : Piaskowiec (m = 22,5m) 

268,0 – 268,5m : Łupek ilasty (m = 0,5m) 
268,5 – 282,0m : Piaskowiec (m = 13,5m) 

282,0 – 288,0m : Łupek ilasty (m = 6,0m) 

288,0 – 300,0m : Łupek il. + piaskowiec (m = 12,0m) 
300,0 – 304,0m : Łupek ilasty (m = 4,0m) 

304,0 – 327,0m : Piaskowiec (m = 23,0m) 

327,0 – 328,0m : Łupek ilasty (m = 1,0m) 
328,0 – 328,5m : Łupek zapiaszczony  (m = 0,5m) 

328,5 – 329,5m : Łupek ilasty  (m = 1,0m) 
329,5 – 329,8m : Łupek zapiaszczony  (m = 0,3m) 

329,8 – 331,8m : Łupek ilasty  (m = 2,0m) 

331,8 – 338,8m : węgiel  (m = 7,0m) 
338,8 – 341,5m : łupek ilasty  (m = 2,7m) 

341,5 – 342,0m : łupek zapiaszczony  (m = 0,5m) 

342,0 – 346,0m : łupek ilasty  (m = 4,0m) 
346,0 – 375,0m : łupek szary  (m = 29,0m) 

375,0 – 381,0m : węgiel  (m = 20,0m) 
381,0 – 390,0m : łupek szary  (m = 9,0m) 

390,0 – 402,0m : łupek zapiaszczony  (m = 12,0m) 

0,0 - 8,7m : węgiel (m = 8,7m) 

8,7 - 84,0m : piaskowiec (m = 75,3m) 

84,0 - 91,0m : łupek ilasty (m = 7,0m) 

91,0 - 97,0m : łupek szary (m = 6,0m) 

97,0 - 106,0m : piaskowiec z przewarstwieniami 

łupka zapiaszczonego (m = 9,0m) 

106,0 - 116,0m : łupek szary (m = 20,0m) 

116,0 - 119,8m : piaskowiec (m = 3,8m) 

119,8 - 120,0m : węgiel (m = 0,2m) 

120,0 - 123,0m : łupek ilasty (m = 3,0m) 

123,0 - 124,0m : węgiel (m = 1,0m) 

124,0 - 126,0m : łupek ilasty (m = 2,0m) 

126,0 - 127,5m : węgiel (m = 1,5m) 

127,5 - 130,0m : łupek ilasty (m = 2,5m) 

130,0 - 132,5m : łupek zapiaszczony (m = 2,5m) 

132,5 - 136,0m : piaskowiec (m = 3,5m) 

136,0 - 140,0m : łupek zapiaszczony (m = 4,0m) 

140,0 - 154,0m : piaskowiec (m = 14,0m) 

154,0 - 157,0m : łupek szary (m = 3,0m) 

157,0 - 165,0m : łupek ilasty (m = 8,0m) 

165,0 - 167,8m : łupek zapiaszczony (m = 2,8m) 

167,8 - 168,1m : węgiel (m = 0,3m) 

168,1 - 168,4m : łupek ilasty, zawęglony (m = 

0,3m) 

168,4 - 178,0m : łupek zapiaszczony (m = 9,6m) 

178,0 - 179,0m : piaskowiec (m = 1,0m) 

179,0 - 181,0m : łupek zapiaszczony (m = 2,0m) 

181,0 - 183,8m : piaskowiec (m = 2,8m) 

183,8 - 186,0m : węgiel (m = 2,2m) 

186,0 - 187,0m : piaskowiec z przerostami łupka 

zapiaszczonego (m = 1,0m) 

187,0 - 195,7m : łupek ilasty (m = 8,7m) 

195,7 - 205,0m : łupek zapiaszczony (m = 9,3m) 

205,0 - 211,0m : łupek ilasty (m = 6,0m) 

211,0 - 214,8m : łupek ilasty + węgiel  (m = 

3,8m) 

214,8 - 219,0m : węgiel  (m = 4,2m) 

219,0 – 224,0m: piaskowiec (m = 5,0m) 

224,0 – 226,0m: łupek ilasty (m = 2,0m) 

226,0 – 244,0m: łupek zapiaszczony (m = 18,0m) 

244,0 – 247,0m: piaskowiec (m = 3,0m) 

247,0 – 264,0m: łupek zapiaszczony (m = 17,0m) 

264,0 – 265,0m: piaskowiec (m = 1,0m) 

265,0 – 272,0m: łupek ilasty (m = 7,0m) 

272,0 – 282,5m: łupek zapiaszczony (m = 10,5m) 

282,5 – 309,0m: łupek ilasty (m = 26,5m) 

309,0 – 325,0m: węgiel (m = 16,0m) 

325,0 – 328,0m: łupek ilasty (m = 3,0m) 

328,0 – 328,4m: węgiel (m = 0,4m) 

328,4 – 332,4m: łupek ilasty (m = 4,0m) 

332,4 – 337,0m: węgiel (m = 4,6m) 

337,0 – 366,0m: łupek szary (m = 29,0m) 

366,0 – 399,0m: łupek ilasty (m = 33,0m) 

399,0 – 401,0m: łupek piaskowiec (m = 2,0m) 

 

0,0 - 11,7m : węgiel (m = 11,7m) 

11,7 - 12,0m : łupek ilasty  + węgiel (m = 0,3m) 

12,0 - 105,0m : piaskowiec (m = 93,0m) 

105,0 - 120,7m : łupek szary (m = 15,7m) 

120,7 - 121,0m : węgiel (m = 0,3m) 

121,0 - 122,0m : piaskowiec (m = 1,0m) 

122,0 - 134,5m : łupek szary (m = 12,5m) 

134,5 - 139,0m : piaskowiec (m = 4,5m) 

139,0 - 142,0m : łupek zapiaszczony (m = 3,0m) 

142,0 - 147,0m : łupek ilasty (m = 5,0m) 

147,0 - 148,0m : węgiel (m = 1,0m) 

148,0 - 158,0m : łupek szary (m = 10,0m) 

158,0 - 160,0m : węgiel (m = 2,0m) 

160,0 - 163,0m : łupek szary (m = 3,0m) 

163,0 - 166,0m : węgiel (m = 3,0m) 

166,0 - 169,0m : łupek szary + węgiel (m = 3,0m) 

169,0 - 174,0m : łupek szary (m = 5,0m) 

174,0 - 176,0m : węgiel (m = 2,0m) 

176,0 - 182,0m : łupek szary + węgiel (m = 6,0m) 

182,0 - 191,0m : łupek zapiaszczony (m = 8,0m) 

191,0 - 195,0m : piaskowiec (m = 4,0m) 

195,0 - 205,0m : łupek szary (m = 10,0m) 

205,0 - 232,0m : piaskowiec (m = 27,0m) 

232,0 - 233,5m : łupek szary (m = 1,5m) 

233,5 - 235,0m : piaskowiec (m = 2,0m) 

235,0 - 237,0m : łupek szary (m = 2,0m) 

237,0 - 261,0m : piaskowiec (m = 24,0m) 

261,0 - 265,0m : łupek zapiaszczony (m = 4,0m) 

265,0 - 274,0m : piaskowiec (m = 9,0m) 

274,0 - 277,0m : łupek szary (m = 3,0m) 

277,0 - 300,0m : łupek zapiaszczony (m = 23,0m) 

 

0,0 - 6,8m : węgiel (m = 6,8m) 

6,8 - 7,0m : łupek zapiaszczony (m = 0,2m) 

7,0 - 55,0m : piaskowiec (m = 48,0m) 

55,0 - 67,0m : łupek ilasty (m = 12,0m) 

67,0 - 71,0m : piaskowiec (m = 4,0m) 

71,0 - 78,0m : łupek szary (m = 7,0m) 

78,0 - 82,0m : łupek zapiaszczony (m = 4,0m) 

82,0 - 100,0m : łupek szary (m = 18,0m) 

100,0 - 107,0m : łupek zapiaszczony (m = 7,0m) 

107,0 - 108,0m : węgiel (m = 1,0m) 

108,0 - 114,0m : łupek zapiaszczony (m = 6,0m) 

114,0 - 115,0m : łupek ilasty (m = 1,0m) 

115,0 - 117,0m : łupek zapiaszczony (m = 2,0m) 

117,0 - 118,0m : piaskowiec (m = 1,0m) 

118,0 - 122,0m : łupek ilasty (m = 4,0m) 

122,0 - 134,0m : łupek zapiaszczony (m = 12,0m) 

134,0 - 142,0m : piaskowiec (m = 8,0m) 

142,0 - 156,0m : łupek zapiaszczony (m = 14,0m) 

156,0 - 159,0m : piaskowiec (m = 3,0m) 

159,0 - 175,0m : łupek szary (m = 16,0m) 

175,0 - 176,0m : piaskowiec (m = 1,0m) 

176,0 - 179,5m : łupek zapiaszczony (m = 3,5m) 

179,5 - 187,0m : piaskowiec (m = 7,5m) 

187,0 - 188,5m : łupek zapiaszczony (m = 1,5m) 

188,5 - 192,0m : węgiel (m = 3,5m) 

192,0 - 195,0m : piaskowiec (m = 3,0m) 

195,0 - 204,0m : łupek ilasty (m = 9,0m) 

204,0 - 213,0m : łupek zapiaszczony (m = 9,0m) 

213,0 - 219,0m : łupek szary (m = 6,0m) 

219,0 - 236,5m : łupek ilasty (m = 17,5m) 

236,5 - 238,5m : łupek zapiaszczony (m = 2,5m) 

238,5 - 239,0m : łupek ilasty (m = 0,5m) 

239,0 - 248,0m : łupek zapiaszczony (m = 9,0m) 

248,0 - 271,0m : łupek ilasty (m = 23,0m) 

271,0 - 278,0m : węgiel kamienny (m = 7,0m) 

278,0 - 281,0m : łupek ilasty (m = 3,0m) 

281,0 - 302,0m : łupek zapiaszczony (m = 21,0m) 

 

0,0 - 10,5m : węgiel (m = 10,5m) 

10,5 - 26,0m : piaskowiec (m = 15,5m) 

26,5 - 29,0m : łupek zapiaszczony (m = 3,0m) 

29,0 - 36,0m : piaskowiec (m = 7,0m) 

36,0 - 37,0m : łupek zapiaszczony (m = 1,0m) 

37,0 - 58,0m : piaskowiec (m = 21,0m) 

58,0 - 60,0m : łupek zapiaszczony (m = 2,0m) 

60,0 - 65,5m : piaskowiec (m = 5,5m) 

65,5 - 68,0m : łupek zapiaszczony (m = 2,5m) 

68,0 - 70,0m : piaskowiec  (m = 2,0m) 

70,0 - 76,0m : łupek zapiaszczony  (m = 6,0m) 

76,0 - 85,0m : piaskowiec  (m = 9,0m) 

85,0 - 94,0m : łupek szary  (m = 9,0m) 

94,0 - 99,0m : piaskowiec  (m = 3,0m) 

99,0 - 104,0m :łupek szary  (m = 5,0m) 

104,0 - 104,5m :łupek zawęglony  (m = 0,5m) 

104,5 - 108,0m : piaskowiec  (m = 3,5m) 

108,0 - 123,0m : łupek szary  (m = 15,0m) 

123,0 - 127,0m : łupek ilasty  (m = 4,0m) 

127,0 - 129,0m : łupek szary  (m = 2,0m) 

129,0 - 169,0m : piaskowiec  (m = 40,0m) 

169,0 - 171,0m : łupek szary (m = 2,0m) 

171,0 - 175,5m : łupek ilasty (m = 4,5m) 

175,5 - 190,0m: piaskowiec (m = 14,5m) 

190,0 - 199,0m: łupek zapiaszczony (m = 9,0m) 

199,0 - 214,0m: piaskowiec (m = 15,0m) 

214,0 - 232,0m: łupek zapiaszczony (m = 18,0m) 

232,0 - 234,0m: łupek ilasty (m = 2,0m) 

234,0 - 265,0m: piaskowiec (m = 31,0m) 

265,0 - 272,0m: łupek szary (m = 7,0m) 

272,0 - 278,0m: łupek zapiaszczony (m = 6,0m) 

278,0 -  299,0m: łupek ilasty (m = 21,0m) 

299,0 - 301,0m: piaskowiec (m = 2,0m) 
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7. Przekrój osiowy otworu kierunkowego TM 1a.  
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8. Przekrój osiowy otworu kierunkowego TM 2.  
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9. Przekrój osiowy otworu kierunkowego TM 3. 
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10. Przekrój osiowy otworu kierunkowego TM 4. 
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11. Przekrój osiowy otworu kierunkowego TM 5. 
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12. Analiza robót wiertniczych oraz odmetanowania.  

12.1. Roboty wiertnicze. 

Analizując geologię z jaką mieliśmy do czynienia podczas robót wiertniczych, to górotwór składający się ze skał osadowych. Przewiercane warstwy, to: piaskowiec,  łupek 

zapiaszczony, łupek ilasty, łupek szary oraz węgiel. 

Podczas wiercenia otworów kierunkowych z silnikiem wgłębnym, wykorzystano dwa ustawienia krzywki, a mianowicie: 0,38 oraz 0,56. Po analizie wyników z wierceń 

uzgodniono, iż krzywienie z ustawieniem krzywki 0,56, jest praktyczniejsze biorąc pod uwagę nasze warunki górniczo-geologiczne. 

Wyniki wierceń były zróżnicowane, ponieważ zależały do wielu czynników, jak np.: skierowanie silnika wgłębnego (TOOLFACE), rodzaj skały, nacisk osiowy, strumień 

objętościowy wody, typ świdra, kierunek zapadania warstw oraz kąt obrócenia silnika wgłębnego wokół własnej osi podczas jego pracy. Obrócenie to, wynika z budowy 

silnika wgłębnego i występuje praktycznie zawsze. A więc podczas nastawiania silnika wgłębnego, trzeba wziąć pod uwagę takie zachowanie „dolnej części przewodu 

wiertniczego”. 

Dla osiągnięcia celu wiercenia, większość prób krzywienia, prowadzone były z orientacją silnika wgłębnego do krzywienia w płaszczyźnie pionowej, a rzadziej w poziomej. 

Powodem tego było to, że wyjściowe kąty poziome (skierowanie rur obsadowych) otworów były zbliżone do prostopadłości wybiegu ściany, a więc zasięg otworów był 

bardzo duży (cały wybieg Ściany IC). Natomiast odpowiednia wysokość części otworów będących w przestrzeni roboczej ściany, była tutaj kluczowa dla osiągnięcia celu 

(odmetanowanie) oraz do określenia zasięgu zawału wysokiego i wpływu ciśnienia eksploatacyjnego na pracę naszych otworu. 

Analizując uzyskane wartości jednostkowego kąta krzywienia, można stwierdzić, że największy wpływ na wyniki wiercenia, ma twardość skały. Jednostkowe wartości 

zmiany kąta krzywienia są proporcjonalne do twardości przewiercanych skał. Biorąc pod uwagę rodzaj skał, to wartości te, dla krzywienia w płaszczyźnie pionowej są 

następujące: 

 

Piaskowiec  Isr = 0,32°/m 

Łupek zapiaszczony  Isr = 0,29°/m 

Łupek ilasty  Isr = 0,21°/m 

Łupek szary  Isr = 0,17°/m 

 

Uzyskane wartości krzywienia „w górę”, różniły się od tych „w dół” i były mniejsze gdyż pod wpływem samego ciężaru, naturalnie wygina cały przewód w kierunku 

działania siły grawitacji..  

Wykonanie takiego krzywienia, miało miejsce w piaskowcu, gdzie Isr = 0,23°/m. 

Praca (stabilność) silnika wgłębnego pod zadaną orientacją oraz kątem zawiercania o skałę, ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ silnik wgłębny nie dążył nam do 

odchylenia w inna stronę poprzez żerdzie wiertnicze, których naturalny kierunek ugięcia był inny. Przykładem takich skał są piaskowiec oraz łupek zapiaszczony. Proces 

wiercenia w skałach o niższej twardości, jak np. łupek szary, łupek ilasty dawało gorsze wyniki (mniejsza intensywność krzywienia otworu). Przyczyną tego, jest 

niestabilność skały oraz ich słabo-zwięzłość.  

Analizując uzyskane wartości jednostkowego kąta krzywienia w płaszczyźnie poziomej w funkcji twardości skał, można stwierdzić, że zależność mamy taką samą. Innym 

parametrem mający wpływ na uzyskanie wartość kąta poziomego, to kierunek zapadania warstw. Większości przypadków, naturalne ugięcie przewodu podczas wiercenia 

obrotowego, było zgodne z kierunkiem upadu warstw (upad ok 5° w kierunku południowo-zachodnim). Krzywienie otworu po wzniosie w płaszczyźnie poziomej wyniosło Isr 

= 0,19°/m, a więc uzyskano mniejszą wartość krzywienia jednostkowego w porównaniu z krzywieniem otworu po upadzie, gdzie Isr = 0,24°/m., również w płaszczyźnie 

poziomej.  

Za naturalne uginanie przewodu , podczas wiercenia, może mieć również wpływ obrót przewodu podczas wiercenia obrotowego – tendencja w prawo. 

Mówi się, że siły Coriolisa również mają wpływ na wyniki wiercenia, a jeśli tak, to stosunkowo niewielki. 

Dla uzyskania lepszych wyników wiercenia, zaleca się dobierania narzędzie urabiającego według twardości skał. Do krzywienia, zastosowane zostały dwa typy świdrów: 

a) Do skał bardzo kruchych (węgiel), 

b) Do skał o średniej twardości, twardych (piaskowiec) 

Oba typy, użyto do wiercenia w piaskowcu i lepsze wyniki, osiągnięto świdrem „b”, gdyż lepiej zawiercał się w skałę, stabilniej pracował oraz wydłużono czas pracy.  

Pod kątem hydraulicznym, przez cały okres robót wiertniczych, stosowano wodę bez żadnych dodatków. 

Wykorzystanie silnika wgłębnego w przewadze skał twardych, pozwolił uniknąć problemów podczas wiercenia (obsypywanie). Tak więc, roboty wiertnicze w każdym 

przypadku, zakończył się bez komplikacji. 

Stosowano naciski osiowe w zakresie 11 – 20 kN oraz ciśnienie wody w przedziale 28 -35 bar. W skałach bardzo kruchych, tj. łupek szary, prowadzono wiercenie pod 

mniejszym ciśnieniem wody i stosunkowo mniejszym nacisku osiowym, aby uniknąć obsypywania. Wiercenie w skałach twardych, wykonywano z większymi parametrami 

mechanicznymi oraz hydraulicznymi. 

 

12.2. Odmetanowanie. 

Usytuowanie otworów kierunkowych (części, zbliżonych do horyzontalnych, znajdujących się nad ścianą) w różnych odległościach pionowych względem eksploatowanego 

pokładu 501, Ścianą IC, pozwoliło określić zależność pomiędzy usytuowaniem frontu ściany, a otworami dla rozpoczęcia ich prac i uzyskaniu pełnego przepływu, a więc 

określeniu wpływu ciśnienia eksploatacyjnego oraz wpływu zasięgu zawału wysokiego względem naszych otworów kierunkowych.  

Analizując otwory kolejno od nieistniejącej Rozcinki Ściany IC, można zauważyć, że otwór TM 1 usytuowany w narożu Ściany IC na wysokości 9,0 – 17,0m nad stopem 

pokładu 501, po podłączeniu do sieci odmetanowania i przyłożeniu depresji, od razu podczas rozruchu ściany uzyskano metan z wydatkiem średnio 2,0m3/min i tak się 

utrzymywał aż do momentu, kiedy ściana znajdowała się na cesze ok. 160m (po wybiegu). Potem, strumień objętościowy malał jak i również w nim koncentracja metanu, aż 

do 25%. Możliwe, że depresja naturalna oraz odmetanowanie z wyrobiska przyścianowego, spowodowało migrację metanu w kierunku wschodnim.  

Otwór TM 2, będący w odległości pionowej 25,0m oraz poziomej 26,0m na północ od nieistniejącej Rozcinki Ściany IC, rozpoczął swoją pracę przez wpływ ciśnienia 

eksploatacyjnego po przejechaniu ściany na ok. 20mb (ok 5m przed otworem), a wydatek stale rósł. Otwór ten, w pełni uzyskał przepływ o wysokiej koncentracji, kiedy linia 

frontu Ściany IC, znajdowała się w odległości ok 24m za otworem (cecha ścianowa 44mb) z wydatkiem równym 3,90m3CH4/min. Maksymalna, uzyskana wartość strumienia 

objętościowego metanu, to 7,1m3/min., przy przyłożonej depresji 29mmHg.  

Dla otworu kierunkowego TM 4, zalegającego 44,0m nad pokładem 501, rozpoczęcie odmetanowania nastąpiło, kiedy front Ściany IC, znajdował się w odległości 56,5m za 

otworem, a jego strumień objętościowy wynosił wówczas 2,8m3/min. W pełni jego praca nastąpiła, kiedy front ściany usytuowany był w odległości ok. 75m za otworem i 

wynosiła 3,6m3CH4/min. Maksymalna wartość strumienia objętościowego metanu, osiągnęła wartość 5,2m3/min.  

Analizując kolejny otwór TM 3, interwał znajdujący się nad ścianą w odległości pionowej  21,0 – 29,0m, uzyskał przepływ metanu zaraz po podłączeniu i wykonaniu próby 

odmetanowania. Na tamtą chwilę, front ściany znajdował w odległości 60,0m przed otw. TM 3. W pełni uzyskany wydatek metanu, uzyskał wartość 4,1m3/min i miał 

miejsce, kiedy front ściany znajdował się w odległości 29,0m za naszym otworem. Cały interwał, będący pod wpływem eksploatacji, przewiercany był w piaskowcu.  

Ostatni nasz otworów kierunkowy TM 5, usytuowany w piaskowcu w odległości pionowej 4,0 – 22,0m., po zakończeniu wiercenia oraz podłączeniu, uzyskał śladowe ilości 

metanu. Front ściany znajdował się w odległości ok. 100m przed otworem, a więc gaz ten, najprawdopodobniej pochodził z samego piaskowca, którego odpowiednia wysoka 

przepuszczalność, pozwoliła na dopływ metanu do strefy przyotworowej. Optymalny strumień objętościowy metanu uzyskano, kiedy front ściany był w odległości 18,0m 

przed otworem i wynosił 4,9m3/min. 

Niewykluczone, że podane wartości wydatków mogły być jeszcze wyższe, gdyby była możliwość przyłożenia większej depresji na poszczególnych otworach. 

Wszystkie omawiane otwory, posiadały wysoką koncentrację, wynoszącą średnio 88%. 

Całkowity średni strumień objętościowy metanu z wszystkich otworów kierunkowych, średnio wynosi 15m3/min. 

Porównując odmetanowanie z otworów kierunkowych  do  otworów klasycznych, wierconych z wyrobiska przyścianowego, otrzymano wynik większy, co miało przełożenie 

na wysoką efektywność odmetanowania ściany, wynoszącej średnio 75%. 

Udział odmetanowania (ilościowy metan) z otworów kierunkowych w stosunku do całości odmetanowania, dla tej ściany, wyniósł 66,88%. 

Sumaryczna ilość metanu, odprowadzona pięcioma otworami kierunkowymi do końca grudnia 2019, osiągnęła wartość 1,19 mln Nm3. 

Analizując aktualną lokalizacje frontu ściany, otwory kierunkowe w większości odbierają metanu z zasięgu zrobów i być może ich praca będzie trwać bardzo długo. 

 

 

 



Rozwój układów hydraulicznych w 

maszynach produkcji KGHM ZANAM S.A.
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Układy hydrauliczne – stan obecny

Problem Przyczyna

Duże straty energii w postaci ciepła.
• Pompy stałego wydatku.

• Niekorzystna relacja przepływ-ciśnienie.

Niezadowalająca żywotność 

komponentów hydraulicznych.

• Olej hydrauliczny niedostatecznej jakości.

• Ograniczenie skoku tłoka tylko i wyłącznie 

poprzez mechaniczne blokady.

• Wysokie temperatury oleju, powyżej 100°C

Niedostatecznie czysty olej

hydrauliczny.

• Warunki wykonywania prac naprawczo-

przeglądowych.

• Nieszczelności w układzie.
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Badania – straty mocy
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Nowe rozwiązania – pompy i sterowanie

Zmiany:

- Pompy zmiennego wydatku, 

wielotłoczkowe ze sterowaniem LS

- Zwiększenie nominalnego ciśnienia do 

280bar (z 220bar)

Korzyści dla klienta:

- Zwiększenie sprawności układu hydraulicznego

- Zmniejszenie zużycia paliwa

- Ograniczenie strat w postaci ciepła
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Badania – olej hydrauliczny
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Badania – olej hydrauliczny
Lepkość [cSt]

Czas[h]
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Nowe rozwiązania – olej hydrauliczny

Zmiany:

W wyniku wielomiesięcznych testów prowadzonych na maszynach KGHM 

ZANAM w kopalni, zawężono rekomendowane oleje do dwóch, które 

osiągnęły wymagane parametry.
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Nowe rozwiązania – zbiornik hydrauliczny

Zmiany:

- Zbiornik podzielony na 3 części

- System filtracji bocznikowej – załączanej 

automatycznie

- Czujniki zanieczyszczenia cząstkami 

stałymi i wody

Korzyści dla klienta:

- ciągła kontrola stanu oleju

- wczesne wykrywanie problemów związanych z

obecnością wody oraz z obecnością cząstek

stałych

- zapobieganie awariom i niepotrzebnym przerwom

w pracy maszyny
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Podsumowanie

Problem Rozwiązanie

Duże straty energii w postaci 

ciepła.

 Pompy zmiennego wydatku oraz sterowanie LS

 Zwiększenie ciśnienia o ok. 30%

Niezadowalająca żywotność 

siłowników hydraulicznych.

 Badania i dobór odpowiedniej klasy oleju

 Wprowadzenie czujników skrajnych pozycji tłoka

Niedostatecznie czysty olej

hydrauliczny.

 System pomiaru czystości oleju oraz 

zawartości wody

 System automatycznej filtracji oleju
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Ładowarki LKP-1001 i LKP-1701

Najbardziej, obecnie, zaawansowane technologicznie ładowarki w ofercie 

KGHM ZANAM.

Wyższy stopień skomplikowania – dla bardziej wymagających warunków 

użytkowania.

Wyposażone w układy monitorowania, które pozwolą ocenić przyjęte założenia 

oraz finalne rezultaty.
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Ładowarka LKP-1701

FILM MARKETINGOWY



Dziękuję za uwagę



S

Wydobywamy węgiel, który zmienia 
świat

Kraków, 24-26 luty 2020 

FORMUŁA PROJEKTOWA INWESTYCJI JAKO 
SPOSÓB NA OGRANICZENIE RYZYKA 

PROJEKTU – GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE 
METANU

prezenter  Sebastian Ostrowski



Ideą dla wprowadzenia Zarządzania Projektami w GK JSW było:

• Opracowanie Strategii GK JSW na lata 2018-2030

• „Ogarnięcie” realizowanych równolegle wielu zadań inwestycyjnych POWIĄZANYCH ze sobą co do celu, bez nadzoru
i koordynacji CAŁOŚCI. POWIĄZANIE inwestycji spójnych PROJEKT

Nowe podejście do zadań inwestycyjnych zamknięcie inwestycji w formułę projektową:

• wypracowanie Metodyki Zarządzania Programami i Projektami, która jest dopasowana do specyfiki GK JSW – CIĄGLE EWOLUUJE.

• zapewnienie pełnego i transparentnego procesu doboru inicjatyw projektowych, nadzór nad realizowanymi projektami, nadzór nad RYZYKIEM –

zarządzanie ryzykiem

• objęcie w formułę projektową zadań inwestycyjnych (i nie tylko) ograniczając w ten sposób ryzyko; zarządzając ryzykiem.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa estakad technologicznych

2. Budowa rozdzielni RGEN

3. Rozbudowa stacji odmetanowania

4. Budowa stacji odmetanowania

5. Budowa agregatów prądotwórczych

6.  ……………..

7.  Zadanie/podzadanie „n”- te

Wiele zadań każde z osobną osobą 
nadzorującą

od 04.2018
Zmiana kulturowa 

w GK JSW w prowadzenie Metodyki Zarządzania 
Programami i Projektami

Powołanie Kierownika Projektu: 

„Wiele zadań”     „Powiązanie zadań” 

PROJEKT Gospodarcze Wykorzystanie Metanu

SUKCES 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

RYZYKO  
DUŻE

RYZYKO 
ŚREDNIE 

RYZYKO 
„ZARZĄDZANE”

Dlaczego wprowadziliśmy system zarządzania 
projektami ?



Projekty realizowane w Grupie Kapitałowej JSW S.A.
definiowane są w celu kreowania wartości, wykorzystywania
zasobów GK JSW, wykorzystywania doświadczenia
pracowników GK JSW, wykorzystywania szans biznesowych
zgodnych ze Strategią GK JSW S.A.

Wprowadzona Metodyka Zarządzania Programami i Projektami
Grupy Kapitałowej JSW S.A. definiuje główne zasady i standardy
obowiązujące w zarządzaniu projektami GK JSW. Celem
wprowadzenia metodyki jest określenie podstawowych zasad
i standardów obowiązujących w Programach i Projektach
uruchamianych w GK JSW.

Metodyka definiuje:

 Strukturę organizacyjną Programów i Projektów
 Zasady inicjowania Programów i projektów
 Zasady planowania Programów i Projektów
 Zasady monitorowania oraz raportowania postępu prac
 Zasady zarządzania ryzykiem w Programach i Projektach
 Strategię komunikacji
 Zasady zamykania Programów i Projektów

Strategia

Inicjatywa 1
Inicjatywa 2
Inicjatywa n

PROJEKT

Korzyści
Kreacja wartości wg ISO 21500

Identyfikacja

Selekcja

Dostawa

Ogólne wytyczne dla Projektów 



Kategoryzacja Projektów, przydzielenie Projektu 
Gospodarcze Wykorzystanie Metanu do Kategorii „A” 

W celu priorytetyzacji Projektów wprowadzono w GK JSW następujące kategorie:

1. Kategoria A:   Projekty Strategiczne dla GK JSW
2. Kategoria B:   Projekty ważne dla GK JSW
3. Kategoria C:   Projekty pozostałe i obserwowane w formule MZPP tylko na polecenie Zarządu JSW S.A.

Wstępnej kategoryzacji Projektów dokonuje Komitet Oceny Projektów w Zakładach oraz Biurze Zarządu.
Ostateczną decyzję o kategorii Projektu podejmuje Zarząd JSW S.A.

Kategorie Projektów określa następująca liczba punktów:
 Powyżej 30 pkt - Kategoria A
 20 – 30 pkt        - Kategoria B
 Do 20 pkt           - Kategoria C

Waga dla Strategii
14-20 pkt

Kategoryzacja Projektu Gospodarcze Wykorzystanie Metanu

Budżet (> 50 mln)
7-10 pkt

Efekty Ekonomiczne       
(> 10 mln)
14-20 pkt

Poziom Ryzyka
4-5 pkt

Przydzielenie Projektu Gospodarcze Wykorzystanie Metanu do Kategorii „A” > 30 pkt



Na podstawie przedstawionego poniżej wzoru karty projektu Gospodarcze Wykorzystanie 
Metanu przedstawiono wdrożenie założeń Metodyki:

1. Schemat Organizacyjny Projektu

2. Założenia Planu Projektu

 Budżet na poszczególne lata (zgodnie z założeniami PTE)
 Cele projektu
 Sposób realizacji Projektu
 Główne kamienie milowe

3. Monitorowanie postępu prac i raportowanie oraz Strategię komunikacji określają:

 Plan Komunikacji
 Raporty miesięczne przesyłane do PMO

4. Monitorowanie ryzyk i interesariuszy projektu:

 Analiza Interesariuszy
 Analiza Ryzyk

Dokumenty projektowe – Karta projektu

Zgodnie z Metodyką po pozytywnym zatwierdzeniu Projektu przez Komitet oceny Projektów w Zakładzie 
Górniczym oraz Biurze Zarządu JSW S.A. Kierownik Projektu przygotowuje Kartę projektu. 





Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Gospodarcze Wykorzystanie Metanu 

Zarządzaniem ryzykiem jest działaniem zawierającym
się całkowicie w procesie zarządzania Projektu
i w strategii rozwoju GK JSW.

Zarządzanie ryzykiem w Projekcie Gospodarcze 
Wykorzystanie Metanu obejmuje poniższe elementy:

1. Identyfikacja ryzyka.
2. Przeprowadzanie jakościowej i ilościowej 

analizy ryzyka.
3. Planowanie reakcji na ryzyko.
4. Monitorowanie i kontrola ryzyka.

Identyfikacja ryzyka

Analiza Ryzyka
Planowanie reakcji 

na ryzyko

Monitorowanie i 
kontrola ryzyka

KOMUNIKACJA

Zarządzanie polegające na monitorowaniu i obniżaniu ryzyka do 
poziomu akceptowalnego przez Kierownika Projektu 
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Prognozowane ryzyko 
według analizy 

kierownika projektu 

Prognozowane ryzyko 
według analizy kierownika 

projektu

MACIERZ RYZYKA
Gospodarcze Wykorzystanie Metanu przy 

prowadzeniu inwestycji jako odrębne zadania 

MACIERZ RYZYKA
Gospodarcze Wykorzystanie Metanu przy 

prowadzeniu inwestycji w Formule 
Projektowej



Zadanie zabudowa agregatów 
prądotwórczych z Zakładu 

Górniczego „SRK”

Przeprowadzony przegląd silników gazowych 
wykazał konieczność kapitalnego remontu 
pozyskanych z Zakładu Górniczego „SRK”

Dokonano analizy ekonomicznej, na podstawie której 
porównano dwa możliwe rozwiązania :
1. Remont i zabudowa pozyskanych agregatów 2x2 MWe
2. Zakup i zabudowa  nowego agregatu      1x4 MWe

Przedstawienie analizy na 
posiedzeniu Komitetu Sterującego

Zmiany w Projekcie:

1. Zadanie: Zabudowa agregatów prądotwórczych
2x2 MWe zostało dezaktywowane.

2. Zadanie: Zabudowa agregatów prądotwórczych
3x4 MWe zmodyfikowano na zabudowę
agregatów prądotwórczych 4x4 Mwe.

Przewodniczący Komitetu 
Sterującego Zarząd Spółki

Zarządzanie zmianą w projekcie GWM

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu
Komitet Sterujący

W Projekcie Gospodarcze wykorzystanie
metanu od chwili zainicjowana projektu
(kwiecień 2018) dokonywano wiele zmian,
które były konsekwencją przeprowadzanej na
bieżąco Analizy Ryzyk i Zarządzania Zmianą w
projekcie. Jako przykład może posłużyć
zadanie: Zabudowa agregatów prądotwórczych
pozyskanych z Zakładu Górniczego „SRK”.



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 ,  www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę

http://www.jsw.pl/


PREZENTACJA AUTORSTWA
Sławomir Baranowski, 

Ireneusz Ośliźniok, 
Marek Płachno. 

Przedstawia: 
Ireneusz Ośliźniok: Główny Mechanik ds. Obiektów Podstawowych Polska Grupa 

Górnicza S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice

„Wyniki z przeprowadzonej analizy możliwości wykonywania 
remontów zbrojenia szybowego bez ograniczenia zadań 

transportowych w warunkach uwzględnionego w dokumentacji 
górniczego wyciągu szybowego dopuszczalnego zużycia prowadników 
i dźwigarów na przykładzie szybu V w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 

Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice”.

Kraków, 25.02.2020 r.



Obszary górnicze Oddziału KWK RUDA – stan aktualny 

Zabrze

Mikołów

Katowice

Chorzów

Święto-

chłowice

Siemianowice Śl.

A4

DTŚ

OG 

Zabrze I

OG 

Bielszowice 

III

OG Wirek II

Ruch 
Bielszowice      
22,12 km2 Ruch  Pokój        

4,03 km2

Autostrada 

A4

DTŚ

OG 

Halemba I

Ruch  
Halemba        
24,24km2

OG 

Halemba 

II

Ruda Śl.

Ruch Halemba:
- OG Halemba I Koncesja nr 125/94 do 31.08.2020r.r.
- OG Halemba II Koncesja nr 18/98 do dnia 08.10.2021r.
Ruch Bielszowice: 
- OG Zabrze I i OG Bielszowice III Koncesja nr 161/94 do dnia 

31.08.2020r.
Ruch Pokój 
- OG Wirek II Koncesja nr DGK-VI.4771.33.2016.TS.4 do dnia 

15.08.2020r.

Wyszczególnienie
Powierzchnia 

OG [km²]
Żywotność  
[do roku]

Ruch Halemba 24,24 2075

Ruch Bielszowice 34,1 / 22,12 2065

Ruch Pokój 4,03 2022

KWK RUDA 62,37 / 50,39



W skład oddziału KWK Ruda wchodzą trzy Ruchy: Bielszowice,
Halemba i Pokój. Na Ruchu Bielszowice zlokalizowanych jest
aktualnie osiem szybów.

W centralnym obszarze rejonu „Bielszowice” znajdują się
szyby:
• Szyb I – wdechowy,
• Szyb II - wydechowy, wydobywczy,
• Szyb III - wdechowy, dwuprzedziałowy,
• Szyb IV - wydechowy, bez uzbrojenia,
• Szyb V - wdechowy, dwuprzedziałowy, wydobywczy.
W rejonie „Mikołów”:
• Szyb VI – wdechowy.
W rejonie „Zabrze”:
• Szyb Pawłów Górny I - wdechowy, dwuprzedziałowy,
• Szyb Pawłów Górny II - wydechowy, bez uzbrojenia.
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Zbrojenie szybu górniczego jest wieloelementową
konstrukcją, najczęściej stalową, której głównym przeznaczeniem
jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni ruchu naczyniom
wyciągowym poruszającym się w szybie podczas realizowania jego
zadań transportowych. Ta przestrzeń jest ograniczonym obszarem
możliwych poziomych przemieszczeń naczynia wyciągowego
w szybie, gwarantującym, aby takie zdarzenia, jak kontakt
naczynia z obudową szybu, z elementami jego wyposażenia,
a także kontakt z drugim naczyniem podczas mijania się naczyń,
mogły być przez użytkowników szybów uznane za wykluczone.

Najczęściej, w pionowych szybach górniczych stosowany
jest w tym celu mechaniczny układ prowadzenia naczyń
wyciągowych z tzw. prowadnikami sztywnymi. Taki właśnie układ
prowadzenia ma omawiany w artykule szyb V zespolonej kopalni
„Ruda” Ruch „Bielszowice”.
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Krótka charakterystyka szybu V
Szyb V zlokalizowany jest w obrębie Obszaru Górniczego „Bielszowice”,
pełni funkcję szybu wydobywczo – zjazdowego, jest szybem wdechowym.
Posiada średnicę w świetle obudowy wynoszącą 7,5m.

Zbrojenie szybu stanowią dźwigary stalowe o profilu skrzynkowym []180
zabudowane w szybie w odległości co 4,5m, do których zamocowano 8
ciągów prowadników o profilu skrzynkowym 200 x 150.

Szyb jest dwuprzedziałowy, wyposażony w dwa górnicze wyciągi
szybowe.
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Przedział A Przedział B

Dostępne poziomy: nadszybie, 870m Dostępne poziomy: nadszybie, 642, 840, 1000m

Głębokość szybu: 931 m Głębokość szybu:  1111,6 m

Przeznaczenia szybu: wydobycie Przeznaczenia szybu: wydobycie, jazda ludzi

Naczynie wyciągowe: dwa skipy o 

udźwigu użytecznym Qu = 20,0 Mg 

każdy.

Naczynie wyciągowe: dwie skipoklatki o 

udźwigu użytecznym Qu =  20 Mg każda, 

prowadzenie naczyń czołowe. Dopuszczalna 

liczba osób na piętrze skipoklatki - 18 osób.

Prędkość jazdy naczynia wyciągowego : 

16 m/s (aktualnie 10 m/s)

Prędkość jazdy naczynia wyciągowego : 16 m/s
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Układ zbrojenia w tarczy szybu V

Szyb wdechowy, 

dwuprzedziałowy,

Głębokość szybu: 1111,62 m, 

średnica szybu: 7,5 m, 

Prowadniki: 2xC200, 9 m,

Dźwigary gł.: 2x180, co 4,5 m,

Rozpory: kątownik 120x80x8



Prezentacja przedstawia wyniki analizy możliwości 

wykonywania remontów zbrojenia szybowego na przykładzie 
szybu V w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch 

Bielszowice bez ograniczania jego zadań transportowych, 
przy parametrach eksploatacji zgodnych z dokumentacją 

techniczną wyciągu szybowego, określonym stanie technicznym 
dźwigarów i prowadników, z wykorzystaniem posiadanego 

kapitału wiedzy i doświadczenia w zakresie utrzymania 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla prowadzenia naczyń 
wyciągowych w warunkach uwzględnionego w dokumentacji 

górniczego wyciągu szybowego dopuszczalnego zużycia 
prowadników i dźwigarów. 
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Problem remontu zbrojenia w szybie V   

W najbliższych latach użytkowania szybu V jest spodziewany 

tzw. rozwinięty postęp zużycia prowadników i dźwigarów 

w szybie V, co oznacza, że wymagana w kolejnych latach 

liczba wymian tych elementów - wynikająca z ich dotychczas

określonego zużycia dopuszczalnego - może znacznie 

przekroczyć liczbę wymian możliwych ze względu na 

zadania wydobywcze szybu.



Problematyka w zakresie eksploatacji 
sztywnego prowadzenia naczyń 

oraz dźwigarów szybowych na przykładzie 
górniczego wyciągu szybowego szybu V.

Postępująca degradacja zbrojenia szybowego 
doprowadziła do podjęcia natychmiastowych działań 

w celu określenia możliwości bezpiecznej 
eksploatacji górniczego wyciągu szybowego szybu V.
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Chronologia podjętych działań 

Zlecono wykonanie analizy wytrzymałościowej zbrojenia szybowego
szybu V - w celu dokonania oceny możliwości bezpiecznego
eksploatowania górniczego wyciągu szybowego szybu V w przedziale „A”
oraz „B” w warunkach zużycia ponad 50 % pierwotnej, nominalnej
grubości środnika prowadników i dźwigarów przynależnych do torów
prowadzenia naczyń wyciągowych w tym szybie.
W związku z powyższym przeprowadzono szczegółową inwentaryzację

zbrojenia szybowego w zakresie:
1. pomiaru grubości prowadników i dźwigarów w warunkach zużycia

ponad 50 % pierwotnej, nominalnej grubości środnika prowadników
i dźwigarów,

2. wykazanie prowadników i dźwigarów z występującą perforacją,
3. zaniku styków na łączeniach ciągów prowadniczych.
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W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji 
zbrojenia szybowego stwierdzono:

Ad. 1
• 76 szt. dźwigarów szybowych oraz 7 szt. prowadników, w warunkach

których zużycie przekroczyło 50 % nominalnej grubości środnika.

Ad. 2
• 106 szt. prowadników szybowych wykazujących pęknięcia spoin.

Ad. 3
• Wskazano 224 zaniki styków na składaniach prowadników dla każdego

z torów prowadzenia naczyń w szybie.
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Spośród 224 wskazanych zaników styków na składaniach
prowadników, usuniętych zostało 47 największych zaników
szczelin. Następnie po okresie 3 miesięcy przeprowadzono
kontrolny pomiar prostoliniowości torów prowadzenia, gdzie
zmniejszeniu uległy:
•z  21 mm do 9 mm, tj. o ok.57% dla odchyleń od czołowej 
prostoliniowości torów prowadzenia, z  21 mm do 7 mm, tj. 
o ok.67% dla odchyleń od bocznej prostoliniowości torów 
prowadzenia. 
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Główne założenia  nowego podejścia do 

remontu zbrojenia w szybie V   

1. Wykorzystanie sił natury do zmniejszenia największych

odchyleń od prostoliniowości torów prowadzenia naczyń 

wyciągowych w szybie V.

2. Pomiar uzyskanego zmniejszenia jw., określenie wynikającego 

stąd nadmiaru współczynnika  bezpieczeństwa torów 

prowadzenia i wyznaczenie fizycznej możliwości bezpiecznego 

powiększenia dopuszczalnego zużycia prowadników i 

dźwigarów.

3. Wykorzystywanie sił natury do utrzymywania - przez okres 

remontu zbrojenia - odpowiedniego stanu prostoliniowości

torów prowadzenia.
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Wykorzystanie sił natury do zmniejszenia największych

odchyleń od prostoliniowości torów prowadzenia naczyń 

wyciągowych w szybie V

W tym zakresie podjęto w szybie V następujące działania:  

1. Inwentaryzacja zaników szczelin w ciągach prowadników. 

2. Usunięcie - z pomocą sił natury- największych skupisk

zaników szczelin jw.

3. Wykonanie - po ok. dwu miesiącach po zakończeniu usuwania 

skupisk jw.- kontrolnego pomiaru prostoliniowości torów 

prowadzenia.
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Uzyskane zmniejszenie największych odchyleń od czołowej 

prostoliniowości torów prowadzenia w szybie V

Największe

odchylenia od 

prostoliniowości

czołowej uległy 

zmniejszeniu 

z  21 mm do 

9 mm, tj. o ok.

57%
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Uzyskane zmniejszenie największych odchyleń od bocznej 

prostoliniowości torów prowadzenia w szybie V

Największe

odchylenia od 

prostoliniowości

bocznej uległy 

zmniejszeniu 

z  21 mm do 

7 mm, tj. o ok.

67%
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Wyznaczenie fizycznej możliwości bezpiecznego 

powiększenia dopuszczalnego zużycia

prowadników i dźwigarów

Zmierzone obniżenie  największych  odchyleń od czołowej

i bocznej prostoliniowości torów prowadzenia w szybie V -

spowodowane usunięciem największych skupisk zaników szczelin 

w ciągach prowadników tych torów - wykazało, że w warunkach 

szybu V istnieje fizyczna możliwość dla bezpiecznego 

powiększenia dopuszczalnego zużycia  prowadników

i dźwigarów do ok. 70% początkowej grubości ich środnika.
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Wykorzystywanie sił natury do utrzymywania - przez okres 

remontu zbrojenia szybu V - odpowiedniego stanu 

prostoliniowości torów prowadzenia.

Plan w tym zakresie jest następujący:   
1. Weryfikowanie istniejącej inwentaryzacji zaników szczelin w 

poszczególnych ciągach prowadników - co 6 miesięcy w 2019 i 2020 r.-
a w późniejszych latach, w miarę postępu remontu  zbrojenia,  coraz 

rzadziej.

2. Usuwanie - z pomocą sił natury - największych skupisk zaników 
szczelin jw.-
w między czasie ich weryfikowania.

3. Przeprowadzanie kontroli stanu zużycia prowadników i dźwigarów
zgodnie 
z wymogami § 599  stosownego rozporządzenia ME oraz p. 3.13. 7.4.1 zł nr 
4 do rozporządzenia jw.

4. Wykonywanie kontrolnych pomiarów prostoliniowości torów 
prowadzenia oraz sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie 
szybu – możliwie co 12 miesięcy w 2019 i 2020 r., a w późniejszych 
latach, w miarę postępu remontu  zbrojenia,  coraz rzadziej.
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PODSUMOWANIE
Omówiony w prezentacji problem remontu zbrojenia szybu V polega na tym, że przy 

tradycyjnym realizowaniu tego remontu należałoby - w najbliższych latach - znacznie 
ograniczyć zadania transportowe szybu, gdyż w innym przypadku, liczba koniecznych 
wymian prowadników i dźwigarów byłaby nieosiągalna. 

Z tego powodu zdecydowano się przeprowadzić rozeznanie merytorycznych warunków 
powiększenia dopuszczalnego zużycia prowadników i dźwigarów ponad 50% początkowej 
grubości ich środników. Stworzenie warunków w tym zakresie umożliwiłoby zrealizowanie 
planów zarówno w zakresie remontu zbrojenia jak zadań wydobywczych szybu V.

Przeprowadzone rozeznanie wykazało, że przedmiotowe warunki można osiągnąć przez 
usunięcie głównej przyczyny największych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na ich tory 
prowadzenia w szybie, którą są największe odchylenia od prostoliniowości ciągów 
prowadników powodowane przez zaniki szczelin na składaniu tych ciągów. Dla usunięcia 
wskazanej przyczyny podjęto w szybie stosowne prace, dotyczące wschodniego toru 
skipoklatki w północnym przedziale szybu V. Tym efektem jest zmniejszenie największych 
odchyleń czołowych z 21 do 9 mm oraz największych odchyleń bocznych z 20 do 7 mm. 
Ponieważ dla pozostałych torów prowadzenia w przedziale „B” szybu V uzyskano podobny 
efekt, można było - na drodze stosownej analizy wykazać, że przy zużyciu ścianek 
prowadników i dźwigarów równym 50% początkowej grubości ich środników, najmniejszy 
nadmiar obliczonej wartości współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji zbrojenia względem 
wymaganej wartości tego współczynnika wynosi ok. 67%. Powstały zatem warunki, aby 
remont zbrojenia w szybie V mógł być realizowany bez konieczności ograniczania zadań 
transportowych tego szybu.
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Wydobywamy węgiel,

który zmienia świat

PROGNOZOWANIE JAKOŚCI 

WĘGLA KOKSOWEGO

W PROGRAMIE DESWIK

Kraków, 24-26 luty 2020 r.



Prognozowanie jakości węgla koksowego
Wyzwania

1. Ustabilizowanie poziomu jakościowych parametrów koksotwórczych takich jak:

• dylatacja,

• spiekalność,

2. Zapewnienie kontrahentom umownych parametrów koksotwórczych,

3. Nieprzekraczanie umownych parametrów czystości węgla koksowego takich jak:

• popiół,

• wilgoć,

• siarka,

4. Zapewnienie kontrahentom węgla z którego będzie wytworzony koks o stabilnych wskaźnikach CSR i CRI.



Planowanie jakości produkcji węgla koksowego odbywa się na 

podstawie harmonogramów wykonanych w programie Excel.

Dla każdej ścian określone są uśrednione parametry 

jakościowe z całej parceli ścianowej.

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Excel-u



Jakość węgla badana jest punktowo podczas drążenia 

wyrobisk, a uśrednione wyniki wpisuje się do harmonogramu.

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Excel-u



Harmonogramowanie produkcji i prognozowanie jakości produktu w programie Excel:

• Bazuje się na uśrednionych dla całej parceli ścianowej lub pokładu danych geologicznych, bazujących na 

wynikach badań pobranych prób wykonywanych za postępem wyrobisk oraz otworów badawczych,

• Ręczne wprowadzanie parametrów jakościowych oraz przypisanie ich dla poszczególnych ścian,

• Harmonogramowanie w głównej mierze jest skierowane na planowanie i raportowanie wielkości wydobycia.

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Excel-u



Parametry jakościowe węgla wprowadzone są do modelu 

złoża 3D na którym opiera się harmonogramowanie 

produkcji oraz prognozowanie jakości w Deswik-u.

Parametry jakościowe można zaprognozować dla każdego 

wybranego czasookresu eksploatacji ściany ponieważ 

jakość nie jest uśredniona dla całej parceli ściany, ale jest 

obliczana przez program dla każdego metra postępu 

ściany.

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u



Przykład rozkładu wskaźników CSR i CRI w parcelach ścianowych bazując na danych z modelu złoża 3D

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u

CSR CRI



Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u

Harmonogramowanie produkcji i prognozowanie jakości produktu w programie Deswik:

• Bazuje się na cyfrowym modelu złoża 3D, w którym poza wizualizacją wykonywana jest automatyzacja 

obliczeń parametrów produkcyjnych,

• Możliwość wykonywania symulacji zdolności produkcyjnych,

• Tworzenie różnych scenariuszy produkcji produktu uwzględniając parametry jakościowe,

• Efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów.



Przykład raportowania parametrów jakościowych bazując na danych z modelu złoża 3D

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u



Tworzenie różnych scenariuszy produkcji, np. zmiana kolejności eksploatacji ścian.

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u

Scenariusz 1



Tworzenie różnych scenariuszy produkcji, np. zmiana kolejności eksploatacji ścian.

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u

Scenariusz 2



Scenariusz 1

Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u

Uzyskujemy w tym przypadku podniesienie np. wskaźnika CSR o 1 do 2 punkty

+
1,

6

+
1,

6

+
2,

3

Scenariusz 2



Prognozowanie jakości węgla koksowego
Planowanie jakości w Deswik-u

Harmonogramowanie w programie Deswik

zapewnia kompletne dane o przewidywanej 

jakości złoża co pozwala na sterowanie 

procesem produkcji z perspektywy jakości 

produktu. Dzięki tej wiedzy możemy już na 

dole kopalni prowadzić selekcję urobku wg. 

klas jakości.

Schemat odstawy głównej KWK „Budryk” z możliwością selekcji urobku



Prognozowanie jakości węgla koksowego
Korzyści

Harmonogramowanie produkcji i prognozowanie jakości produktu w programie Deswik umożliwia:

• planowanie jakości z eksploatacją pokładów o zbliżonym poziomie parametrów koksotwórczych w celu 

uzyskania stabilnej jakości węgla koksowego, a to pozwala na optymalizację kosztów mieszanki wsadowej,

• kontrolowanie i sterowanie jakością produkcji,

• planowanie jakości na poziomie operacyjnym, długoterminowym i strategicznym.



Prognozowanie jakości węgla koksowego

„O jakości można mówić, kiedy tym, co do nas wraca, są klienci, a nie produkty”

[motto Siemensa]



Dziękuję za uwagę

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 

www.jsw.pl

http://www.jsw.pl/


Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Doświadczenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 

w zakresie stosowania wzmocnień obudowy wlotów 

szybowych i obudowy szybów 
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STRESZCZENIE: Problemy z utrzymaniem stateczności obudowy wlotów szybowych oraz 

obudowy szybów pojawiły się w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. jeszcze w trakcie budo-

wy kopalni. Konstrukcje obudowy pierwszych wlotów szybowych zaprojektowanych i wyko-

nanych pod koniec lat 80-tych ulegały deformacjom i wymagały przebudów. Obudowy szybu 

na dużych głębokościach tj. poniżej 800 m z biegiem czasu wykazywały liczne spękania i od-

spojenia obudowy betonowej. Przystąpiono do intensywnych prac studialnych nad doborem 

kształtu i konstrukcji obudowy wlotów szybowych oraz nad sposobem wzmocnień betonowej 

obudowy szybów. Na bazie doświadczeń opracowano rozwiązania obudów ze stalowych seg-

mentów oraz obudów kotwiowo-betonowo-stalowych o wysokiej wytrzymałości. Dziś, po wie-

loletnich obserwacjach, można stwierdzić, że opracowane rozwiązania przynoszą oczekiwane 

rezultaty. W artykule omówiono niektóre rozwiązania konstrukcyjne obiektów szybowych, 

które po długotrwałym okresie użytkowania doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach 

geologiczno-górniczych Lubelskiego Zagłębia Węglowego.  
 

SŁOWA KLUCZOWE: Obudowa szybów, wloty szybowe, specjalistyczne budownictwo pod-

ziemne 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Konstrukcje żelbetowych wlotów szybowych wykonanych przy końcu lat 70. na poz. 960 m 

w szybie 1.2 oraz na początku lat 80. na poz. 864 m w szybie 1.4 dowiodły, że w warunkach 

Lubelskiego Zagłębia Węglowego należy sięgać po zupełnie inne rozwiązania techniczne. Wy-

konany wlot dwustronny w szybie 1.2 na poziomie 960 m uległ zniszczeniu, co zostało spo-

wodowane zarówno intensywnymi ciśnieniami górotworu, jak i wadliwą konstrukcją niedo-

stosowaną do panujących warunków. Uzyskane doświadczenia w zakresie wykonywania 

wlotów w szybach 1.2 i 1.4 w ówczesnym LZW skłoniły projektantów do zmiany podejścia już 

na etapie założeń do prac projektowych. Jak wykazała przeprowadzona analiza stwierdzonych 



uszkodzeń obudowy wlotów szybowych wykonanych do roku 1984, istotną sprawą była ich 

lokalizacja w odpowiednich skałach i odpowiednio wytrzymała obudowa. Należało również 

zwracać uwagę na wpływ wyrobisk sąsiednich, zwłaszcza usytuo-wanych blisko szybu. 

W trakcie budowy poziomu 960 w Kopalni Pilotująco-Wydobywczej w Bogdance stwierdzono 

występowanie znacznie trudniejszych warunków geologiczno-górniczych od wcześniej przewi-

dywanych. Skały występujące w rejonie podszybia na poz. 960 m są słabo zwięzłe, a pod 

wpływem wody rozmakają i tracą zwięzłość. Istniejące warunki zmuszały do stosowania od-

powiednio wytrzymałej obudowy wyrobisk oraz spowodowały konieczność zastosowania 

odpowiednich środków profilaktycznych, z których środkiem zasadniczym było ich usytuo-

wanie niedopuszczające niekorzystnego wzajemnego oddziaływania. Przy projektowaniu wlo-

tów w latach 70 nie uwzględniano wpływu wykonywanych wyrobisk przygotowawczych. 

W przypadku szybu 1.2 wyrobiska podszybia na poz. 960 m miały zasadniczy wpływ na za-

chwianie równowagi panującej w rejonie wlotów jak też i obudowy szybu. Obudowa osta-

teczna wlotów szybu 1.2 na poziomie 960 m, po wykonanej rekonstrukcji nie przypomina 

obecnie stanu pierwotnego. Wzmocnienie konstrukcji wlotu oparto na obudowie stalowej, wy-

pełnionej betonem. 
 
 

2. DWUSTRONNY WLOT NA POZ. 990 W SZYBIE 2.2 
 

Wlot na poziomie 990 w szybie 2.2. jest głównym wlotem o funkcji zjazdowo-materiałowej 

wykonanej w obudowie stalowej: 

Konstrukcja obudowy została wykonana w postaci: 

 obudowy wstępnej z odrzwi stalowych zamkniętych o kształcie eliptycznym 

w rozstawie co 0,33m z kształtownika 2xV29, 

 żeber stalowych skrzynkowych zamkniętych do kształtu eliptycznego połączonych 

rozporami skrzynkowymi. 

Wlot w części szybowej ma wykonane wytrzymałe stalowo żelbetowe stopy połączone wy-

trzymałymi ramami pionowymi o przekroju skrzynkowym Elementami obudowy są: 

 pierścieniowa rama pozioma górna „G” – składa się z 8 elementów stalowych. Ele-

menty posiadają konstrukcję korytkową użebrowaną o zmiennym przekroju poprzecz-

nym przy czym Fmin = 616 cm2 

 pierścieniowa rama pozioma dolna „D” – składa się z 8 elementów stalowych. Ele-

menty ramy „D” posiadają konstrukcję korytkową użebrowaną o zmiennym przekroju 

poprzecznym, przy czym F min = 632 cm2. 

 pionowa rama wlotowa „W” – będąca częścią szkieletu nośnego konstrukcji stalowej 

wlotu została zaprojektowana jako element o dużej sztywności łączący ramy „G” i „D”. 

Przekrój poprzeczny ramy „W” przyjęto skrzynkowy o powierzchni F = 544 cm2. 

 żebra ociosowe „O” – są elementami łukowymi i usytuowanymi w płaszczyznach 

pionowych szkieletu nośnego łączącymi ramy „G” i „D”. Sztywność ich jest znacznie 

mniejsza od sztywności ramy „W” co ułatwia ewentualną wymianę tych elementów 

w trakcie eksploatacji. Przekrój poprzeczny żebra „O” przyjęto skrzynkowy o powierz-

chni F = 308 cm2. Do elementu „O” przyspawane są warsztatowo po montażu próbnym 

z ramą „O” uchwyty na bolec Ø50 mm służący do połączenia ostatecznego elementu 

„O” z ramą „G”. Od strony wewnętrznej element „O” ma przyspawane uchwyty na 

bolec Ø30 służące do podwieszania elementów w trakcie montażu ostatecznego. 

 rozpory poziome pomiędzy żebrami „G” – zostały usytuowane na poziomie blach przy-

spawanych warsztatowo do żeber ociosowych i ramy wlotowej. Przewidziano po dwie 



rozpory poziome między elementami żeber ociosowych „O” i ram „W”. Z uwagi na wa-

chlarzowy układ żeber ociosowych oraz tolerancję montażu indywidualnie dopaso-

wywano blachy trapezowe między blachy żeber ociosowych i ram wlotowych. Przekrój 

rozpory wynosi ok. 180 cm2. 

Obudowa wlotu pokryta jest powłoką malarską.  

Konstrukcja obudowy nie wykazuje zmian geometrycznych mogących świadczyć o znieksz-

tałceniach spowodowanych oddziaływaniem górotworu. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny makroskopowej można stwierdzić, że obudowa wlotów 

szybowych posiada pierwotne parametry projektowe. 

 

 
Zdjęcie nr 1. Ogólny widok ram żeber wlotu na poziomie 990 m 

z obudową odrzwiową na jego przedłużeniu. 

Picture no. 1. A general view of the framework of ribs at the inlet at level 990 m 

with steel ribs support on its extension. 

 

 

3. DWUSTRONNY WLOT NA POZ. 864 W SZYBIE 1.4 

 

Historia budowy tego wlotu sięga początku lat 80. Dwustronny wlot żelbetowy na poz. 864 

pełni ważną funkcję zjazdowo-materiałową, a także wentylacyjną szybu 1.4.  

Po około 2 latach od wykonania wlotu na poz. 864 m jego konstrukcja uległa zniszczeniu. 

Zniszczenia polegały na występowaniu pęknięć, złuszczeń i odspojeń. Mury proste na całej 

długości wyrobiska pod wpływem ciśnienia górotworu przesunęły się do środka. We wrześniu 

1982 roku, wloty oraz część szybu w tym rejonie zabezpieczono krążynami [300 oraz siatkami 

przez ich zakotwienie. Piwnice przyszybowe rozparto zamkniętą obudową drewnianą. Tech-

nologię tymczasowego zabezpieczenia obudowy wlotów opracował wykonawca robót górni-

czych. Z kolei projekt rekonstrukcji obudowy wlotów wykonało w październiku 1982 r. Biuro 

Projektów Górniczych Kraków. Wymieniano całe fragmenty uszkodzonej obudowy zmniej-

szając jednocześnie szerokość wyrobiska świetle z 5,00 m do ok. 4,26 m. Wprowadzono do 

wyrobiska obudowę stalową z profilu V25 oraz beton natryskowy. Należy podkreślić, że po-

garszający się stan obudowy wlotu szybowego zagrażał stateczności obudowy rury szybowej. 

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji archiwalnej, w roku 1982 wlot szybowy i rura 

szybowa szybu 1.4 na poz. 864 uległy spękaniom. Rekonstrukcja wlotu i zabezpieczenie rury 

szybowej wytrzymały okres około 30 letni. Sytuację pogarszał fakt, że wlot został zlokali-

zowany w pokładzie węgla (pokład 382). 



 
Rysunek nr 1. Przekrój podłużny i poprzeczny żelbetowego wlotu na poz. 864 w szybie 1.4. 

Figure no. 1. Longitudinal and cross section of reinforced concrete shafts inlet at level 864 in shaft 1.4. 

 

 
Zdjęcie nr 2. Stan obudowy wlotu dwustronnego na 

poz. 864 w szybie 1.4 w 2015 r. 

Picture no. 2. The condition of the two-way shaft 

inlet at level 864 in shaft 1.4 in 2015 year. 

 
Zdjęcie nr 3. Stan obudowy wlotu dwustronnego 

na poz. 864 w szybie 1.4 w 2015 r. 

Picture no. 3. The condition of the two-way shaft 

inlet at level 864 in shaft 1.4 in 2015 year. 

 

Mając na uwadze możliwą utratę stateczności wlotu, a także uszkodzenie rury szybowej, 

w 2014 roku opracowano. dokumentację projektową wzmocnienia istniejącej obudowy wlo-

tów, natomiast w 2015 roku wykonano naprawę wlotu. 

Podstawową konstrukcją wzmacniającą jest stalowo-betonowa obudowa portalowa. We wlocie 

południowym zaprojektowano 7 portali, a we wlocie północnym 6. Każdy portal składa się 

z pięciu podstawowych elementów, tj. dwóch słupów, dwóch elementów sklepienia i jednej 

rozpory rurowej. Poszczególne portale stabilizowano pomiędzy sobą przy pomocy rozpór ru-

rowych. Rozpory rurowe (rura Ø219 mm) budowano sukcesywnie docinając je na wymiar 

i łączono przy pomocy spawów z portalami. Rozpory pomiędzy każdymi portalami rozmiesz-



czono następująco: po dwie sztuki na każdy słup i po dwie na każdy element stropowy (łącznie 

8 szt. x 11 połączeń = 88 sztuk rozpór). Za obudową wzmacniającą zastosowano wykładkę 

mechaniczną. Słupy obudowy zostały zakotwione przy spągu poprzez specjalne gniazda. Jeden 

słup jest zamocowany 2 kotwami rurowymi Ø51 mm o długości 6,0 m (siła zrywająca kotwę = 

800 kN). Kotwy osadzono na wysokowytrzymałym spoiwie o wytrzymałości Rc po 28 dniach 

pow. 60 MPa. Po zakończeniu montażu każdego portalu, wnętrza stalowej konstrukcji (poza 

rozporą rurową) wypełniano spoiwem o wytrzymałości na ściskanie powyżej 60 MPa przez 

otwory z gniazdami STECKO Ø32 mm. Ostatnim etapem było wypełnienie przestrzeni po-

między poszczególnymi portalami a ociosem (pomiędzy workami wypełnionymi spoiwem). 

W tym celu wykonano szalowanie z blach ocynkowanych 1–2 mm, które oparte były na 

zewnętrznej krawędzi portali. 

Po 5 latach użytkowania nie zauważa się żadnych zmian w nowej obudowie wlotu. 

 

 
Rysunek nr 2. Projekt obudowy wlotu dwustronnego na poz. 864 w szybie 1.4. 

Figure no. 2. Two-way shafts inlet support design at level 864 in the shaft 1.4. 

 

 
Zdjęcie nr 4. Nowa obudowa wlotu – stan po przebudowie. 

Picture no. 4. New shafts inlet support – after reconstruction. 



 
Zdjęcie nr 5. Nowa obudowa wlotu – stan po przebudowie – element stropowy. 

Picture no. 5. New shafts inlet suport – after reconstruction – roof element. 

 

 

4. JEDNOSTRONNY WLOT NA POZ. 960 W SZYBIE 1.3 

 

Wlot szybowy na poz. 960 w szybie 1.3 wykonany w stalowej obudowie szkieletowej. Wlot 

ten pełni funkcję wentylacyjną oraz technologiczną związaną z obsługą górniczego, szybo-

wego wyciągu skipowego. Wlot ten pełni więc w szybie niezastąpioną funkcję.  

Wlot na poz. 960 m wykonany został w warstwie iłowca, zalegającego w przedziale głębokości 

943,0 ÷ 956,9 m. Spąg wlotu znajduje się na głębokości 955,4 m. Konstrukcję nośną wlotu 

stanowią stalowe ramy, oparte na zewnątrz o wykonaną za nimi warstwę betonu. Wysokość 

wlotu wynosi 4,5 m, natomiast poziomy odcinek wykonano w obudowie kołowej Ø5,0 m na 

odległość 10 m od obmurza szybowego. Przed wykonaniem wlotu wykonano chodnik doj-

ściowy na odległość około 9 m od osi szybu. Obudowę wlotu szybowego można podzielić na 

dwa segmenty, tj. część szybową i część poziomą. Oba segmenty w zakresie współpracy 

z otaczającym górotworem współpracują ze sobą nierozerwalnie. Warunki pracy konstrukcji 

obudowy wlotu szybowego w części szybowej są odmienne od panujących w części poziomej. 

Dlatego należy szczegółowo analizować zauważone deformacje w obu segmentach, ponieważ 

zmiany deformacyjne jednego segmentu pociągają za sobą zmiany w drugim.  

Obudowa części poziomej wlotu składa się z dziesięciu czteroczęściowych jednakowych ram 

kołowych. Zmiany deformacyjne konstrukcji obudowy w części szybowej wlotu mają nie-

wątpliwy wpływ na konstrukcję części poziomej i odwrotnie. Wyrobisko części poziomej 

wlotu odsłonięto w części spągowej. Stwierdzono, że elementy konstrukcyjne wlotu przysy-

pane dotychczas urobkiem wykazują silne skorodowanie. Stwierdzono również deformacje 

konstrukcji obudowy kołowej w szczególności na połączeniach poszczególnych jej segmen-

tów. Zjawisko to było szczególnie intensywne w odsłoniętej części spągowej, w której z po-

wodu agresywnego wobec stali środowiska, zauważono znaczne jej ubytki w konstrukcji obu-

dowy. Osłabiona konstrukcja obudowy części poziomej przy wzmożonych ciśnieniach góro-

tworu spowodowała nasilenie jej deformacji. Stan obudowy części poziomej wlotu obrazują 

załączone poniżej zdjęcia. 

 

 

 

 



 
Zdjęcie nr 6. Pofalowane blachy szalunkowe pomiędzy ramami kołowymi 

świadczą postępującej deformacji obudowy. 

Picture no. 6. Corrugated shuttering sheets between circular frames 

indicate a progressive support deformation. 

 

 
Zdjęcie nr 7. Widok części spągowej wlotu w kierunku szybu. Widać wyraźną granicę oddzielającą frag-

menty obudowy kołowej znajdujące się ponad 20 lat w urobku. Poziom strzałki po cyfrą „8” 

to poziom spągu wyrobiska. Środowisko w którym były przysypane ramy kołowe 

okazało się silnie agresywne wobec stali. 

Picture no. 7. View of the floor part of the shafts inlet towards the shaft. A clear boundary can be seen 

separating the fragments of the circular support that are more than 20 years in output. The level 

of the arrow after the "8" is the level of the floor drift roadways. The environment in which 

the circular frames were stowed turned out to be strongly aggressive towards steel. 

 

Zaprojektowaną obudowę wzmacniającą część poziomą wlotu stanowią specjalne stalowe 

pierścienie z których każdy składa się z 4 segmentów: Dla lepszego przylegania połączeń 

poszczególnych segmentów zaprojektowano włożenie wkładek upodatniających. W celu 

zwiększenia podporności obecnie istniejącej obudowy wlotu zaprojektowano dodatkowe pier-

ścienie obudowy kołowej wkomponowane pomiędzy istniejące. Konstrukcja została wypeł-



niona spoiwem o wytrzymałości na ściskanie ok. 60 MPa. Przebudowa wlotu oraz zabudowa 

nowej konstrukcji części poziomej wlotu została wykonana w 2011 r. Przez 9 lat nie zauważo-

no żadnych deformacji oraz odkształceń. Regularnie wykonywane pomiary nie wykazują, aby 

zachodziły zjawiska konwergencji. 

 

  

Rysunek nr 3. Pierścienie obudowy części poziomej wlotu na poz. 960 w szybie 1.3. 

Figure no. 3. Support rings horizontal shafts inlet part at level 960 in the shaft 1.3. 

 

Mając na uwadze stan chodnika dojściowego do szybu 1.3 oraz doświadczenia z eksploatacji 

wzmocnienia obudowy części poziomej wlotu wykonanej w 2011 roku, postanowiono w 2015 

roku zastąpić istniejącą zdeformowaną obudowę podatną z kształtownika V36, obudową 

kołową w wydaniu konstrukcji o ograniczonej podatności. Projekt zakładał przedłużenie wlotu 

na poz. 960 w obudowie pierścieniowej kołowej stalowo-betonowej i dodatkowo kotwionej.  

 

 
Rysunek nr 4. Zakres robót wykonany w chodniku dojściowym na przedłużeniu części poziomej wlotu. 

Figure no. 4. The scope of works made in the access drift roadways on the extension 

of the horizontal shafts inlet part. 



W tym celu zabudowano 16 pierścieni nowej obudowy na odcinku ok. 18 m. W skład jednego 

pierścienia wchodzą: segment spągowy, dwa segmenty ociosowe, dwa segmenty stropowe 

połączone ze sobą „wstawką” oraz rozpieraki.  

Ponadto, przeprowadzono szczegółową analizę rozmieszczenia w nowoprojektowanej obudo-

wie chodnika dojściowego 4 szt. stojaków wraz z bębnami do nawijania lin ze szczególnym 

uwzględnieniem wymaganych skrajni ruchowych. 

Zastosowane rozwiązanie zdało egzamin, dlatego tez podobny rodzaj obudowy będzie wyko-

rzystany przy przebudowie wlotu na poz. 960 w szybie 1.2 po stronie południowej. 

 

   

Zdjęcie nr 8. Przedłużenie wlotu na poz. 960 do szybu 1.3 po przebudowie. 

Picture no. 8. Shafts inlet extension at level. 960 to shaft 1.3 after reconstruction. 

 

 

5. WZMOCNIENIE OBUDOWY SZYBU 1.2 NA POZ. 600 

 

Obudowa szybów w Polu Bogdanka 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 obu-

dową rury i wlotów szybowych. 

 

 
Rysunek nr 5. Projekt obudowy wzmacniającej w szybie 1.2 na poz. 600. 

Figure no. 5. The design of the reinforcing lining in the shaft 1.2 at level 600. 



Podstawową konstrukcją obudowy wzmacniającej są segmenty stalowe z blachy o grubości 

40 mm łączone ze sobą przy pomocy śrub. Na obwodzie, w jednym pierścieniu znajduje się 18 

sztuk segmentów. Przestrzeń pomiędzy obudową szybu, a pierścieniami wypełniono wysoko-

wytrzymałym spoiwem o wytrzymałości na ściskanie ok. 60 MPa. Prace związane ze wzmoc-

nieniem obudowy w rejonie poz. 600. wykonywano w 2015 r. Na przestrzeni 5 lat nie zauwa-

żono żadnych problemów z obudową szybu w rejonie wzmocnienia. Projekt obudowy wzmac-

niającej okazał się na tyle skuteczny, że podobne rozwiązanie wzmocnienia obudowy betono-

wej zastosowano na poz. 900 w miejscu zabudowy podpory głównej rurociągów centralnej 

klimatyzacji oraz do wzmocnienia spękanej i odspajającej się obudowy szybu pomiędzy poz. 

920 a 960, gdzie prace obecnie są prowadzone. 

 

 
Zdjęcie nr 9. Obudowa wzmacniająca pod tubingami na poz. 600. 

Picture no. 9. Reinforcing lining under tubing at level 600. 

 

 

6. WZMOCNIENIE OBUDOWY SZYBU 1.3 NA ODCINKU 960–974 

 

Odcinek szybu 1.3 w przedziale 960–974 wykonany jest w obudowie stalowej dwupłaszczo-

wej. Przestrzeń pomiędzy blachami o grubości 20 mm dla zwiększenia wytrzymałości obudo-

wy wypełniona jest betonem. Ten 14-to metrowy odcinek szybu niestety obciążony jest duży-

mi wpływami wlotów pomiędzy którymi się znajduje, tj. jednostronnym wlotem na poz. 960 

oraz wlotem do kieszeni skipowej na poz. 974. Z biegiem lat zauważono, że zewnętrzne blachy 

obudowy dwupłaszczowej wykazują pofałdowania. Należało zatem jak najszybciej wzmocnić 

obudowę szybu na odcinku między wlotami. W tym celu w 2011 roku opracowano „Projekt 

techniczny stalowej obudowy skręcanej wzmacniającej obudowę szybu 1.3 w rejonie wlotu na 

poz. 960 w LW „Bogdanka” S.A. 

Projekt swoim zakresem obejmował wzmocnienie obudowy szybu wewnętrznym płaszczem 

stalowym składającym się ze skręcanych segmentów. Istotnym elementem konstrukcyjnym 

stalowej obudowy wzmacniającej jest jej sztywne połączenie z istniejącą obudową dwupłasz-

czową. Obudowa wzmacniająca jest mocowana przez spawanie do istniejącej obudowy szybu  

za pomocą blach przekładkowych. Blachy przekładkowe są wkładane pomiędzy poszczególne 

pierścienie obudowy wzmacniającej. 

 



 
Rysunek nr 6. Segment zaprojektowanej obudowy wzmacniającej 

obudowę szybu pomiędzy poz. 960 a 974. 

Figure no. 6. Segment designed lining of the reinforcing lining the shaft between levels 960 and 974. 

 

Przestrzeń pomiędzy istniejącą obudową szybu, a obudową wzmacniającą sukcesywnie wypeł-

nia się spoiwem o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wytrzymałość na ściskanie 

zastosowanego spoiwa wynosi po 28 dniach co najmniej 60 MPa. 

 

 
Zdjęcie nr 10. Stalowa obudowa wewnętrzna – próbny montaż u wykonawcy. 

Picture no. 10. Steel internal lining – trial assembly at the contractor. 

 

Montaż tej obudowy wykonywany jest z dołu do góry. Pierwszy segment posadowiono na 

przyspawanym do obudowy wsporniku. Za zabudowany pierścień wtłaczane jest spoiwo, 

a następnie dopasowywana jest blacha przekładkowa, którą łączy się z obudową szybu przy 

pomocy spawu. Po usunięciu stabilizatorów mocujących blachy przekładkowe w trakcie 

spawania, montowany jest następny pierścień obudowy wzmacniającej. Prace rozpoczęto 

w 2016 roku i w dalszym ciągu są kontynuowane. 

 

 

 

 



 
Zdjęcie nr 11. Wewnętrzna obudowa wzmacniająca obudowę szybu 1.3 

poniżej wlotu na poz. 960 – w trakcie montażu. 

Picture no. 11. Internal lining reinforcing the shaft 1.3 lining below the shafts inlet 

at level 960 – during assembly. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Szyby górnicze są podstawowymi wyrobiskami dla kopalni. To nimi transportowana jest  zało-

ga, materiały oraz wydobywany jest urobek. Od momentu zakończenia budowy szyby powinny 

bezawaryjnie pełnić swoją funkcję. Niestety zmieniające się warunki górniczo-geologiczne, 

czy też roboty górnicze prowadzone w bliskiej odległości wpływają na stan obudowy szybu 

oraz wlotów szybowych.  

Wloty szybowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny łączący szyb z podszybiem 

kopalni. Poprawny stan techniczny tego wyrobiska ma decydujące znaczenie dla bezpiecznego 

funkcjonowania szybu, a zatem kopalni. W latach 70 i na początku lat 80, a więc w począt-

kowym okresie budowy LZW, brak było jakichkolwiek doświadczeń w zakresie wykonywania 

wlotów szybowych, w związku z czym przyjęto typowe rozwiązania stosowane w kopalniach 

Górnego Śląska. W trakcie budowy sieci wyrobisk podszybia szybu 1.2 poważnym problemem 

dodatkowo stało się wypiętrzanie spągu. W trakcie wykonywanych pobierek spągu wydobyto 

setki metrów sześciennych urobku. Ubytek tak dużej masy skalnej w bezpośrednim sąsiedztwie 

szybu nie pozostawał 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 Lubelskim Węglu „Bogdan-

ka” S.A. w bardzo trudnych warunkach górniczo-geologicznych na dużych głębokościach, 

świadczy o trafności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Z uwagi na trudne warunki gór-

niczo-geologiczne, wloty te wymagają stałego monitoringu i podejmowania natychmiastowych 

działań naprawczych w przypadku zauważonych jakichkolwiek zmian w geometrii obudowy. 

Obecnie w kopalni prowadzony jest monitoring głównych wyrobisk górniczych przy użyciu 

instrumentów laserowych. Cykliczne skanowanie obudowy pozwoli na dokładne określenie 

zmian zachodzących w obudowie szybów i wlotów szybowych. Dodatkowo, mając na uwadze 

dużą dokładność przyrządów pomiarowych, możliwe będzie określenie kierunków oddziały-

wania wzmożonych ciśnień górotworu. Wloty szybowe konstrukcji szkieletowej oraz dwu-

płaszczowej wymagają oprócz stałego monitoringu konserwacji z uwagi na stalową konstruk-

cję. 
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Experiences of LW “Bogdanka” S.A. Mine in the Scope of Using 

Reinforcements of Shaft Inlets and Shaft Lining 
 

Problems with maintaining the stability of the shaft inlets support and the shaft lining appear in 

LW “Bogdanka” S.A. still under construction. The support constructions of the first shaft inlets 

designed and constructed at the end of the 1980s were deformed and required reconstruction. 

The shaft lining at large depths, i.e. below 800 m, over time showed numerous cracks and loos-

ening of the concrete lining. Commenced to intensive study works and beneficial designs and 

construction of shaft inlets support and over reinforced concrete shaft lining. Based on analysis 

of developed solutions of support made of steel segments and high-performance steel-concrete-

anchor support. Today, after many observations, we can find that the solutions developed while 

increasing the expected results. The letter discusses some structural solutions for high-speed 

facilities that, after a long period of use, are perfectly suited to harsh geological conditions – 

the mining of the Lublin Coal Basin. 
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Dwustronny wlot na poz. 990 w szybie 2.2
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Konstrukcja obudowy:

• obudowy wstępnej

z odrzwi stalowych

zamkniętych o kształcie

eliptycznym w rozstawie

co 0,33 m z kształtownika

2xV29

• żeber stalowych

skrzynkowych

zamkniętych do kształtu

eliptycznego połączonych

rozporami skrzynkowymi



Dwustronny wlot na poz. 990 w szybie 2.2
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Ogólny widok ram żeber wlotu na poziomie 

990 m z obudową odrzwiową stalową                        

z podwójnych odrzwi



Dwustronny wlot na poz. 864 w szybie 1.4
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• data wykonania: 1980/81

• funkcja wlotu: zjazdowo -

materiałowa

• obudowa: odrzwia stalowe 

V25, rozstaw 0,5 m

• pierwsze uszkodzenia wlotu: 

1982 r.

• rekonstrukcja wlotu: 1983 r.

• wzmocnienie wlotu nową 

obudową: 2015 r.
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2010 r.

2014 r.
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Dwustronny wlot na poz. 864 w szybie 1.4 – strona południowa
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Dwustronny wlot na poz. 864 w szybie 1.4
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Montaż obudowy wzmacniającej:

V 2016 – X 2016 r.



Jednostronny wlot na poz. 960 w szybie 1.3

10

Data wykonania: 1986/87 r.

Funkcja wlotu: wentylacyjna                              

i technologiczna

Obudowa wstępna: stalowa podatna 

kołowa z kształtownika V29 – Ø6,1 m

Obudowa ostateczna: stalowa 

szkieletowa kołowa - Ø5,0 m

Wykonanie wzmocnienia: 2011 r.



Jednostronny wlot na poz. 960 w szybie 1.3
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zdeformowane oraz silnie 

skorodowane elementy 

spągowe ram kołowych

zdeformowane elementy 

spągowe ram kołowych 

w miejscach ich połączeń
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Projekt wzmocnienia obudowy wlotu na poz. 
960 w szybie 1.3



Jednostronny wlot na poz. 960 w szybie 1.3 – stan po zabudowie obudowy wzmacniającej
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Wzmocnienie obudowy wlotu na poz. 960                   
w szybie 1.3:

V 2011 – XI 2011 r.



Przedłużenie wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 – chodnik dojściowy do S1.3
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zerwane śruby strzemion 

obudowy V36

zmniejszony przekrój 

wyrobiska

zsuwy obudowy V36 oraz 

uszkodzona wykładka z blach 

stalowych
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Przedłużenie wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 – chodnik dojściowy do S1.3
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Przedłużenie wlotu na poz. 960 w szybie 1.3 – chodnik dojściowy do S1.3
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Przebudowa chodnika dojściowego do S1.3:

X 2015 – IV 2016 r.



Wzmocnienie obudowy szybu 1.2 na poz. 600 - 2014 r.
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Wzmocnienie obudowy szybu 1.2 na poz. 600 - 2014 r.
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Wzmocnienie obudowy szybu 1.2 na poz. 600
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Obudowa wzmacniająca:

• 5 szt. pierścieni

• każdy pierścień składa się z 18 szt. 
segmentów stalowych

• segmenty 950 i 950S



Wzmocnienie obudowy szybu 1.2 na poz. 600
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Montaż obudowy wzmacniającej:

V 2016 – X 2016 r.



Wzmocnienie obudowy szybu 1.3 na odcinku 960 – 974
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zdeformowane elementy płaszcza stalowego 

od strony rury szybowej



Wzmocnienie obudowy szybu 1.3 na odcinku 960 – 974
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Obudowa wzmacniająca:

• 14 szt. pierścieni

• każdy pierścień składa się z 16 szt. 
segmentów stalowych

• segmenty 970



Wzmocnienie obudowy szybu 1.3 na odcinku 960 – 974

24

montaż próbny u wykonawcy konstrukcji

oraz montaż obudowy wzmacniającej w szybie 1.3



Podsumowanie
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1. Szyby i wloty szybowe są to wyrobiska górnicze o bardzo długim okresie użytkowania.

Obudowa tych wyrobisk powinna posiadać wysokie parametry podpornościowe oraz dużą

odporność na korozję, zapewniającą trwałość parametrów w czasie, aby zapewnić

długotrwałe użytkowanie tych wyrobisk bez kosztowych napraw i jeszcze droższych

przebudów.

2. Wypracowane na przestrzeni lat nowe rozwiązania obudowy dla tych wyrobisk, które

szczegółowo przedstawione zostały w niniejszej prezentacji, spełniają wymagania i są

w stanie zapewnić stateczność tych ważnych o zasadniczym znaczeniu dla istnienia kopalni

wyrobisk w długich okresach czasu.

3. Biorąc pod uwagę czas użytkowania, złożoność robót naprawczych i wszelkich przebudów

wykonywanych w szybach i wlotach szybowych, racjonalne jest projektowanie i wykonanie

w momencie ich budowy, nawet bardzo kosztownych i złożonych konstrukcji, oraz

zastosowanie złożonych technologii ich wykonawstwa, pod warunkiem, że będą w stanie

zapewnić bezawaryjne ich użytkowanie w przyszłości.



Dziękuję za uwagę
Tomasz Parzniewski

Tomasz Sądej

Wojciech Lekan

Piotr Głuch
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STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia analizę możliwości wykonywania remontów zbrojenia 

szybu bez ograniczania jego zadań transportowych, przy parametrach eksploatacji zgodnych 

z dokumentacją techniczną wyciągu szybowego, określonym stanie technicznym dźwigarów 

i prowadników, z wykorzystaniem posiadanego kapitału wiedzy i doświadczenia w zakresie 

utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla prowadzenia naczyń wyciągowych 

w warunkach uwzględnionego w dokumentacji górniczego wyciągu szybowego dopuszczal-

nego zużycia prowadników i dźwigarów. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Szyby górnicze, zbrojenie szybu, remonty zbrojenia wykonywane bez 

ograniczania zadań transportowych szybu, bezpieczeństwo prowadzenia naczyń wyciągowych 

w szybie,  

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Zbrojenie szybu górniczego jest wieloelementową konstrukcją, najczęściej stalową, której 

głównym przeznaczeniem jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni ruchu naczyniom wycią-

gowym poruszającym się w szybie podczas realizowania jego zadań transportowych. Ta prze-

strzeń jest ograniczonym obszarem możliwych poziomych przemieszczeń naczynia wyciągo-

wego w szybie, gwarantującym, aby takie zdarzenia, jak kontakt naczynia z obudową szybu, 

z elementami jego wyposażenia, a także kontakt z drugim naczyniem podczas mijania się na-

czyń, mogły być przez użytkowników szybów uznane za wykluczone. 

Najczęściej, w pionowych szybach górniczych stosowany jest w tym celu mechaniczny 

układ prowadzenia naczyń wyciągowych z tzw. prowadnikami sztywnymi. Taki właśnie układ 

prowadzenia ma omawiany w artykule szyb V zespolonej kopalni „Ruda” Ruch „Bielszowice”. 

Będąc jednym z najważniejszych szybów w KWK „Ruda”, pełni funkcję wydobywczo-zjaz-

dową, przy czym jest aktualnie zaliczany do szybów o funkcjonalności wdechowej. W świetle 

obudowy szybowej ma średnicę o wartości nominalnej 7,5 m oraz głębokość całkowitą 

1111,62 m. 



 

 

Układ prowadzenia naczyń wyciągowych w szybie V składa się z ośmiu torów prowadze-

nia. Każdy z nich ma ciąg prowadników utworzony z dziewięciometrowych prowadników 

o przekroju skrzynkowym, złożonym z dwu ceowników hutniczych 200, zamocowanych do 

dźwigarów głównych, odpowiednio wschodnich i zachodnich. Każdy z dźwigarów ma również 

przekrój skrzynkowy, jednak złożony z dwu ceowników hutniczych 180. Schemat konstruk-

cyjny układu prowadzenia naczyń wyciągowych w tarczy szybu pokazano na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat konstrukcyjny układu zbrojenia w tarczy szybu V KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” 

 

 

2. PRZESŁANKI PROBLEMU, PODJĘTE DZIAŁANIA ORAZ UZYSKANE JUŻ WYNIKI  

 

W oparciu o wyniki rutynowych pomiarów grubości ścianek prowadników i dźwigarów w szy-

bie V [2, 11] sporządzono prognozę postępu ich zużycia w kolejnych latach użytkowania szy-

bu, a następnie wyniki tej prognozy poddano analizie statystycznej. Na tej podstawie okreś-

lono przesłanki problemu remontu zbrojenia szybu. Okazały się one następujące: 

1. W najbliższych latach użytkowania szybu V jest spodziewany tzw. rozwinięty postęp zu-

życia prowadników i dźwigarów [7], charakteryzujący się tym, że wymagana w kolejnych 

latach, ze względu na przekroczenie dopuszczalnego zużycia, liczba wymian tych elemen-

tów może być znacznie większa, niż liczba wymian możliwa ze względu na zadania wydo-

bywcze szybu. 

2. Spodziewany jest szybki postęp nieparametrycznej postaci zużycia prowadników, objawia-

jącej się przez występujące na ich końcach pęknięcia spoiny w połączeniach kształtow-

ników prowadnika Zużycie to może objawiać się zarówno powstawaniem pęknięć przy pro-



 

 

wadnikach niewykazujących jeszcze takich uszkodzeń, jak i przez propagację wzdłuż spo-

iny pęknięć już istniejących. 

3. Spodziewany jest szybki postęp perforacji górnych ścianek dźwigarów głównych, występu-

jącej głównie na obu ich końcach przylegających do wsporników kotwionych, a nierzadko 

propagującej w stronę podparcia prowadników. 

4. Spodziewany jest także szybki postęp perforacji górnych ścianek dźwigarów rozporowych, 

w znacznym stopniu losowo umiejscowionej wzdłuż ich długości  

Aby z powodu potrzeb remontowych zbrojenia szybu V nie dopuścić do ograniczenia jego 

zadań wydobywczych, zdecydowano się przeprowadzić rozeznanie merytorycznych możli-

wości powiększenia dopuszczalnego zużycia prowadników i dźwigarów ponad 50% począt-

kowej grubości ich środników. Kolejne kroki tego rozeznania były następujące: 

1. Analiza stanu prostoliniowości torów prowadzenia w szybie V oraz określenie warunków 

poprawy tego stanu. 

2. Diagnoza przyczyn pęknięć spoiny w połączeniu kształtowników prowadnika oraz określe-

nie wpływu takiego uszkodzenia na bezpieczeństwo użytkowania prowadnika. 

3. Określenie wpływu perforacji górnych ścianek dźwigarów głównych i rozporowych na bez-

pieczeństwo torów prowadzenia. 

Istotą pierwszego kroku rozeznania było założenie, iż największe odchylenia od prostoli-

niowości, decydujące o największych siłach oddziaływania naczynia wyciągowego na zbro-

jenie szybu, są sumą dwu składników [7]. Jeden z nich ma pochodzenie strukturalne, wynika-

jące z geologicznych odkształceń obudowy szybu i tolerancji wymiarowej elementów zbro-

jenia w szybie. Drugi natomiast – jako skutek korozji połączeń prowadników z dźwigarami – 

jest powodowany przez skupiska zaników szczelin na składaniu ciągów prowadników. Uzys-

kane już w tym zakresie doświadczenia [7, 8] wykazały, że wykorzystując operaty pomiarowe 

prostoliniowości torów prowadzenia w szybie, opracowywane rutynowo (por.: pkt 3.13.7.6. 

zał. Nr 4 do rozporządzenia [10]) dla każdego szybu z prowadnikami sztywnymi, można – na 

drodze stosownej analizy statystycznej – wyodrębnić oba te składniki, a także zweryfikować je 

poprzez inwentaryzację w szybie ww. skupisk zaników szczelin. 

W oparciu o operat pomiarowy [5] dla wszystkich torów prowadzenia w szybie V opra-

cowano wykresy odwzorowujące rozkłady różnicowych odchyleń czołowych i bocznych od 

prostoliniowości torów prowadzenia naczyń wyciągowych wzdłuż kolejnych dźwigarów głów-

nych w szybie. Na rysunku 2 pokazano, jako przykład, wykresy odwzorowujące jeden z takich 

rozkładów. Każdy z omawianych rozkładów poddano następnie wspomnianej analizie statys-

tycznej. Wykazała ona, że przy każdym z torów prowadzenia w szybie V udział składnika ko-

rozyjnego w ekstremalnych wartościach tych odchyleń wynosi nie mniej niż 50%. Na tej pod-

stawie zdecydowano przeprowadzić w szybie V inwentaryzację zaników szczelin na składaniu 

poszczególnych ciągów, a następnie podjąć działania dla usunięcia stwierdzonych skupisk tych 

zaników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rys. 2. Jeden z rozkładów – wzdłuż kolejnych dźwigarów głównych – różnicowych 

odchyleń czołowych (a) i bocznych (b) od prostoliniowości torów prowadzenia naczyń 

wyciągowych wschodniego toru prowadzenia skipoklatki południowej w szybie V, 

opracowanych w oparciu o operat pomiarowy [5] 

 

Po około 3 miesiącach od usunięcia największych skupisk zaników szczelin na składaniu 

ciągu prowadników poszczególnych torów wykonano ponownie pomiary prostoliniowości i – 

w oparciu o operat pomiarowy [6] – znowu opracowano wykresy odwzorowujące rozkład róż-

nicowych odchyleń czołowych i bocznych od prostoliniowości wzdłuż kolejnych dźwigarów 

głównych w szybie V, ilustrujące efekt podjętych działań. Wykresy te (rys. 3) sporządzono 

w takiej samej skali, jak poprzednie (rys. 2), co miało na celu ułatwienie percepcji uzyskanego 

efektu. Tym efektem, w przypadku wschodniego toru prowadzenia skipoklatki południowej, 

jest zmniejszenie największych odchyleń czołowych z 21 do 9 mm oraz naj-większych od-

chyleń bocznych z 20 do 7 mm. Ponieważ dla pozostałych torów prowadzenia w północnym 

przedziale szybu V uzyskano podobny efekt, stwierdzono, że potwierdziła się nie tylko słusz-

ność przyjętych założeń, ale także zasadność podjętego i zrealizowanego działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rys. 3. Jeden z opracowanych w oparciu o operat pomiarowy [6] rozkładów – wzdłuż kolejnych 

dźwigarów głównych – różnicowych odchyleń czołowych (a) i bocznych (b) od prostoliniowości 

torów prowadzenia naczyń wyciągowych wschodniego toru prowadzenia skipoklatki południowej 

w szybie V – po usunięciu największych skupisk zaników szczelin na składaniu ciągu prowadników. 

 

 

Drugim krokiem w zakresie podjętego rozeznania była, jak już podano, diagnoza przyczyn 

pęknięć spoiny w połączeniu kształtowników prowadnika oraz określenie wpływu takiego 

uszkodzenia na bezpieczeństwo użytkowania prowadnika. W tym celu – dla odcinków pro-

wadnika wykazujących omawiane uszkodzenia – przyjęto schemat obliczeniowy naprężeń doz-

nawanych przez spoinę pokazany na rysunku 4. Ujętą w nim siłę obliczeniową (Pc) dźwigarów, 

którą, gdy projektowano zbrojenie szybu V, określano jako: 

 

(1) 

 

gdzie: 

Q – ciężar naczynia wyciągowego z dopuszczalną masą użyteczną równy 40 kN. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rys. 4. Schemat obliczeniowy dla naprężeń w spoinie łączącej kształtowniki prowadnika; a – wypukłość 

spoiny określona w normie BN-78/1727 [1] jako a ≤ 1,5 mm, b – szerokość czołowej ściany prowadnika 

równa 150 mm, g – grubość spoiny określona w [4] jako 7 mm, h – szerokość bocznej ściany prowadnika 

równa 200 mm, Pc – siła obliczeniowa dźwigarów 

 

 

Wykorzystując z kolei zależności podane w [9], dla obliczanych naprężeń sformułowano 

następujący wzór: 
 

(2) 

w którym:  

p – bezwymiarowy współczynnik, który dla przekroju, jaki ma prowadnik wykonany z dwu 

ceowników 200, jest równy 2,48, 

c – odległość końcowej krawędzi prowadnika od osi jego uchwytu, podana w [4] jako 290 

mm. 

 

Za pomocą wzorów (1) i (2) obliczono, że gdy siła rzeczywista oddziaływania naczynia 

wyciągowego na zbrojenie szybu osiągnie wartość siły Pc, to naprężenie s może mieć wartość 

ok. 530 MPa, co oznacza, że będzie większe od wytrzymałości doraźnej Rm materiału pro-

wadników równej 380 MPa. Uznano zatem, że bezpośrednią przyczyną pękania spoiny łą-

czącej kształtowniki prowadnika jest wypukłość tej spoiny, mimo, że taka wypukłość jest 

akceptowana przez normę BN-78/1727 [1]. 

Na tej podstawie, wpływ omawianego uszkodzenia na bezpieczeństwo użytkowania pro-

wadnika określono następująco: 

1. Każde pęknięcie spoiny ma tendencję do propagacji wzdłuż tej spoiny w obie strony, 

w związku z czym w warunkach szybu V zagrozi ono bezpieczeństwu prowadnika, gdy 

osiągnie długość 0,5 m. Wtedy, prowadnik z takim uszkodzeniem może doznawać szybkiej 



 

 

utraty bocznej sztywności, co – z prawdopodobieństwem znacząco większym od zera – mo-

że doprowadzić do wypadnięcia naczynia wyciągowego z jego torów prowadzenia. Każdy 

prowadnik w szybie V wykazujący pęknięcie spoiny o długości równej lub przekraczającej 

0,5 m, powinien zatem zostać niezwłocznie wymieniony. 

2. Prowadniki w szybie V, które wykazują pęknięcie spoiny mające długość mniejszą niż 0,5 

m mogą być eksploatowane, jeżeli: 

 wykazują zużycie ścianek mniejsze od dopuszczalnego, 

 zużycie to jest kontrolowane zgodnie z wymogiem pkt 3.13.7.4.1 zał. nr 4 do roz-

porządzenia [10], 

 końce pęknięcia spoiny są zabezpieczone przed jego propagacją, np. przez nawiercenie 

stosownego otworu, 

 ewidencja prowadników wykazujących zarówno istniejące, jak i nowopowstałe pęk-

nięcia spoin jest weryfikowana przynajmniej co 6 miesięcy, 

 ewidencja ta, oprócz numeru dźwigara najbliższego miejscu każdego pęknięcia, zawiera 

informację o długości ewidencjonowanego pęknięcia oraz o braku bądź o zaistnieniu 

jego propagacji poza zabezpieczające otwory.  

Trzecim i ostatnim krokiem w zakresie podjętego rozeznania było określenie wpływu per-

foracji górnych ścianek dźwigarów głównych i rozporowych na bezpieczeństwo torów pro-

wadzenia. Dla dźwigarów głównych wpływ ten określono porównując wskaźniki wytrzyma-

łości na zginanie obliczone – wg schematu z rys. 5a – dla przekroju dźwigara głównego bez 

perforacji jego ścianek z takimi wskaźnikami obliczonymi w oparciu o schemat pokazany na 

rysunku 5b. Porównanie przeprowadzono wykorzystując wykresy zamieszczone na rysunku 6, 

które przedstawiają wyniki wykonanych obliczeń. Na tej podstawie określono, że perforacja 

górnej ścianki dźwigarów głównych w szybie V obniża ich wytrzymałość o ok. 16%, w związ-

ku z czym dźwigary główne w tym szybie wykazujące takie uszkodzenie mogą być bezpiecz-

nie użytkowane, o ile ich zużycie poza obszarem perforacji nie jest większe niż 84% dopusz-

czalnego zużycia dźwigarów bez perforacji. 

 

 

 
 

Rys. 5. Schematy obliczeniowe poprzecznego przekroju dźwigara głównego w szybie V 

dla przypadku dźwigara a) bez perforacji jego ścianek, b) z perforacją jego górnej ścianki 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Rys. 6. Wpływ ubytku grubości (G) ścianek dźwigara głównego w szybie V 

na jego wskaźniki wytrzymałości na zginanie (Wx, Wy) w przypadku braku (a) 

lub obecności (b) perforacji jego górnej ścianki 

 

Dla dźwigarów rozporowych przyjęto natomiast, aby przed sformułowaniem schematu 

analizy umożliwiającej określenie wpływu perforacji ich górnych ścianek na bezpieczeństwo 

wykonać obliczenia dopuszczalnej siły ściskającej tych dźwigarów. Ich wyniki (rys. 7) wska-

zały, że perforacja górnej ścianki dźwigarów rozporowych w szybie V tak znacząco obniża ich 

dopuszczalną siłę ściskającą, że w obliczeniach wytrzymałościowych zbrojenia szybu V dźwi-

gary rozporowe z perforacją nie mogą być uważane za sztywne podpory dźwigarów głównych. 

Na tej podstawie przyjęto, że wpływ omawianych uszkodzeń dźwigarów rozporowych na bez-

pieczeństwo torów prowadzenia w szybie V można określić, gdy porówna się ze sobą współ-

czynniki bezpieczeństwa tych torów obliczone dwojako, tj. dla przypadku: 

 dźwigarów rozporowych jako sztywnych podpór dźwigarów głównych, tj. gdy dźwigary 

rozporowe nie wykazują perforacji, 

 dźwigarów głównych bez dźwigarów rozporowych, co ma miejsce wtedy, gdy dźwigary 

rozporowe doznały perforacji swoich górnych ścianek. 

 

 
 

Rys. 7. Wpływ ubytku grubości (G) ścianek dźwigara rozporowego w szybie V na dopuszczalną siłę 

ściskającą (Ps) tego dźwigara w przypadku braku (a) lub obecności (b) perforacji jego górnej ścianki 



 

 

Obliczenia porównywanych współczynników bezpieczeństwa wykonano dla każdego z to-

rów prowadzenia w szybie V przy następujących założeniach [7, 8, 10]:  

1. Każdy ze współczynników bezpieczeństwa jest ilorazem wytrzymałości doraźnej Rm mate-

riału do największego naprężenia w elementach toru prowadzenia, spowodowanego przez 

maksymalne siły czołowe i boczne oddziaływania naczynia wyciągowego na ten tor, w wa-

runkach intensywnej pracy prowadnicy ślizgowej bez udziału prowadnicy tocznej, a także 

przez siły pionowe wynikające z tego oddziaływania oraz z ciężaru zbrojenia szybowego. 

2. W obliczeniach sił maksymalnych uwzględniono następujące czynniki tych sił: 

 ekstremalne odchylenia różnicowe czołowe i boczne od prostoliniowości każdego z to-

rów prowadzenia w szybie V, określone dla torów prowadzenia skipoklatek w przedzia-

le północnym tego szybu w oparciu o operat pomiarowy [6], a dla torów prowadzenia 

skipów w przedziale południowym szybu na podstawie operatu pomiarowego [5], 

 aktualnie stosowane parametry eksploatacyjne poszczególnych naczyń wyciągowych 

w szybie V, tj. prędkość jazdy ustalonej oraz dopuszczalna ładowność, 

 parametry konstrukcyjne naczyń wyciągowych w szybie V, decydujące o rozkładzie 

masy każdego z tych naczyń w jego konstrukcji, 

 sztywności przekrojowe na zginanie prowadników, dźwigarów głównych i elementów 

połączeń prowadników z dźwigarami głównymi oraz dźwigarów z obudową szybu, 

 długości zginania, które dla dźwigarów głównych z dźwigarami rozporowymi uszko-

dzonymi przez perforację ich górnych ścianek są znacząco większe, niż w przypadku 

dźwigarów rozporowych bez takiej perforacji. 

Jeden spośród zestawów wyników obliczeń porównywanych współczynników bezpieczeń-

stwa przedstawiono na rysunku 8. Takie zestawy wyników uzyskane dla torów prowadzenia 

pozostałych naczyń w tym szybie okazały się prawie identyczne, dlatego zrezygnowano z ich 

publikowania. 

 

 
 

Rys. 8. Jeden spośród zestawów wyników obliczeń współczynników bezpieczeństwa torów prowadzenia 

skipoklatki południowej w szybie V, odpowiadający dźwigarom rozporowym bez (a) i z (b) perforacją 

ścianek, w zależności od zużycia (Z) ścianek prowadników i dźwigarów głównych 

 
Na podstawie wyników omawianego porównania stwierdzono, że perforacje górnych ścia-

nek dźwigarów rozporowych w szybie V nie mają znaczącego wpływu na bezpieczeństwo to-

rów prowadzenia naczyń wyciągowych w szybie. Jest to spowodowane tym, że utrata przez 

dźwigar rozporowy – wskutek omawianej perforacji – zdolności do pełnienia funkcji odpo-



 

 

wiednio sztywnej podpory dźwigara głównego powoduje zmniejszenie sztywności konstruk-

cyjnej dźwigara głównego, jako podpory zamocowanych do niego prowadników. Skutkiem te-

go – w zakresie sprężystym materiału – ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu także maksy-

malne siły czołowe przejmowane przez dźwigar główny od naczyń wyciągowych. Współczyn-

nik bezpieczeństwa toru prowadzenia nie doznaje wtedy istotnego zmniejszenia, jak również 

nie powiększa się istotnie ugięcie tego toru. 

Równie ważne stwierdzenie wyniknęło z oceny wartości obu zmiennych występujących na 

wykresach z rysunku 8. Przy zużyciu ścianek prowadników i dźwigarów równym 50% po-

czątkowej grubości ich środników, najmniejszy nadmiar obliczonej wartości współczynnika 

bezpieczeństwa torów prowadzenia naczyń wyciągowych w szybie V, względem wymaganej 

wartości tego współczynnika, wynosi bowiem ok. 67%. To stwierdzenie wskazało, że przy 

aktualnym stanie technicznym zbrojenia szybu V istnieje możliwość, aby na czas remontu tego 

zbrojenia utrzymać wymagane bezpieczeństwo torów prowadzenia naczyń wyciągowych przy 

powiększonym ponad 50% dopuszczalnym zużyciu prowadników i dźwigarów. Na tej pod-

stawie, użytkownik przedmiotowego szybu zdecydował podjąć działania w tym zakresie, zgod-

ne z §536 ust. 1 lit. h rozporządzenia [1] oraz z zaleceniami podanymi w publikacji [2]. 

 

 

PODSUMOWANIE (RECAPITULATION) 

 

Omówiony w artykule problem remontu zbrojenia szybu V w PGG Oddział KWK „Ruda” 

Ruch Bielszowice polega na tym, że przy tradycyjnym realizowaniu tego remontu należałoby - 

w najbliższych latach – znacznie ograniczyć zadania transportowe szybu, gdyż w innym przy-

padku, liczba koniecznych wymian prowadników i dźwigarów byłaby nieosiągalna. 

Z tego powodu zdecydowano się przeprowadzić rozeznanie merytorycznych warunków po-

większenia dopuszczalnego zużycia prowadników i dźwigarów ponad 50% początkowej gru-

bości ich środników. Stworzenie warunków w tym zakresie umożliwiłoby zrealizowanie pla-

nów zarówno w zakresie remontu zbrojenia jak zadań wydobywczych szybu V. 

Przeprowadzone rozeznanie wykazało, że przedmiotowe warunki można osiągnąć przez 

usunięcie głównej przyczyny największych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na ich to-

ry prowadzenia w szybie, którą są największe odchylenia od prostoliniowości ciągów pro-

wadników powodowane przez zaniki szczelin na składaniu tych ciągów. Dla usunięcia wska-

zanej przyczyny podjęto w szybie stosowne prace, których przykładowy efekt pokazują ry-

sunek 2 i 3 dotyczące wschodniego toru skipoklatki w północnym przedziale szybu V. Tym 

efektem jest  zmniejszenie największych odchyleń czołowych z 21 do 9 mm oraz największych 

odchyleń bocznych z 20 do 7 mm. Ponieważ dla pozostałych torów prowadzenia w północnym 

przedziale szybu V uzyskano podobny efekt, można było – na drodze stosownej analizy – 

wykazać, że przy zużyciu ścianek prowadników i dźwigarów równym 50% początkowej gru-

bości ich środników, najmniejszy nadmiar obliczonej wartości współczynnika bezpieczeństwa 

konstrukcji zbrojenia względem wymaganej wartości tego współczynnika wynosi ok. 67%. 

Powstały zatem warunki, aby remont zbrojenia w szybie V mógł być realizowany bez ko-

nieczności ograniczania zadań transportowych tego szybu. 

 

 

SUMMARY 

 

Presented in the paper solution of the problem of the actual driving forces test in the shaft hoist 

is a method of accelerometric testing of these forces based on the assumption that the weight of 



 

 

a gin tub in the driving forces is a parameter dependent on the frequency of horizontal accelera-

tion measured at the gin tub. For this reason essence of this method is to convert gin tub accel-

eration into driving forces taking into account the frequency of acceleration. Thus, the driving 

forces test rule allows the determination of real driving forces with an error not exceeding 12%. 

On the basis of the test results it has been stated, that perforations of the upper walls of the ex-

pander byatt in shaft V haven’t significant impact on the safety of the tracing tracks of gin tub 

in the shaft. In the case of slider walls and byatt wear equal to 50% of the initial thickness of 

their web the smallest excess of the calculated value of the tracing tracks safety factor of the 

testing shaft, in relations to the required value of this factor is approximately 67%. This state-

ment indicated that with the current technical condition of the byatts and sliders of the shaft V 

there is possible to maintain the required safety of the track gin tub during the renovation of the 

reinforcement with the increased wear of byatts and sliders greatest then 50%. 
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Instalacje i narzędzia do poprawy 
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Charakterystyka energetyczna kopalni „Pniówek”

1. Nośniki energetyczne niezbędne w procesie produkcji:

 Energia elektryczna 



Charakterystyka energetyczna kopalni „Pniówek”

1. Nośniki energetyczne niezbędne w procesie produkcji:

 Energia cieplna 



Charakterystyka energetyczna kopalni „Pniówek”

1. Nośniki energetyczne niezbędne w procesie produkcji:

 Energia chłodnicza 



Charakterystyka energetyczna kopalni „Pniówek”

1. Nośniki energetyczne niezbędne w procesie produkcji:

 Sprężone powietrze



I.  Systemy monitorowania.



Monitoring energii elektrycznej - AMARO



Monitoring energii cieplnej – AMARO 
ciepło



Monitoring produkcji – ZEFIR



Monitoring sprężonego powietrza – faza 
wdrożeniowa 



Monitoring dystrybucji gazu z 
odmetanowania



II.  Efektywna produkcja 

nośników energii.



Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy 
(SUECh)



Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy 
(SUECh)



Efektywna produkcji sprężonego powietrza 



Efektywna produkcji sprężonego powietrza 

Sprężarki niskoprężne DYNAMIC PV – 1200-6 



Efektywna produkcji sprężonego powietrza 



III.  Kompensacja mocy 

biernej.



Centralny układ kompensacji mocy biernej 



Centralny układ kompensacji mocy biernej 



Centralny układ kompensacji mocy biernej 



Centralny układ kompensacji mocy biernej 



IV.  Audyt energetyczny 

przedsiębiorstwa.



Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – rok 
2017 



Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – rok 
2017 



Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – rok 
2017 
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Wykorzystanie skaningu laserowego do monitoringu 

konwergencji wyrobiska korytarzowego drążonego

z zastosowaniem samodzielnej obudowy kotwowej 

w JSW S.A. KWK „Budryk” 



JSW S.A. KWK „Budryk”
Innowacyjny projekt „Samodzielna Obudowa Kotwowa” – Chodnik Bw-1n badawczy w pokładzie 401

31 m – obudowa specjalna ( „komora montażowa”)

szer. 7,20m x wys. 5,15m.

Chodnik Bw-1n badawczy (p. 401) –

projektowana długość 2002 m 

1971 m – samodzielna obudowa kotwowa 

(od 31mb do  79mb z dodatkową obudową prostokątną)



Skaning „komory montażowej” kombajnu
urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30

montaż kombajnu urabiająco-kotwiącego
Bolter Miner 12CM30 

JSW S.A. KWK „Budryk”
Innowacyjny projekt „Samodzielna Obudowa Kotwowa” – Chodnik Bw-1n badawczy w pokładzie 401



Wygenerowanie przekrojów użytecznych z chmury punktów  „komory montażowej” –
inwentaryzacja gabarytów przed montażem kombajnu Bolter Miner 12CM30



Przygotowanie punktów obserwacyjnych do pomiaru przemieszczeń 
na odcinku wyrobiska z samodzielną obudową kotwową

„Bramki pomiarowe” w wytypowanych przekrojach wyrobiskaskanowanie laserowe georeferencja



+

stanowiska skanera 
laserowego  Leica P40

+
Tarcze na 
kotwach 

ociosowych

Kule stalowe 
na kotwach 
stropowych

2 x + 3 x

Skanowanie laserowe w oparciu o przygotowane znaki



Proces rejestracji (łączenia) chmur punktów w oprogramowaniu Leica Cyclone

skaning  poszczególnych tarcz i kul z różnych stanowisk umożliwia łączenie kolejnych chmur 



Nadanie georeferencji chmurze punktów w oparciu o pomiar tachimetryczny

Skanowanie laserowe

Pomiar tachimetryczny – nawiązanie 
do kopalnianej osnowy geodezyjnej

proces  rejestracji 
i

nadanie georeferencji chmurze punktów 



Wyniki skanowania na punktach obserwacyjnych -
porównanie współrzędnych

Raport z procesu rejestracji ( łączenia ) chmury punktów w oprogramowaniu Leica Cyclone

średni błąd wyrównania  w procesie rejestracji chmur punktów 



Tworzenie przekrojów przez chmurę punktów  w oprogramowaniu  
CloudCompare

Przekrój chmury punktów w  zadanych płaszczyznach
w oprogramowaniu CloudCompare

export  do formatu .dxf

Teoretyczny przykład opracowania wyników pomiaru
z dwóch serii pomiarowych w zadanym przekroju

linie przekrojowe 
przygotowane w pliku 
zewnętrznym .dxf



Porównanie odległości pomiędzy chmurami punktów w oprogramowaniu 
CloudCompare

Chmura 1

Chmura 2

Chmura 1 + Chmura 2

Przykład porównania odległości pomiędzy chmurami
max. odległ. =  0.55 m



JSW S.A. KWK „Budryk”  - Chodnik Bw-1n badawczy w pokładzie 401  
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Perspektywy budowy parku przemysłowo-technologicznego 

dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego 
 

Grzegorz Przybylski 

KGHM Polska Miedź S.A. 

 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono perspektywy budowy parku przemysłowo-tech-

nologicznego zlokalizowanego na terenie gminy miejskiej oraz wiejskiej Lubin. Obszar ten 

charakteryzuje się monokulturą przemysłu miedziowego związanego z największym praco-

dawcą w regionie – KGHM Polska Miedź S.A. Działalność wydobywcza Polskiej Miedzi 

w perspektywie długookresowej będzie ograniczana. Z tego względu szuka się innych możli-

wości wykorzystania potencjału regionu. Wydaje się, że jednym z najbardziej obiecujących 

jest budowa parku przemysłowo-technologicznego. Zainteresowanie tym przedsięwzięciem 

okazują samorządy (lokalne samorządy, Województwo Dolnośląskie), Agencja Rozwoju Prze-

mysłu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przedstawiciele firmy KGHM Polska Miedź S. 

A. oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Lubin, park przemysłowo-technologiczny, KGHM Polska Miedź S.A., 

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., park przemysłowy, park technologiczny, 

LGOM. 

 
Historia Zagłębia Miedziowego rozpoczyna się odkryciem w 1957 roku bogatych złóż miedzi, 

co dało podstawę rozwoju Legnicko-Głogowskiemu Okręgowi Miedziowemu. W kolejnych la-

tach powstawały kopalnie Lubin, Polkowice, Sieroszowice i Rudna, a także huty miedzi 

w Głogowie i Orsku, zmodernizowano również hutę w Legnicy. Na potrzeby związane z prze-

mysłem miedziowym, powstawały nowoczesne zakłady produkcyjne i usługowe. Dziś Zagłę-

bie Miedziowe jest zagłębiem innowacji[1].Od tego wydarzenia upłynęły 63 lata. Od paru lat 

samorządowcy z Lubina, co jakiś czas poruszają temat budowy parku przemysłowo-

technologicznego. W ostatnim roku, kiedy podpisano porozumienie dotyczące utworzenia par-

ku przemysłowo-technologicznego w niedalekiej przyszłości taka inwestycja może stać się fak-

tem. 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o zmianie ustawy i finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach 

dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców definiuje park 

technologiczny jako: „zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą znajdującą 

się na nich, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy 

jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na terenie parku technologicznego oferowane są 

przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie usługi w zakresie doradztwa 

w tworzeniu i rozwoju firmy, transferu technologii i przekształcanie wyników prac badawczych 

w innowacje technologiczne. Park umożliwia także przedsiębiorcom korzystanie z nieru-

chomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Podstawowym elementem 

działalności parku technologicznego jest zapewnienie warunków umożliwiających ścisłą 



współpracę między lokalnymi ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami zorientowanymi 

innowacyjnie.” oraz park przemysłowy w następujący sposób „zespół wyodrębnionych 

nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności 

gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Polskie parki przemysłowe mają przede 

wszystkim przyciągać inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, co przyczynić się ma do 

amortyzacji skutków restrukturyzacji przemysłu”[2]. 

Park przemysłowo-technologiczny został zdefiniowany przez Polską Agencję Inwestycji 

i Handlu Grupa PFR jako „zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na 

nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach 

oraz inne dołączone do nich nieruchomości. Tego typu parki tworzone są przy udziale władz 

samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności go-

spodarczej, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cele wyznaczane parkom 

przemysłowo - technologicznym to przede wszystkim: 

 zapełnienie oferowanej powierzchni rynkowo skutecznymi firmami wykorzystującymi 

nowoczesne technologie,  

 przyciąganie inwestorów,  

 tworzenie miejsc pracy[3].” 

 

W Polsce funkcjonuje obecnie 80 parków w różnych formach prawnych: parki przemysłowe, 

technologiczne, naukowo-technologiczne, agro-przemysłowe oraz parki przemysłowo-

technologiczne. Najwięcej jak pokazano na poniższej mapce stworzonej przez Polską Agencję 

Inwestycji i Handlu znajduje się w mocno uprzemysłowionym województwie śląskim – 4 

parki, co wskazuje na to, że jest to alternatywa dla występującego w tamtym regionie 

przemysłu wydobywczego. 

 
Rysunek 1 Mapa Polski: parki przemysłowe, parki technologiczne,  parki przemysłowo-technologiczne 

agro-przemysłowe 

Figure 1 Map of Poland: Industrial parks, technological parks, industrial and technological parks, agro 

and industrial parks 

 

Poniższa tabela wymienia parki przemysłowe, parki technologiczne (czcionka pogrubiona), 

parki przemysłowo-technologiczne oraz parki agro-przemysłowe. 



Tabela 1 Parki przemysłowe, parki technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, 

parki agro-przemysłowe 

Table 1 Industrial parks, technology parks, industrial and technology parks, agro and industrial parks  

 

Województwo  Liczba 

Parków 

Nazwa Parku  

dolnośląskie 6 
 Dolnośląski Park Technologiczny  

 Legnicki Park Technologiczny Letia S.A. w Legnicy 

 Noworudzki Park Przemysłowy  

 Park Przemysłowy Bukowice 

 Wrocławski Park Przemysłowy 

 Wrocławski Park Technologiczny S.A 

kujawsko-pomorskie  7 
 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny 

 Grudziądzki Park Przemysłowy 

 Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim 

 Płużnicki Park Inwestycyjny 

 Toruński Park Technologiczny 

 Vistula Park 

 Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-

Technologiczny 

lubelskie 3 
 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny 

 Puławski Park Naukowo-Technologiczny 

 Puławski Park Przemysłowy 

lubuskie 1  Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny 

łódzkie 4 
 Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny 

 Bionanopark 

 Kutnowski Park Agro-Przemysłowy 

 Park Przemysłowy Boruta Zgierz 

małopolskie 5 
 Krakowski Park Technologiczny 

 MMC Brainville 

 Park Lifescience Kraków 

 Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny 

 Zielony Park Przemysłowy w Tarnowie 

mazowieckie 2 
 Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” 

 Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 

opolskie 4 
 Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy 

 Opolski Park Naukowo-Technologiczny 

 Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. 

 Park Naukowo-Technologiczny Branice 

podkarpackie 4 
 Mielecki Park Przemysłowy 

 Park Przemysłowy Gminy Leżajsk 

 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS 

 Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny 

podlaskie 3 
 Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 

 Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach 

 Park Przemysłowy Łomża 

pomorskie 4 
 Gdański Park Naukowo - Technologiczny 

 Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny 

 Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia 

 Słupski Inkubator Technologiczny 

śląskie 16 
 AURO Business Park Gliwice 

 Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowa-

cji 

 Bytomski Park Przemysłowy 



 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny 

 Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny 

 Euro-Centrum Park Przemysłowy 

 Górnośląski Park Przemysłowy 

 IT LOFT Park w Tychach 

 Park Naukowo - Technologiczny "Technopark Gliwice" 

 Park Przemysłowo-Technologiczny ''Ekopark'' w Piekarach Ślą-

skich 

 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości 

 Synergy Park 

 Śląski Inkubator Przedsiębiorczości 

 Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny 

 Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny 

 Żorski Park Przemysłowy 

świętokrzyskie 2 
 Kielecki Park Technologiczny 

 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 

warmińsko-

mazurskie 

3 
 Elbląski Park Technologiczny 

 Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 

 Park Naukowo-Technologiczny w Ełku 

wielkopolskie 8 
 Eureka Technology Park 

 Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

 Park Przemysłowy LUVENA Sp. z o.o. 

 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu 

      im. A. Mickiewicza 

 Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy 

 Śremski Park Inwestycyjny 

 Turecki Inkubator Przedsiębiorczości 

 YouNick Technology Park 

zachodniopomorskie 8 
 Białogardzki Park Inwestycyjny INVEST-PARK 

 Goleniowski Park Przemysłowy 

 Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej 

 Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie 

 Park Regionalny w Gryfinie 

 Stargardzki Park Przemysłowy 

 Szczeciński Park Przemysłowy 

 Technopark Pomerania 

 

Legnicko Głogowski Okręg Miedziowy („LGOM”) to obszar przemysłowy w województwie 

dolnośląskim o powierzchni 2 735,87 km2 i populacji około 0,5 mln mieszkańców, zlokali-

zowany na terenie powiatów: legnickiego, lubińskiego, polkowickiego oraz głogowskiego.  

Na podstawie odległości z Google Maps w poniższej tabeli pokazano alfabetycznie odległości 

Lubina od innych miast, granicy z Czechami i Niemcami oraz odległości do portów morskich. 

W tabeli pokazano również odległość między Lubinem a ośrodkami akademickimi (uczelnie 

techniczne) takimi jak Kraków (Akademia Górniczo-Hutnicza), Poznań (Politechnika Poznań-

ska), Wrocław (Politechnika Wrocławska).  
 

 

Tabela 2 Odległości Lubina od granicy z Niemcami, Czechami,  innych miast oraz portów  

Table 2 Distance from Lubin from the border with Germany and the Czech Republic, 

other cities and ports  

Odległość od miasta Lubin (w km) 

Berlin  280  

Kraków 360 



Legnica  26 

Poznań 160 

Praga 220  

Warszawa 430  

Wrocław 69  

Zielona Góra 87 

Odległość miasta Lubin do granicy (w km) 

Czechy (przejście w Jakuszycach) 115   

Niemcy (przejście w Zgorzelcu) 111 

Odległość miasta Lubin od portów morskich (w km) 

Szczecin  300  

Świnoujście 380 

 

W rankingu dochodów JST 2018 „Bogactwo samorządów” stworzonego przez pismo „Wspól-

nota” poświęcone samorządom przedstawiono zamożność miast per capita w Polsce za lata 

2010-2018. Bardzo wysokie miejsca zajmują miasta związane z Legnicko-Głogowskim Okrę-

giem Miedziowym: Polkowice 1, Lubin 16, Głogów 22 na 267 „miast powiatowych” oraz Le-

gnica 29 na 144 miasta na prawach powiatu wśród miast ujętych w rankingu. 
 

Tabela 3 Zamożność miast w Polsce, Bogactwo samorządów Ranking dochodów JST 2018  

Table 3 The wealth of cities in Poland, Wealth of local governments JST 2018 revenue ranking  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miasto Zamożność 

per capita 

2018 (w zł) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polkowice 6950,52 

20 21 4 6 8 9 14 15 16 Lubin 4006,24 

22 20 9 22 28 23 24 23 22 Głogów 3759,36 

30 32 28 27 30 25 33 30 29 Legnica – miasto na 

prawach powiatu 

4190,30 

 

Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która 

prowadzi działalność w takich obszarach jak górnictwo, hutnictwo oraz przeróbka. KGHM 

należy do ścisłej czołówki producentów srebra i miedzi. Zlokalizowana jest w zachodniej 

części województwa dolnośląskiego wraz z Grupą Kapitałową KGHM zatrudnia około 32 

tysiące osób. Oddziały firmy: kopalnie, huty miedzi, zakłady wzbogacania rud oraz Zakład 

Hydrotechniczny znajdują się w regionie Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego. 

KGHM prowadzi działalność na czterech kontynentach: w Europie, Ameryce Południowej, 

Ameryce Północnej oraz Azji. Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S. A. tworzy KGHM 

Polska Miedź S.A. jako jednostka dominująca oraz kilkadziesiąt spółek zależnych – w sumie 

75 podmiotów, zatrudniając 34 tysiące pracowników[4]. 

Poniższy rysunek pokazuje lokalizację aktywów związanych z działalnością Grupy Kapi-

tałowej KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce: 

 

 



 
Rysunek 2 Lokalizacja aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A,  

Figure 2 Location of assets KGHM Capital Group  

 

W ostatnich latach pojawiło się wiele informacji na temat budowy parku przemysłowo-

technologicznego. W prasie pojawiły się różne pomysły na zagospodarowanie tego terenu. 

Dziś w przestrzeni informacyjnej funkcjonuje jako park przemysłowo-technologiczny oraz 

Strefa Przemysłowa S3 (droga S3 przebiega przez tereny przeznaczone pod inwestycje). Teren 

parku to około 400 hektarów podzielonych na cztery części: kompleks A (139,86 ha), 

kompleks B (13,31 ha), kompleks C (26,31), kompleks D (213,30 ha). Na 2020 rok planowana 

jest również budowa obwodnicy miejscowości Krzeczyn Wielki usytuowanej bezpośrednio 

przy terenach planowanych pod inwestycje. Na poniższym wizualizacji stworzonej przez 

Urząd Gminy Lubin zaznaczone są: obszary Parku (A, B, C, D), położenie miasta Lubin, droga 

S3 (łączącą Legnicę z Zieloną Górą), droga 335 w kierunku Zgorzelca przez miejscowość 

Chojnów oraz żółtym kolorem planowana obwodnica Krzeczyna Wielkiego. 

 

 
 

Rysunek 3 Strefa Przemysłowa Lubin S3 oraz Północna Obwodnica Krzeczyna Wielkiego  

Figure 3 Industrial Zone Lubin S3 and North Bypass of  Krzeczyn Wielki  

 

 



W przyszłości wraz z kończącymi się pokładami miedzi sytuacja może doprowadzić do znacz-

nej redukcji zatrudnienia oraz w dalszej perspektywie zamknięcia poszczególnych Oddziałów. 

Mając na uwadze powyższe prowadzi się analizy możliwości utworzenia parku przemysłowo-

technologicznego na obszarze LGOM. 

Dnia 17 października 2018 roku w siedzibie firmy KGHM Polska Miedź S.A. podpisano trój-

stronną umowę o utworzeniu parku przemysłowo-technologicznego zlokalizowanego przy tra-

sie S3 w miejscowości Krzeczyn Wielki oraz mieście Lubin. Sygnatariuszami są Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Rozwoju Przemysłu i KGHM Polska Miedź S.A.  

W ramach podpisanej umowy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekaże Agencji Roz-

woju Przemysłu 400 hektarów gruntów. Operatorem Parku będzie Agencja Rozwoju Przemy-

słu. 

W planach związanych z parkiem jest zlokalizowanie firm produkcyjnych z takich branż jak: 

zielona energetyka, innowacyjny przemysł rolniczy i maszynowy. W projekt chce się zaanga-

żować KGHM Polska Miedź S.A., który bezpośrednio nie będzie zajmować się tworzeniem 

parku. Firma zamierza przekonywać swoich kooperantów do inwestowania na tym obszarze 

[5]. 

Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się dnia 27 maja 2019 w Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów poruszono temat komercjalizacji „Strefy Przemysłowej S3” (park przemysłowo-techno-

logiczny) w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, samorządu województwa dol-

nośląskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Rozwoju Przemysłu, przedsta-

wiciele Prezesa Rady Ministrów. Jednym z tematów było utworzenie centrum badawczo-

rozwojowego wraz z inkubatorem przedsiębiorczości, w skład którego mogłyby wejść Agencja 

Rozwoju Przemysłu, KGHM Polska Miedź S.A. oraz samorząd województwa dolnośląskiego. 

Pozwoli to na wprowadzenie nowych rozwiązań na bazie miedzi, która jest wykorzystywana 

m.in. w medycynie, energetyce czy fotowoltaice. Rozmawiano również o rozbudowie infra-

struktury kolejowej związanej z powstającym parkiem, wybudowaniem drugiego zelektryfi-

kowanego toru na linii nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów oraz nowego połączenia kolejo-

wego Lubin – Polkowice – Głogów[6]. 

Tereny inwestycyjne przewidziane pod budowę parku przemysłowo-technologicznego zlokali-

zowane są w obszarze miasta Lubin oraz gminy wiejskiej Lubin, między miejscowością Obora, 

a miejscowością Krzeczyn Wielki. Obszar podzielony jest na 4 części, które przecina droga 

ekspresowa S3 łącząca Morze Bałtyckie z Czechami oraz droga wojewódzka nr 335. Na 

atrakcyjność położenia parku może też wpłynąć bliska odległość od autostrady A4 łączącej 

Niemcy z Ukrainą (około 30 km trasa Krzeczyn Wielki – autostrada A4). W planach jest 

również budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego o długości 2,5 kilometra, która umożliwi 

bezpośredni wjazd do parku. Planowane rozpoczęcie oraz zakończenie inwestycji to 2020 rok. 

Na terenie Lubina znajduje się sportowe lotnisko Aeorklubu Zagłębia Miedziowego z utwar-

dzonym pasem startowym oraz radiolatarnią, przeznaczone jest dla samolotów sportowych 

oraz małych samolotów pasażerskich. 

Park przemysłowo-technologiczny byłby pierwszym w województwie dolnośląskim. Lokali-

zacja Parku na terenie Zagłębia Miedziowego pozwoli stworzyć miejsca pracy poza prze-

mysłem miedziowym oraz pozwoli osiągnąć następujące korzyści: 

- stworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regio-

nu, 

- stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej, 

- podniesienie potencjału (konkurencyjności) regionu w sferze innowacji poprzez wzmoc-

nienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką,  

- przyciąganie nowych inwestorów z różnych gałęzi gospodarki, 

http://m.in/


- rozwój nowych technologii, 

- wykorzystanie infrastruktury regionu po działalności związanej z KGHM Polska Miedź  

S.A., 

- powstanie nowych kierunków studiów,  

- powstanie klas profilowych szkołach, 

- powstanie inkubatora przedsiębiorczości lub/i klastra. 

Z powyżej wymienionych zalet budowy parku wynika, iż stworzenie warunków pod taką in-

westycje przyniesie szereg korzyści zarówno dla biznesu jak i dla społeczeństwa. Dzięki ulo-

kowaniu na tym terenie firm z branż związanych z zieloną energią, produkcją wyrobów na ba-

zie miedzi przyczyni się do powstania nowych kierunków na uczelniach oraz klas profilowych 

w szkoła średnich. Obecność KGHM-u w regionie powinna pomóc ściągnąć inwestorów z róż-

nych gałęzi gospodarki, a potencjalny inkubator przedsiębiorczości lub klaster energetyczno-

miedziowy pozwoli na współpracę, przenikanie się biznesu, nauki oraz samorządu lokalnego 

oraz wojewódzkiego. KGHM Polska Miedź S.A. jest członkiem Zgorzeleckiego Klastra Roz-

woju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, którego celem są prace nad 

efektywnym wykorzystaniem lokalnych zasobów energetycznych w odnawialnych źródłach 

energii[7]. Wraz z powołaniem klastra związanego z głównym biznesem KGHM – produkcją 

związaną z miedzią, powstaną bardzo dobre warunki dla specjalistów z branż związanych 

z tym obszarem. Miedź może odegrać kluczowa rolę w procesie transformacji energetycznej. 

Warto przeanalizować, w jaki sposób można wykorzystać szanse związane z OZE na dużą ska-

lę, pomyśleć, czy zamiast naśladować inne gospodarki, czy nie poszukać niszy rynkowych, 

w których „lokatorzy parku” będą prekursorami. Polityka dekarbonizacyjna i trendy światowe 

związane z rozwojem OZE, magazynowaniem energii czy elektromobilnością nie pozostawią 

nam innego wyjścia. Rocznie na świecie na rynek trafia około 23 mln ton nowej miedzi, nie li-

cząc recyklingu[8]. Miedź dominuje w produkcji kabli układanych na dnie morza bądź w sys-

temach odgromowych i uziemień elektrowni wiatrowych. Miedzi nie da się zastąpić w kon-

strukcji toru prądowego (taśmy modułowe, przewody) paneli fotowoltaicznych. Coraz częściej 

wykorzystywana jest również w mikroprocesorach i układach chłodzenia komputerów[9]. Lo-

kowanie przedsiębiorstw z wymienionych obszarów gospodarki pozwoli przyciągnąć inwesto-

rów z różnych gałęzi gospodarki, podnieść konkurencyjność regionu i pozwoli rozpocząć 

współpracę sektora badawczo-rozwojowego (uczelnie, instytuty) z gospodarką. 

W przyszłości będzie można wykorzystać pozostałości po likwidowanych zakładach np. hale 

produkcyjne, biurowce do rozbudowy park przemysłowo-technologicznego i ulokować na tych 

terenach nowe przedsięwzięcia. Już dziś Województwo Dolnośląskie wraz z lokalnymi samo-

rządami rozwijają komunikację z regionem poprzez tworzenie nowych dróg, obwodnic oraz 

rozwojem połączeń kolejowych. Atrakcyjności lokalizacji inwestycji w tym miejscu dodaje 

również Dolnośląski Klaster Lotniczy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zlokali-

zowany w Lubinie [10]. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

W niniejszym artykule przedstawiono krótką charakterystykę Legnicko-Głogowskiego Okręgu 

Miedziowego pod kątem potencjalnej budowy parku przemysłowo-technologicznego. Jest to 

jeden ze scenariuszy rozwoju gospodarczego północnych obszarów województwa dolnoślą-

skiego. Prace związane z budową parku zostały już rozpoczęte – w dniu 17.10.2018 r. przed-

stawiciele agencji państwowych (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Rozwoju 

Przemysłu) oraz największy pracodawca w regionie, KGHM Polska Miedź S.A., zawarły 



umowę o utworzeniu parku przemysłowo-technologicznego zlokalizowanego przy trasie S3 w 

miejscowości Krzeczyn Wielki oraz mieście Lubin. 

Perspektywa tego przedsięwzięcia może zapewnić wykorzystanie infrastruktury i zasobów 

ludzkich w przypadku zamykania Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Obecność strefy 

przemysłowej zachęci inwestorów, np. firmy z branż wysokich technologii, do umieszczenia 

na tym obszarze swoich zakładów, co wpłynie na rozwój regionu i uniezależnienie się od mo-

nokultury przemysłu miedziowego. 
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STRESZCZENIE: W artykule zostanie omówiona problematyka zarządzania danymi oraz po-

dejmowania decyzji w kontekście potrzeby zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw w 

Spółce KGHM Polska Miedź S.A. W pierwszej części zostaną omówione obecne systemy in-

formatyczne w KGHM, wykorzystywane do obsługi procesów biznesowych, oraz potrzeby 

wdrożenia nowych rozwiązań. W drugiej części zostanie zaprezentowany model platformy 

analitycznej na potrzeby zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw. W trzeciej części zo-

stanie omówionych kilka przykładowych procesów biznesowych, które mogłyby być zrealizo-

wane na platformie analitycznej w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw. Na 

zakończenie przedstawione zostaną dalsze plany rozwoju platformy, jak i możliwości imple-

mentacji kolejnych procesów biznesowych (np. integracja wspólnej bazy indeksów materiało-

wych) nie tylko dla KGHM, ale także dla całej Grupy Kapitałowej. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Platforma danych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie dany-

mi podstawowymi, data analysis, Big Data, SCM, Supply Chain Management, Master Data 

Management 

 

1. WSTĘP  

 

KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą globalną, posiadającą w kraju  wiele oddziałów (m.in. 

zakłady górnicze, zakłady wzbogacania rud, zakład hydrotechniczny, huty) oraz jest udziałow-

cem kilkunastu spółek Grupy Kapitałowej (GK) KGHM. Za granicą znajdują się natomiast  

zakłady wydobywcze m.in. w Chile (Franke, Sierra Gorda), w Stanach Zjednoczonych (Carlo-

ta) oraz Kanadzie (Sudbury). 

Aby utrzymać pozycję światowego lidera na rynku surowców nieżelaznych musi podążać za 

bieżącymi trendami globalnej digitalizacji procesów biznesowych oraz rozwoju np. zgodnie z 
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ideą Przemysłu 4.0, której KGHM jest uczestnikiem za sprawą realizowanego Programu 

KGHM 4.0. [3] 

Jako efekt wszelkich działań (bezpośrednich i pośrednich) oczekuje się obniżki kosztów w 

każdym możliwym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Każdemu działaniu towarzyszy 

podejmowanie decyzji na podstawie informacji dostępnej w danym miejscu i czasie. Informa-

cję generuje się na podstawie danych, które najczęściej pochodzą z systemów informatycznych 

firmy [2]. Kilkanaście lat temu dla kadry kierowniczej  zarządzającej KGHM wystarczające 

były raporty z jednego systemu, najczęściej typu ERP (ang. Enterprise Resource Plannig). 

Obecnie do podejmowania decyzji wymagane są informacje pochodzące jednocześnie z kilku 

czy nawet kilkunastu systemów z różnych obszarów biznesowych od finansów, po zakupy, 

kadry i płace, zarządzanie gospodarką materiałową, produkcję czy automatykę przemysłową.W 

przyszłości całkiem prawdopodobne, że oczekiwania KGHM wzrosną w zakresie integracji 

danych pochodzących również z Internetu (serwisy WWW, notowania, usługi czy aplikacje w 

chmurze). Wyniki przetwarzania danych, jak i sam dostęp do danych powinien być możliwy na 

bieżąco z dowolnego miejsca na ziemi. Osiągniecie tych założeń jest możliwe dzięki imple-

mentacji dedykowanej platformy analitycznej.  

Sama platforma jako pewien ekosystem rozwiązań informatycznych może być przedsięwzię-

ciem małym, średnim lub dużym, jeżeli chodzi o koszty i stopień złożoności. Wszystko jest 

zależne od konkretnych wymagań biznesowych przedsiębiorstwa. Implementacja platformy 

analitycznej możliwa jest na kilka sposobów. Przykładowo, może w całości bazować na roz-

wiązaniach chmurowych w trybie publicznym lub prywatnym. Możliwa jest również imple-

mentacja na zasobach klienta tzw. on-premises lub w trybie hybrydowym (połączenie dowol-

nych kombinacji).  

Na potrzeby realizacji wielu zadań rozwojowych, a także projektów realizowanych w ramach 

Programu KGHM 4.0 powstała inicjatywa budowy platformy analitycznej przez Oddział COPI 

na potrzeby całej Grupy Kapitałowej KGHM. Priorytetowo potraktowano obsługę procesów 

biznesowych w obszarze zintegrowanego łańcucha dostaw związanych m.in. z gospodarką ma-

teriałową (redukcja i standaryzacja indeksów materiałowych), planowaniem i budżetowaniem 

potrzeb materiałowych oraz budowaniem wskaźników KPI.  

 

Celem artykułu jest przedstawienie modelu platformy analitycznej na potrzeby zarządzania 

zintegrowanym łańcuchem dostaw w KGHM Polska Miedź S.A. Struktura artykułu jest nastę-

pująca. W pierwszej części pracy omówiono wpływ narzędzi informatycznych oraz nowych 

technologii (tj. Big Data) na procesy biznesowe w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. W 

drugiej części zidentyfikowano typowe wyzwania dużych przedsiębiorstw (w tym KGHM) 

dotyczące przetwarzania i zarządzania danymi w kontekście budowy informacji zarządczej.  

Następnie przedstawiono podstawowe elementy platformy analitycznej oraz zmapowano mię-

dzy nimi przepływy danych. Poruszono także kwestie związane z integracją i przygotowaniem 

danych do zasilenia hurtowni danych i budowy biznesowych modeli danych. W trzeciej części 

opisane zostały wybrane procesy biznesowe realizowane w oparciu o platformę analityczną. 

Artykuł kończy podsumowanie. 

 

 

2. WPŁYW NARZĘDZI BIG DATA NA ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

 

2.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw kiedyś i dziś 
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Metody analizy oraz zbierania i pozyskiwania danych zmieniają się na przestrzeni lat. W prze-

szłości analizy łańcucha dostaw były ograniczone do prostych statystyk i wymiernych wskaź-

ników wydajności, które umożliwiały jedynie planowanie i prognozowanie zapotrzebowania. 

Dane były przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych lub fizycznych dokumentach. Nie po-

zwalało to na wykonanie bardziej zaawansowanych analiz.  

Później, w latach 90. przedsiębiorstwa zaczęły wprowadzać systemy takie jak EDI (systemy 

elektronicznej wymiany danych) oraz ERP (systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa). 

Dało to wiele nowych możliwości jeśli chodzi o analizę łańcuchów dostaw. Dzięki tym syste-

mom pojawiła się możliwość budowania sieci połączeń umożliwiających  wymianę in-formacji 

pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, co wpłynęło na usprawnienie prognozo-

wania i planowania [10][11]. 

W pierwszej dekadzie XXI zaczęły się pojawiać oprogramowania do inteligentnej analizy da-

nych i analiz predykcyjnych. Przyczyniło się to do lepszego rozumienia i wykorzystania da-

nych, a co za tym idzie wpłynęło to na poprawę w optymalizacji i lepsze podejmowanie decy-

zji przez przedsiębiorstwa. 

Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem wykorzystania bardzo dużej ilości danych generowanych 

przez kolejne ogniwa łańcuchów dostaw. Ilość uzyskiwanych danych w ostatnich latach zwięk-

szyła się diametralnie, w roku 2017 typowy łańcuch dostaw uzyskiwał dostęp do 50 razy więk-

szego zbioru danych niż miało to miejsce 5 lat wcześniej. W dobie dostępnych rozwiązań 

technologicznych oraz ilości zbieranych i gromadzonych danych, rozwój analityki dla SCM 

powinien uwzględniać m.in. narzędzia uczenia maszynowego, BIG DATA, Business 

Intelligence, czy rozwiązania chmury obliczeniowej. 

Uczenie maszynowe umożliwia wykrywanie wzorców w danych łańcucha dostaw, opierając 

się na algorytmach, które szybko określają najbardziej istotne czynniki sukcesu sieci dostaw, 

jednocześnie stale ucząc się w tym procesie [7][8]. 

 Algorytmy uczenia maszynowego odnajdują nowe wzorce w danych łańcucha dostaw 

codziennie, bez potrzeby ręcznej interwencji. 

 Algorytmy iteracyjnie przetwarzają dane, a wiele z nich wykorzystuje modelowanie 

oparte na ograniczeniach, aby znaleźć podstawowy zestaw czynników o największej 

dokładności predykcyjnej.  

Jednym z najtrudniejszych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw jest przewidywanie 

przyszłych zapotrzebowań na produkcję. W praktyce w tym celu wykorzystuje się różnego 

typu podejścia: od podstawowych technik analizy statystycznej, w tym średnich ruchomych, do 

zaawansowanego modelowania symulacyjnego. Uczenie maszynowe okazuje się bardzo 

skuteczne w uwzględnianiu czynników istniejących metod, które nie mają możliwości 

śledzenia lub kwantyfikacji w czasie. 

 

3. MODEL ANALITYCZNEJ PLATFORMY DANYCH DLA POTRZEB 

ZINTEGROWANEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW 

 

3.1.Wprowadzenie 

 

Szczególnie  w dużych firmach takich jak KGHM, tzn. posiadających wiele oddziałów, spółek 

z grupy kapitałowej oraz podmioty zagraniczne, z czasem pojawia się potrzeba gromadzenia i 

przetwarzania, w sposób skonsolidowany, dużych ilości danych z różnych obszarów przedsię-

biorstwa. 

W większości przypadków analityka zaczyna się od systemu ERP, w którym znajdują się pod-

stawowe dane najczęściej z obszaru produkcji, finansów, kadr i płac oraz gospodarki magazy-
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nowej. Na potrzeby użytkowników tworzone są raporty. Z czasem okazuje się, że dane na ra-

portach są niewystarczające i należy je połączyć z danymi z innych systemów dziedzinowych 

jak np. system zarządzania umowami, system wspomagania zakupów, system planowania za-

kupów, system zarządzania projektami a także systemami przemysłowymi posiadające dane 

produkcyjne np.: ilość godzin przepracowanych przez pracownika, ilość odwierconych otwo-

rów przy pomocy maszyny górniczej czy ilość wydobytego urobku na zmianie. Aby móc prze-

twarzać , przechowywać, gromadzić tego typu dane potrzebna jest hurtownia danych. Pełni ona 

rolę integratora danych, ponieważ przechowując dane z różnych obszarów biznesowych od-

działów, firm GK czy firm zagranicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość ana-

lizy danych  na wskroś całej organizacji. Aby było to możliwe dane należy pozyskać, wstępnie 

oczyścić, ujednolicić, ustandaryzować itd. Do tego celu służą narzędzia typu ETL (ang Extract 

Transform Load). Gdy dane z różnych obszarów biznesowych mamy wstępnie załadowane do 

hurtowni, na ich podstawie możemy budować modele danych pod konkretne potrzeby bizne-

sowe, obejmujące procesy biznesowe,  które należy poddać analizie. Mogą to być procesy z 

obszaru Zintegrowanego Łańcucha Dostaw (ZŁD), model dla systemu kontroli dostępu (SKD) 

lub model produkcyjny – analiza danych czujników. Aby była możliwość przeprowadzenia  

dalszych analiz i obsługi procesów z zakresu budżetowania, planowania, budowy modeli staty-

stycznych, użycia algorytmów predykcji, uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji po-

trzebujemy skorzystać z dedykowanych narzędzi. Dane pochodzące z narzędzi wymienionych 

powyżej jako wynik prac często zapisywane są ponownie do hurtowni danym, aby mogły po-

służyć jako dane wejściowe dla kolejnego etapu tego samego lub nowego procesu biznesowe-

go. Zestaw wymienionych elementów tzn. hurtownia danych, narzędzia do zarządzania dany-

mi, narzędzia do budżetowania, modeli statystycznych, do raportowania stanowią szeroko ro-

zumianą definicję platformy analitycznej. Definicja jest elastyczna ze względu na fakt, iż w 

zależności od konkretnych potrzeb analitycznych danych procesów biznesowych dobór narzę-

dzi jest dynamiczny, aby spełnić konkretne wymagania. W kolejnych punktach zostaną przed-

stawione szczegóły dotyczące przepływu informacji i systemów istniejących w  KGHM, sys-

tem zarządzania danymi podstawowymi, który może stanowić kluczowy element platformy 

analitycznej, model integracji danych w KGHM oraz proces tworzenia modeli biznesowych.  

 

3.2. Identyfikacja źródeł i przepływu informacji pomiędzy systemami w ramach całego KGHM 

Polska Miedź  

Uproszczony model zintegrowanego łańcucha dostaw, jaki można spotkać w literaturze   

Przedmiotu, dotyczy trzech podstawowych obszarów biznesowych: obszaru związanego z po-

zyskaniem surowców (produktów), obszaru związanego z ich przetworzeniem bądź produkcją 

nowego produktu oraz obszaru związanego z jego sprzedażą (wyrób gotowy, półprodukt). Po-

między tymi obszarami występują relacje związane z transportem. Analiza procesów zintegro-

wanego łańcucha dostaw może występować wewnątrz przedsiębiorstwa i/lub pomiędzy jego 

oddziałami. Mówimy wówczas o wewnętrznym łańcuchu dostaw. W przypadku zewnętrznego 

łańcucha dostaw analizie podlegają procesy biznesowe, które swym zasięgiem obejmują pod-

mioty zewnętrzne (np. Mercus Logistyka – operator logistyczny - spółka Grupy Kapitałowej), 

czy też firmy należące do KGHM o zasięgu globalnym (np. kopalnia Robinson w Stanach 

Zjednoczonych). Rozpiętość łańcucha dostaw i procesów biznesowych, które chcemy poddać 

analizie, przekłada się na ilość systemów jako źródeł informacji, które musimy zidentyfikować 

i uwzględnić przy integracji, aby zasilić danymi platformę analityczną.  

Centrala i oddziały KGHM Polska Miedź korzystają z systemu ERP oraz systemów dziedzi-

nowych zlokalizowanych i obsługiwanych przez Centralny Oddział Przetwarzania Informacji 

(COPI). Oddział COPI posiada własną infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług informa-



tycznych w tym platformę integracyjną oraz analityczną platformę danych. Pomiędzy KGHM i 

spółkami Grupy Kapitałowej istnieją połączenia w postaci prywatnych sieci wirtualnych, które 

umożliwiają wymianę danych. Inne systemy ERP, które posiadają Spółki GK KGHM zlokali-

zowane są i obsługiwane  przez Oddział COPI, dotyczy to tylko spółek krajowych. Systemy 

podmiotów zagranicznych znajdują się w ich macierzystych lokalizacjach. Dostęp do tych sys-

temów możliwy jest tylko poprzez zestawienie wirtualnej sieci prywatnej (ang. Virtual Private 

Network). Na rysunku 3 przedstawiono przepływ informacji pomiędzy oddziałami KGHM. 

 

 
 

Rys. 3. Przepływ informacji pomiędzy oddziałami KGHM. Źródło: opracowanie własne. 

 

Model integracji danych Spółek KGHM został opisany w rozdziale 3.4. 

 

 

3.3. Systemu zarządzania danymi podstawowymi jako kluczowy element platformy analitycznej 

dla Zintegrowanego Łańcucha Dostaw 

 

Według definicji, dane podstawowe (ang. Master Data) to takie dane które są kluczowe dla 

przedsiębiorstwa pod kątem prowadzonej przez niego działalności [3]. Dla większości firm są 

to dane dotyczące klientów, dostawców, dane o umowach czy kontraktach.W przypadku firm 

produkcyjnych, do których należy KGHM, kluczową informacją są dane o produktach 

(indeksy materiałowe) potrzebnych do prowadzenia podstawowej działalności tj. wydobycie i 

produkcja miedzi.  

W poprzednim podpunkcie (tj, 3.2) zidentyfikowanych zostało wiele systemów KGHM, gdzie 

dane podstawowe występują w kilku miejscach. Wraz z rosnącą liczbą systemów 

informatycznych w przedsiębiorstwach (w tym również KGHM) pojawiają się wyzwania 

związane z rozproszeniem, redundancją i słabą jakością danych, a także ich integracją. 

Możemy sobie wyobrazić kontrahentów, którzy występują w systemie ERP, w systemie CRM, 

w systemie zakupowym i w portalu internetowym dla dostawców (np. rozwiązanie chmurowe). 

Dane są rozproszone. Generuje to wiele problemów i pytań np. w jaki sposób zapewnić 

spójność danych; w jaki sposób zarządzać danymi w kilku miejscach; kto jest odpowiedzialny 

za dane;  które z danych można uznać za najbardziej aktualne; jak uniknąć duplikacji danych i 



na końcu jak przeprowadzić rzetelną analitykę kontrahentów pod kątem ich aktywności, ilości 

złożonych ofert, wielkości obrotu? 

W takich przypadkach dane powinny być autorytarne (pochodzić z jednego sprawdzonego 

źródła), unikatowe, pozbawione błędów, dostępne w jednym określonym standardzie. Proces 

zmiany danych podstawowych powinien być obsługiwany za pomocą narzędzi typu workflow 

przez uprawnionych użytkowników według ściśle określonych procedur. 

Z pomocą przychodzą systemy klasy MDM (ang. MDM – Master Data Management) – 

systemy do zarządzania kluczowymi danymi w organizacji. Pozwalają na ujednolicenie i 

synchronizację danych z rozproszonych systemów przedsiębiorstwa realizując procesy 

związane z poprawą jakości danych. Systemy MDM udostępniają również dane podstawowe 

na potrzeby realizacji procesów biznesowych przez inne systemy, zapewniając wiarygodne 

źródło informacji do podejmowania decyzji biznesowych. 

System zarządzania danymi podstawowymi (SZDP), jako element platformy analitycznej, zna-

cząco wpływa na poprawę prowadzenia procesów operacyjnych, jak i analitycznych dzięki [3]: 

 Zapewnieniu firmie dostępu do wiarygodnego źródła informacji;  

 Zapewnieniu mechanizmu wykorzystania danych podstawowych w całej organizacji, w 

podstawowych procesach biznesowych (działalność operacyjna i/lub analityczna); 

 Umożliwieniu zarządzania danymi podstawowymi (zmiana oraz dodanie nowych 

atrybutów) zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi; 

 Możliwości utworzenia pakietu usług (web services) zapewniającego integrację danych 

w ramach procesów biznesowych oraz na potrzeby środowisk analitycznych (wymiana i 

udostępnienie danych pomiędzy systemami informatycznymi). 

Na rysunku 4 został przedstawiony przykładowy proces biznesowy. Dane źródłowe, które 

trafiają z systemu ZDP do hurtowni danych są wykorzystywane, znajdujących się tutaj  

modelach danych. Modele te mogą być dodatkowo rozszerzone o dane pochodzące z we-

wnętrznych systemów organizacji np. systemu ERP czy CRM. Modele te stanowią główne 

źródło informacji dla realizacji wielowymiarowych analiz danych, a w szczególności w obsza-

rze zintegrowanego łańcucha dostaw. Oprócz wspomnianych korzyści, jakie niesie SZDP w 

zakresie danych, dostarcza on również wymiernych korzyści w postaci wsparcia procesów biz-

nesowych w obszarze zarządzania produktami (indeksami materiałowymi), co ma znaczący 

wpływ na zarządzanie kosztami. Więcej na ten temat zostało opisane w rozdziale 4.3. zaawan-

sowana analityka danych w obszarze indeksów materiałowych. 

 

 
Rys. 4. Przykładowy proces biznesowy  z zastosowaniem systemu zarządzania danymi pod-

stawowymi. Źródło: opracowanie własne. 



Dzięki wsparciu, jakie zapewnia SZDP, procesowanie danych i budowa modeli w samej hur-

towni jest znacznie łatwiejsza. Pozyskujemy dane z jednego strumienia z zachowaniem jakości 

i w oczekiwanym standardzie. Jest to nieporównywalnie niższy nakład pracy niż w przypadku 

gdybyśmy musieli pobierać, oczyszczać, standaryzować dane z kilku systemów i w dodatku 

zadbać o ich integralność. 

 

3.4. Model integracji danych w środowisku KGHM  

 

Aby można było rozpocząć jakiekolwiek prace analityczne za pomocą dedykowanych narzę-

dzi, czy też utworzyć potrzebne raporty, dane z systemu źródłowego muszą przejść długi pro-

ces przez poszczególne etapy pozyskania danych, oczyszczenia, transformacji, integracji i za-

pisu w docelowych tabelach hurtowni danych. Na rysunku 5 został przedstawiony model inte-

gracji danych z systemów źródłowych do hurtowni danych - serca platformy analitycznej.  

 

Rys. 5. Architektura przepływu danych. Źródło: opracowanie własne. 

 

Dane mogą pochodzić z różnych źródeł. Najczęściej w pierwszej kolejności platforma jest za-

silana z systemów typu ERP oraz systemów dziedzinowych np. CRM, System Zarządzania 



Umowami, System Zarządzania Projektami itp. Dostęp do tych danych najczęściej odbywa się 

przez dedykowane API (ang. Application Programming Interface) lub bezpośredni odczyt z 

bazy danych. Kolejnym źródłem danych są różnego rodzaju pliki (csv, xml, txt, itp.). Częstym 

przypadkiem importu danych z plików mamy do czynienia w przypadku starszych urządzeń 

przemysłowych, dla których jest to jedyna możliwość eksportu danych. Platforma analityczna 

może być także zasilana poprzez korporacyjną szynę danych łączącą wewnętrzne systemy 

Spółki, a także pozyskującą dane z systemów podmiotów Grupy Kapitałowej, systemów klien-

tów zewnętrznych czy też usług chmurowych. W przypadku bardzo dużych wolumenów da-

nych, a w szczególności danych nieustrukturyzowanych źródłem danych jest platforma Hado-

op pracująca na klastrach komputerowych, często potocznie nazywana Big Data. Z danych 

umieszczonych w hurtowni mogą korzystać aplikacje zewnętrzne dedykowane dla konkretnych 

zadań biznesowych (narzędzia statystyczne, narzędzia do budowania modeli analitycznych, 

narzędzia do planowania i budżetowania, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja itp.). Wy-

niki prac ze wspomnianych aplikacji mogą również stanowić źródło danych dla platformy 

(tzw. sprzężenie zwrotne. Obecnie dostępne aplikacje tego typu to mocne silniki procesowe, 

które stanowią pewien odpowiednik szyny integracyjnej. Oprócz typowych funkcji integracyj-

nych posiadają wiele ciekawych funkcjonalności zapewniających możliwość m.in.: śledzenia 

przepływu informacji na każdym jej etapie, zarządzania metadanymi, zarządzania i nadzoro-

wania danych (ang. Data Governance), przetwarzania równoległego, audytu bezpieczeństwa 

czy też tworzenia modeli danych. 

 

 

3.6. Biznesowy model danych dla procesów Zarządzania Łańcuchem Dostaw 

 

Mając zidentyfikowane źródła danych biznesowych oraz wypracowany standard ich pozyska-

nia, następnie przetworzenia i zapisania w hurtowni danych możemy przystąpić do tworzenia 

biznesowych modeli danych [12]. Model danych czasami określany również jako tematyczna 

hurtownia danych (ang. Data Mart) zawiera fizycznie zapisane dane w tabelach, które są ze 

sobą połączone relacjami. Budowanie relacji przeprowadza się w taki sposób, aby w jak naj-

większym stopniu odzwierciedlały one rzeczywistość wybranego obszaru biznesowego. W 

przypadku obszaru związanego z zarządzaniem łańcuchem dostaw mogą to być tabele m.in. z 

danymi produktów, dostawców, zamówień czy klientów. Jako przykład relacji dwukierunko-

wej można podać przykład: dany dostawca może dostarczać dowolną ilość produktów, produkt 

zaś musi posiadać co najmniej jednego dostawcę [14]. Dodatkowo modele danych często zwie-

rają tabele z pewnymi wyliczonymi z góry wskaźnikami na podstawie zaimplementowanych 

algorytmów. Mogą być również zasilane wynikami modeli analitycznych przetwarzanych w 

narzędziach zewnętrznych.  W zależności od potrzeb model danych może być rozszerzony o 

dodatkowe dane z innego obszaru biznesowego lub też może być połączony relacją z innym 

modelem biznesowym (Rys. 8). Analityk mając do dyspozycji szeroki zestaw spójnych danych 

w jednym miejscu może tworzyć dowolne kombinacje relacji i przetwarzania danych (tzw. 

logiczny model danych) dostarczając informacji na potrzeby konkretnego procesu biznesowe-

go. 
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Rys. 8. Relacje pomiędzy biznesowymi modelami danych. Źródło: opracowanie własne. 

 

 

4. REALIZACJA PROCESÓW ZINTEGROWANEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW W 

OPARCIU O PLATFORMĘ DANYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ 

 

Obecnie w KGHM Polska Miedź realizowanych jest kilkanaście procesów biznesowych w 

oparciu o analityczną platformę danych. Analityka obejmuje m.in. analizę danych z Systemu 

Kontroli Dostępu czy analizę danych z Systemu Zarządzania Projektami. 

Poniżej został szerzej omówiony monitoring i kontrola procesów zakupowych, budżetowanie 

potrzeb materiałowych na oddziałach KGHM oraz plany implementacji zaawansowanej anali-

tyki w obszarze indeksów materiałowych.  

 

4.1. Analiza dostawców i monitoring postępowań w KGHM Polska Miedź   

 

W ramach Zintegrowanego Łańcucha Dostaw w  KGHM został zaimplementowany proces 

monitoringu i kontroli dostawców oraz postępowań zakupowych w oparciu o platformę anali-

tyczną danych (Rys. 9).  
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Rys. 9. Analiza dostawców i postępowań. Źródło: Opracowanie własne. 

 

System Wspomagania Zakupów jest platformą, dzięki której kontrahenci mają możliwość za-

poznania się z otwartymi postępowaniami przetargowymi, do których mogą przystąpić. System 

gromadzi informacje na temat dostawców, postepowań oraz procesów zakupowych na każdym 

z ich etapów realizowanych przez tzw. operatora postępowania.  

Analiza wspomnianego procesu ma kluczowe znaczenie dla firmy ze względu na bardzo dużą 

wartość zamówień. Uzyskanie efektu w postaci obniżenia wartości zamówień o kilka czy kil-

kanaście procent przekłada się na milionowe oszczędności. Monitoring samych procesów za-

kupowych pozwala na identyfikację wąskich gardeł oraz dostarcza informacji w zakresie 

wprowadzenia możliwych optymalizacji, co przekłada się na skrócenie procesu zakupowego. 

Ma to istotne znaczenie przy realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych, pracach remon-

towych lub w sytuacjach awaryjnych kiedy produkt musi być dostarczony w ściśle określonym 

czasie. 

Analityka w obszarze zakupowym pozwala m.in. na:  

 Ocenę dostawców pod kątem wartości obrotu (miesiąc, rok); 

 Ocenę dostawców pod kątem dostarczanych materiałów na dany oddział; 

 Monitoring procesów na każdym etapie postępowania (pomiar czasu); 

 Analizę składanych ofert (np. wartość złożonej oferty względem planowanym wydat-

kowaniem, porównanie ofert dostawców). 

 

 

4.2. Budżetowanie potrzeb materiałowych na oddziałach w KGHM Polska Miedź   

 

Kolejnym przykładem wykorzystania analitycznej platformy danych jest obsługa procesu bu-

dżetowania potrzeb materiałowych na poszczególnych oddziałach firmy przedstawionym na 

rysunku 10. 

Przygotowanie budżetu na zakupy materiałowe w ramach danego oddziału firmy nie jest zada-

niem trywialnym biorąc pod uwagę jego wielkość oraz szeroki zakres poszczególnych grup 

materiałowych. Aby ułatwić to zadanie do analizy pobierane są dane historyczne z systemu 

ERP na temat realizacji budżetów z lat poprzednich i przesyłane do platformy analitycznej. W 

platformie za pomocą odpowiednich algorytmów wyliczane są m.in.:   

 Wskaźniki realizacji budżetu zakupów w poszczególnych latach;  

 Wskaźniki kształtu cen materiałów w poszczególnych grupach asortymentowych; 

 Wskaźnik relacji potrzeb materiałowych do wielkości planu  produkcji; 

http://m.in/
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 Wskaźnik realizacji planowanego budżetu względem faktycznych zakupów w poszcze-

gólnych grupach materiałowych. 

 Plany ilościowe w poszczególnych grupach asortymentowych. 

 

 
 

Rys. 10. Budżetowanie i planowanie potrzeb materiałowych w oddziałach. 

Źródło: opracowanie własne. 

W kolejnym kroku oddziały, przy pomocy narzędzi planistycznych, dokonują szacowania bu-

dżetu na kolejny rok. Oprogramowanie udostępnia im wybrane analizy z platformy analitycz-

nej, które wspierają pracowników podczas konstrukcji budżetu. Wyniki prac przesyłane są z 

powrotem do hurtowni danych, gdzie poddawane są automatycznej analizie. Zebranie danych 

oraz ich analiza w jednym miejscu pozwala na dostęp do cennych informacji. Dzięki dostęp-

nym kokpitom menedżerskim pracownicy Zintegrowanego Łańcucha Dostaw mają możliwość 

monitorowania i kontroli procesów budżetowania. Zarząd może dokonać oceny kluczowych 

wskaźników efektywności (ang. KPI). 

 

4.3. Zaawansowana analityka danych w obszarze indeksów materiałowych   

 

Posiadanie pełnej informacji o produkcie (gotowe dobra inwestycyjne, części zamienne, mate-

riały eksploatacyjne itp.) stanowi kluczowy element zaawansowanej analizy danych w ramach 

zintegrowanego łańcucha dostaw [17]. Produkt kupujemy, transportujemy, produkujemy, ma-

gazynujemy czy też sprzedajemy. Na każdym z tych etapów mamy do czynienia z kosztami, 

które chcemy obniżać. W KGHM gospodarka materiałowa odgrywa ogromną rolę w procesie 

wydobycia i produkcji miedzi. Według ostatniego raportu skonsolidowanego za III kwartał 

2019 roku [1] wartość zapasów przekroczyła 5 mld zł, jest więc zatem potencjał do oszczędno-

ści. W zakresie analityki indeksów materiałowych kluczowym elementem jest system zarzą-

dzania danymi podstawowymi, który KGHM rozważa wdrożyć. Według założeń projektowych 

powinien  realizować następujące założenia: 

 Powinien stanowić jedno źródło informacji o indeksach materiałowych dla platformy 

analitycznej na potrzeby analiz a także dla innych systemów informatycznych do celów 

operacyjnych; 

 Powinien konsolidować i utrzymywać wystandaryzowaną bazę indeksów materiało-

wych dla wszystkich oddziałów KGHM, w kolejnym etapie także poszczególnych 

podmiotów Grupy KGHM np. Mercus Logistyka Sp. z o.o. – jako głównego operatora 

logistycznego KGHM; 



 Powinien umożliwiać wzbogacenie informacji o indeksach materiałowych poprzez opis 

dodatkowych atrybutów, definicję zamienników, dodanie zdjęć poglądowych, kart opi-

sowych produktu itp.; 

 Powinien umożliwiać tworzenie referencji do baz dostawców, producentów materiałów 

(lista zamienników, cenniki producentów, dane rynkowe). 

 

System zarządzania danymi podstawowymi w połączeniu z hurtownią danych, jako elementa-

mi platformy analitycznej, powinien zapewnić jeszcze bardziej wyrafinowane możliwości ana-

lityczne (Rys.11).  

 

 
 

Rys. 11. Zaawansowana analityka danych materiałowych. Źródło: Opracowanie własne. 

 

Rozszerzając model danych dla zintegrowanego łańcucha dostaw poprzez zasilenie go danymi 

z wcześniej wymienionymi  systemami, a także innych pochodzących z GK KGHM (np. 

KGHM Zanam – producent maszyn górniczych), czy też tych pochodzących z zewnątrz (np. 

usługi chmurowe, bazy danych producentów i dostawców części, dane rynkowe) otrzymujemy 

mocny fundament do budowy kolejnych algorytmów analitycznych (predykcja, uczenie ma-

szynowe, sztuczna inteligencja). Dzięki tak wysublimowanym technikom potencjalnie możliwa 

byłaby realizacja wielu z poniższych scenariuszy: 

 Wygenerowanie listy najlepszych materiałów pod względem jakości; 

 Wygenerowanie zestawień zużycia poszczególnych materiałów z podziałem na grupy 

asortymentowe; 

 Ocena dostawców pod kątem terminów dostaw; 

 Ocena dostawców pod kątem jakości dostarczanych przez nich materiałów; 



 Przygotowanie planów zamówień dla dostawców; 

 Badanie wzrostu cen materiałów w poszczególnych grupach asortymentowych; 

 Porównanie cen materiałów wg dostawców; 

 Przygotowanie planów zapotrzebowania na materiały; 

 Automatyczne generowanie zamówień do dostawców; 

 Automatyczne generowanie propozycji planów budżetowych zakupów.  

 

Wymienione powyżej przykłady realizacji poszczególnych scenariuszy biznesowych pokazują 

tylko ułamek możliwości, jakie daje zastosowanie platformy analitycznej w obszarze zarzą-

dzania łańcuchem dostaw. W zależności od potrzeb model danych można w dowolny sposób 

modyfikować, tak aby była możliwa realizacja kolejnych procesów biznesowych oczekiwa-

nych przez przedsiębiorstwo [18].  

 

 

4. PODSUMOWANIE ORAZ DALSZE PLANY ROZWOJU 

 

Wyzwania wobec koncepcji Przemysłu 4.0, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa, wymusza 

wprowadzanie odpowiednich zmian organizacyjnych, prawnych i technologicznych. Jednym z 

nich jest zapewnienie firmie sprawnej obsługi procesów biznesowych w ramach zintegrowane-

go łańcucha dostaw. Dostęp do spójnej informacji on-line, monitoring procesów oraz kluczo-

wych wskaźników efektywności to elementy bez których przedsiębiorstwo nie jest w stanie 

efektywnie prowadzić swojej działalności na bardzo konkurencyjnym rynku. 

KGHM Polska Miedź będąc świadome tych wymagań wdrożyło platformę integracyjną oraz 

analityczną platformę danych. Pomimo intensywnych prac i uruchomienia pierwszych analiz 

biznesowych, raportów Business Intelligence i kokpitów menedżerskich jest jeszcze wiele do 

zrobienia. Od strony technicznej rozpoczęto prace nad standaryzacją procesów przepływu in-

formacji na platformie analitycznej, zaś od strony biznesowej, opracowywane są analizy wy-

konalności obsługi kolejnych procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw (w tym za-

sadność wykorzystania systemu do zarządzania danymi podstawowymi). 

W niniejszym artykule omówiono trendy zarządzania łańcuchem dostaw w dobie nowocze-

snych narzędzi Big Data. Następnie przedstawiono model analitycznej platformy danych na 

potrzeby obsługi procesów w obszarze łańcucha dostaw. Wskazano na kluczowe elementy 

platformy tj. hurtownię danych wraz z zestawem narzędzi ETL (obsługa procesów pobierania, 

procesowania i ładowania danych), zestawem narzędzi do obsługi procesów zarządzania i nad-

zoru danymi (ang. Data Governance) oraz zestawu narzędzi analitycznych i raportowych. 

Omówiono również system do zarządzania danymi podstawowymi przedsiębiorstwa, jako klu-

czowy element platformy. W ostatnim punkcie przedstawiono obsługę wybranych procesów 

biznesowych w oparciu o platformę analityczną KGHM Polska Miedź. 

Dalsze wyzwania wobec platformy to uruchomienie środowiska Hadoop - platformy przezna-

czonej do rozproszonego składowania i przetwarzania wielkich zbiorów danych przy pomocy 
klastrów komputerowych. Jest to naturalny kierunek wobec przyszłych wymagań związanych z 

analityką w obszarze produkcji i automatyki przemysłowej tj. analiza danych pochodzących z 

urządzeń górniczych, samojezdnych maszyn górniczych czy czujników danych ciągu techno-

logicznego (np. procesu produkcji miedzi w hucie).   

Efektem tych prac ma być kompleksowe i skalowalne  środowisko umożliwiające sprawne 

przetwarzanie oraz zarządzanie dużymi zbiorami danych w jednym miejscu dla całej Grupy 

Kapitałowej KGHM. 
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STRESZCZENIE: Zapewnienie stateczności wyrobisk górniczych, a zwłaszcza wyrobisk przy-

ścianowych, związane jest bezpośrednio z rozpoznaniem i monitoringiem zachowania się góro-

tworu wokół wyrobiska. Właściwe rozpoznanie górotworu, jego własności geotechnicznych, 

pozwala w procesie doboru obudowy na przyjęcie odpowiadającego stwierdzonym warunkom 

geologiczno-górniczym rozstawu odrzwi obudowy, a także w razie konieczności sposobu ich 

wzmocnienia. Pomocnym narzędziem w obszarze optymalizacji doboru obudowy wyrobisk 

górniczych jest wykorzystanie metody endoskopowej oraz pomiaru rozwarstwień skał stropo-

wych. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie kamery wziernikowej oraz rozwar-

stwieniomierzy wielopoziomowych dla oceny zachowania się struktur skalnych wokół wyro-

bisk korytarzowych poddanych wpływom eksploatacji pokładów węgla oraz wpływom zaszło-

ści eksploatacyjnych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: stateczność wyrobisk, monitoring górotworu 

 

 

1. WSTĘP 

 

Zapewnienie stateczności wyrobisk górniczych w polskich kopalniach węgla kamiennego 

jest jednym z podstawowych założeń inżynierii górniczej. Ciągle pogarszające się warunki 

geologiczno-górnicze w których drąży się, a następnie użytkuje wyrobiska górnicze, stawiają 

spore wymagania stosowanej obudowie jako konstrukcji mającej przenieść obciążenie od stro-

ny górotworu, niejednokrotnie powiększone o obciążenie dynamiczne od sprowokowanych 

wstrząsów górotworu prowadzoną eksploatacją górniczą. Istotnym elementem w zakresie do-

boru obudowy wyrobisk korytarzowych, w którym obciążenie od strony górotworu pełni klu-

czową rolę, jest właściwe rozeznanie górotworu oraz obserwacja (monitoring) jego zachowania 

się na etapie użytkowania wyrobiska. Na kontrolę stateczności wyrobiska składa się kontrola 

zmian w górotworze przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych bądź sond ekstensome-

trycznych oraz kontrola obciążenia obudowy przy użyciu różnego typu dynamometrów, podu-

szek hydraulicznych oraz indykatorów, [1]. Pomocnym narzędziem w procesie oceny statecz-

ności obudowy jest pomiar zasięgu strefy spękań oraz wielkość rozwarstwień skał stropowych 

świadczących o wielkości obciążenia obudowy. Pomiar zasięgu strefy spękań przy zastosowa-

niu badań endoskopowych z wykorzystaniem kamery wziernikowej (kamera inspekcyjna) mo-

że być pomocny przy projektowaniu długości stosowanych kotew. Pozwala również zweryfi-

kować przeprowadzone obliczenia w oparciu o modele analityczne. Kamery inspekcyjne zna-



lazły również zastosowanie przy analizie stopnia bezpieczeństwa wyrobisk górniczych o cha-

rakterze zabytkowym, [2] oraz przy ocenie stanu obudowy za tamami izolacyjnymi, [3]. 

 

2. BADANIA ENDOSKOPOWE 
 

2.1. Kamera inspekcyjna 
 

Badania endoskopowe były i są nadal szeroko prowadzone w podziemnych wyrobiskach 

górniczych przy udziale przedstawicieli jednostek naukowo - badawczych. W latach 90-tych 

ubiegłego wieku do badań endoskopowych stosowano kamery introskopowe pracujące w pod-

czerwieni, [4, 5]. Część pomiarową endoskopu stanowi głowica w kształcie rury o średnicy od 

35 mm do 90 mm i długości od 120 mm do 220 mm z wbudowaną miniaturową kamerą - 

rys .1, [5]. Obraz uzyskiwany jest dzięki wiązce podczerwieni otaczającej obiektyw kamery 

lub dzięki halogenowi. W skład urządzenia wchodzi również rejestrator z podglądem obrazu. 

Głowicę kamery wprowadza się do otworu wiertniczego na cechowanych i łączonych żer-

dziach (rurkach). 

 

 
 
Rys. 1. Zestaw endoskopowy, [5] 

Figure 1. Endoscopic kit, [5] 

 

Wraz z rozwojem techniki pojawiły się systemy (kamery) inspekcyjne wyposażone w gło-

wice z doświetleniem w postaci białych diod LED dających wysoką jakość obrazu. Przykła-

dem 

takich kamer inspekcyjnych (wziernikowych) mogą być systemy inspekcyjne VIS 250 lub 

VIS 350 umieszczone w zwartej obudowie zawierający szerokokątny monitor LCD TFT 16:9 

z dwumetrowym kablem przyłączeniowym. Na monitorze wyświetlana jest automatycznie głę-

bokość prowadzonego pomiaru w otworze badawczym, ułatwiając tym samym lokalizację 

stwierdzonych spękań w górotworze. Do pomiaru wykorzystuje się głowice w wersji uchylno-

obrotowej w zakresie w zakresie 360°/180° o średnicy 40 mm (rys. 2) oraz mini kolorowe 

głowice o szerokim kącie widzenia 115° i średnicy 26 mm (rys. 3). Przedstawione głowice 

umożliwiają prowadzenie badań w otworach badawczych o średnicy od 48 mm. Systemy in-

spekcyjne wyposażone są w przewody o długościach 20 m i 30 m. Widok kamery inspekcyjnej 

VIS-350 oraz monitora LCD TTF 16:9 przedstawiono odpowiednio na rys. 4 i 5 

 

 

 

 

 



  
 

Rys. 2. Głowica obrotowo-uchylna  

o średnicy 40 mm, [10] 

Figure 2. Pivoted and tilted head with 

the diameter of 40 mm, [10] 

 

Rys. 3. Kolorowa mini głowica  

o średnicy 26 mm, [10] 

Figure 3. Miniature head with the diameter 

 of 26 mm for colour imaging, [10] 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Kamera inspekcyjna VIS 350, [10] 

Figure 4. Inspection camera VIS 350, [10] 

Rys. 5. Monitor LCD TTF 16:9, [10] 

Figure 5. LCD display with a TTF panel 16:9, 

[10] 

 

2.2. Przykłady pomiarów 
 

Zachowanie się struktur skalnych w wykonanych uprzednio otworach badawczych z uży-

ciem kamery inspekcyjnej VIS 250, przeprowadzono w warstwach stropowych wyrobisk kory-

tarzowych poddanych wpływom zaszłości eksploatacyjnych oraz wpływom czynnej eksploata-

cji. 

 

2.2.1. Wpływ zaszłości eksploatacyjnych 
 

Badanie wpływu zaszłości eksploatacyjnych w drążonym wyrobisku korytarzowym prowa-

dzono w otworach badawczych o średnicy 48 mm i głębokości sięgającej 10 m wykonanych 

w warstwach stropowych wyrobiska. Wyrobisko znajdowało się w zasięgu wpływu czterech 

krawędzi pokładów wyżej leżących w odległości pionowej od 14 m do 134 m. Dla porównania 



wykonano dwa otwory badawcze w zasięgu wpływu zaszłości eksploatacyjnych w obszarze 

nieodprężonym oraz jeden otwór badawczy w obszarze odprężonym. 

Przeprowadzone badania w otworze badawczym nr 1 wykonanym w obszarze nieodprężo-

nym wykazały 16 nieciągłości w postaci całkowitego zniszczenia pobocznicy otworu (rumosz 

skalny) - rys. 6, w postaci szczelin - rys. 7 oraz w postaci spękań. Zasięg strefy spękań sięgał 

blisko 9 m głębokości otworu. W trakcie prowadzonych dalszych badań zaobserwowano prze-

suwanie się warstw skalnych na głębokości otworu około 2,7 m i całkowitego przesunięcia 

warstw (zasypania otworu) na głębokości około 3,0 m, co w rezultacie doprowadziło do unie-

możliwienia prowadzenia dalszych badań - rys. 8 i 9. 

 

  
 

Rys. 6. Widok całkowitego zniszczenia  

pobocznicy otworu badawczego (rumosz skalny) 

Figure 6. View of damaged lateral surface 

of the investigation borehole (rock debris) 

 

 

Rys. 7. Widok szczeliny w otworze badawczym 

Figure 7. View of a fissure  

in an investigation borehole 

  
 

Rys. 8. Widok przesuniętych warstw w otworze 

badawczym 

Figure 8. View of displaced rock strata  

visible in the borehole 

 

Rys. 9. Widok zasypania otworu badawczego 

Figure 9. View of a borehole filled with debris 



W otworze badawczym nr 2 zaobserwowano występowanie 15 nieciągłości w postaci cał-

kowitego zniszczenia pobocznicy otworu w dwóch odcinkach głębokości otworu (0,0÷0,80 m 

i 1,05÷1,32 m) oraz w postaci szczelin i spękań. Zasięg spękań sięgał do około 4,7 m głęboko-

ści otworu, (rys. 10) i nie propagował wraz z prowadzonymi dalszymi badaniami endoskopo-

wymi. 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 10. Widok szczeliny na 4,7 m  

głębokości otworu - zasięg strefy spękań 

Figure 10. View of fissure at the depth of 4.7 m 

in the borehole - range of a cracked area 

 

Trzeci otwór badawczy wykonano w zasięgu wpływu zaszłości eksploatacyjnych w obsza-

rze odprężonym. Zasięg strefy spękań sięgał około 1,1 m głębokości otworu. Zaobserwowano 

występowanie 7 nieciągłości w postaci szczelin oraz rumoszu skalnego na odcinku 

0,27÷0,51 m głębokości otworu, (rys. 11). W trakcie dalszych badań nie zaobserwowano pro-

pagacji powyższych nieciągłości w otworze badawczym. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 11. Widok rumoszu skalnego w otworze 

- 0,3 m głębokości otworu 

Figure 11. View of rock debris at the depth 

of 0.3 m in the borehole 

 

2.2.2. Wpływ czynnej eksploatacji 

 

Badania endoskopowe przy użyciu kamery inspekcyjnej przeprowadzono również w war-

stwach stropowych wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego na głębokości około 750 m 

poddanego wpływom czynnej eksploatacji - wyrobisko zostało podebrane ścianą wydobywczą 

w odległości pionowej około 25 m. W celu monitoringu zachowania się struktur skalnych 

w stropie wyrobiska wykonano otwór badawczy o głębokości około 9 m w odległości około 

400 m przed frontem ściany. Górotwór w tym rejonie zbudowany był z warstw skał zwięzłych 



tj. z warstw piaskowca i łupka piaszczystego z wpryskami węgla. W trakcie przeprowadzonych 

badań endoskopowych w otworze badawczym stwierdzono występowanie 6 nieciągłości. 

Oprócz 2 szczelin poprzecznych zaobserwowano występowanie 4 szczeliny podłużnych na 

odcinkach otworu: 3,0÷3,4 m, 4,1÷4,3 m, 7,2÷7,8 m i 8,2÷8,8 m, rys. 12. Obudowę przedmio-

towego wyrobiska tworzy obudowa podatna ŁP10/V32/3/A w rozstawie odrzwi co 0,75 m, 

którą docelowo na odcinku podebrania wzmocniono podciągami stalowymi z otworami przez 

które w górotworze osadzono kotwy strunowe. Spąg wyrobiska wzmocniono kotwami iniek-

cyjnymi samowiertnymi z iniekcją spoiwem mineralnym. 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 12. Widok szczeliny podłużnej w otworze 

- 8,2÷8,8 m głębokości otworu 

Figure 12. View of a longitudinal crack visible in 

a borehole - at the depth of 8.2÷8.8 m 

in the borehole 

 

Pierwsze badania endoskopowe wykonano około 400 m przed frontem ściany. Wraz z zbli-

żającym się frontem ściany prowadzono kolejne badania endoskopowe w celu obserwacji za-

chowania się górotworu. Badania wykonano około 110 m i 20 m przed frontem ściany. Prze-

prowadzone badania nie wykazały propagacji nieciągłości w otworze badawczym. Widok nie-

ciągłości w otworze badawczym w odległości 20 m przed frontem ściany przedstawiono na 

rys. 13 

 

 

 

 

 

 
Rys. 13. Widok szczeliny podłużnej w otworze 

około 20 m przed frontem ściany 

- 8,2÷8,8 m głębokości otworu 

Figure 13. View of a longitudinal crack visible in 

a borehole about 20 m in front of a longwall face 

- at the depth of 8.2÷8.8 m in the borehole  

 

 



3. BADANIA ROZWARSTWIEŃ SKAŁ STROPOWYCH 

 

Badanie rozwarstwień skał stropowych (odkształceń górotworu) przeprowadza się przy 

użyciu rozwarstwieniomierzy linkowych mechanicznych z odczytem wizualnym bądź rozwar-

stwieniomierzy elektronicznych, a także systemów automatycznego ostrzegania - rys. 14, [6]. 

Rozwarstwieniomierze używane są przede wszystkim w wyrobiskach wykonanych w obudo-

wie kotwowej, jednakże mogą także stanowić pomocne narzędzie dla monitoringu zachowania 

się górotworu wokół wyrobiska wykonanego w obudowie łukowo-podatnej. 

 

 
 

Rys. 13. System czujników telltale ze zdalnym odczytem, [6] 

Figure 13. Remote reading telltale system, [6] 

 

Rozwarstwieniomierze linkowe mechaniczne z odczytem wizualnym są powszechnie sto-

sowane w polskich kopalniach węgla kamiennego. Używane są m.in. w wyrobiskach przyścia-

nowych dla zobrazowania ruchów górotworu w zasięgu czynnego frontu eksploatacji [7, 8], 

a także w przypadku rozrzedzenia rozstawu odrzwi obudowy łukowej z zastosowaniem ko-

twienia, [9]. 

Przykładem zastosowania rozwarstwieniomierza linkowego trójpoziomowego są badania 

ruchów górotworu wokół wyrobiska korytarzowego znajdującego się na wybiegu ściany. Dla 

porównania zachowania się struktur skalnych wokół wyrobiska przeprowadzono pomiary w 

rejonie podebrania wyrobiska ścianą oraz poza rejonem podebrania. W rejonie podebranym 

obudowę wyrobiska wzmocniono, natomiast poza rejonem podebrania wzmocnienia nie reali-

zowano. Widok zabudowanego rozwarstwieniomierzy w stropie wyrobiska przedstawia rys. 

14. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1 i 2 oraz ich przebieg odpowiednio na rys. 15 

i 16. 
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Rys. 14. Rozwarstwieniomierz trójpoziomowy 

Figure 14. Three-level telltale 

Tabela 1. Wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych w rejonie podebrania wyrobiska 

Table 1. Results from measurement of roof rock delamination within the region of the roadway 

undercutting 

 

Lp 

 

Odległość 

do frontu 

ściany 

l 

[m] 

Głębokość osadzenia rozwarstwieniomierza w otworze 

3,0 m 6,0 m 9,0 m 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przyrost 

rozwar-

stwienia 

Δr 

[mm] 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przyrost 

rozwar-

stwienia 

Δr 

[mm] 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przyrost 

rozwar-

stwienia 

Δr 

[mm] 

1 260 178 - 134 - 171 - 

2 102 178 0 134 0 171 0 

3 66 176 2 131 3 169 2 

4 20 173 3 129 2 167 2 

Wielkość 

końcowa 

rozwarstwienia 

rsk 

[mm] 

 

5 

 

5 

 

4 

 

 



 
Rys. 15. Przebieg rozwarstwień skał stropowych - rejon podebrany 

Figure 15. Layout of delaminated roof rock strata - the region of the roadway undercutting 

 

 

 
Tabela 2. Wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych poza rejonem podebrania wyrobiska 

Table 2. Results from measurement of roof rock delamination outside of the region of the roadway  

undercutting 

 

Lp 

 

Odległość 

do frontu 

ściany 

l 

[m] 

Głębokość osadzenia rozwarstwieniomierza w otworze 

2,0 m 4,0 m 7,5 m 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przyrost 

rozwar-

stwienia 

Δr 

[mm] 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przyrost 

rozwar-

stwienia 

Δr 

[mm] 

pomiar na 

wskaźniku 

[mm] 

przyrost 

rozwar-

stwienia 

Δr 

[mm] 

1 260 166 - 171 - 180 - 

2 102 166 0 171 0 180 0 

3 66 162 4 168 3 178 2 

4 20 150 12 159 9 169 9 

Wielkość 

końcowa 

rozwarstwienia 

rsk 

[mm] 

 

16 

 

12 

 

11 

 



 
 
Rys. 16. Przebieg rozwarstwień skał stropowych - poza rejonem podebrania 

Figure 16. Layout of delaminated roof rock strata - the region outside of the roadway undercutting 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Badania endoskopowe przy użyciu kamery inspekcyjnej mogą stanowić pomocne narzędzie 

w procesie doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w aspekcie określenia zasięgu strefy 

spękań i jej propagacji w czasie. Przeprowadzone badania endoskopowe wykazały różnicę w 

zasięgu strefy spękań warstw stropowych wyrobiska korytarzowego w obszarze odprężonym i 

nieodprężonym prowadzoną eksploatacją, co bezpośrednio wpływa na wielkość obciążenia 

obudowy wyrobiska i tym samym na określenie właściwego rozstawu odrzwi lub ich typosze-

regu. Badania te mogą być również wykorzystane przy projektowaniu sposobu wzmocnienia 

obudowy wyrobisk korytarzowych, a dokładniej przy ustaleniu długości zastosowanych kotew. 

Prowadzone badania endoskopowe umożliwiają także weryfikację przyjętych modeli empi-

rycznych w zakresie doboru obudowy w odniesieniu do rzeczywistego zachowania się góro-

tworu wokół wyrobiska korytarzowego. Uzyskane tym sposobem doświadczenia mogą być 

wówczas przydatne przy projektowaniu obudowy wyrobisk sąsiednich. 

Badania rozwarstwień skał stropowych obrazują zachowanie się warstw stropowych wyro-

bisk korytarzowych. Przedstawiają pracę górotworu poddanego wpływom zaszłości eksploata-

cyjnych bądź wpływom czynnego frontu ściany. Badania rozwarstwień skał mogą być pomoc-

ne przy ustaleniu zasięgu wpływu prowadzonej eksploatacji na sąsiednie wyrobiska koryta-

rzowe w aspekcie określenia długości i konieczności wzmocnienia obudowy. 
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Examination of status and behaviour of rock structures 

by endoscopic method (with sight glass camera) 

and the multilevel height telltale 
 

SUMMARY: Stability of mining workings, in particular main and tail gates of longwalls, can 

be only achieved in conjunction with recognizing and monitoring of rock strata behaviour 

within vicinities of the working. Appropriate recognizing of undisturbed rock and its geotech-

nical properties makes it possible to select a right roof support system for roadways in the most 

optimized way, with adequate spacing of arched frames, to suit the established geological and 

mining conditions and to select the most suitable method for reinforcing the rock, if necessary. 

A suitable instrument that helps to select a roof support system in the optimized way is the en-

doscopic method that can be used to measure delamination of rock in roof strata. The paper 

presents practical application of an endoscopic camera and telltale instruments for measure-

ment of rock strata delamination to assess behaviour of rock structures around roadway work-

ings impacted by current mining of coal seams as well heritage of past mining activities. 

 

KEYWORDS: Roadways’ stability, ground control 
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Badanie stanu i zachowanie się struktur skalnych 
metodą endoskopową (kamerą wziernikową)

oraz rozwarstwieniomierzem wielopoziomowym



Wprowadzenie

Istotnym elementem w zakresie doboru obudowy wyrobisk korytarzowych, w którym

obciążenie od strony górotworu pełni kluczową rolę, jest właściwe rozeznanie górotworu

oraz obserwacja (monitoring) jego zachowania się na etapie użytkowania wyrobiska.

Metody monitoringu:

• pomiar konwergencji wyrobiska (zaciskanie poziome i pionowe),

• pomiar rozwarstwień skał stropowych wyrobiska (rozwarstwieniomierze linkowe, sonda

areometryczna, endoskop),

• pomiar zasięgu strefy spękań (endoskop),

• pomiar obciążenia obudowy (dynamometry, tensometry, poduszki ciśnieniowe),

• pomiar siły w kotwach oprzyrządowanych oraz indykatorach.

Pomocnym narzędziem w procesie oceny stateczności obudowy jest pomiar zasięgu strefy

spękań oraz wielkość rozwarstwień skał stropowych świadczących o wielkości obciążenia

obudowy przy pomocy badań endoskopowych.

Dynamometr



Badania endoskopowe

Wraz z rozwojem techniki pojawiły się systemy (kamery) inspekcyjne wyposażone w głowice

z doświetleniem w postaci białych diod LED dających wysoką jakość obrazu. Przykładem takich kamer

inspekcyjnych (wziernikowych) mogą być systemy inspekcyjne VIS 250 lub VIS 350 umieszczone

w zwartej obudowie zawierający szerokokątny monitor LCD TFT 16:9 z dwumetrowym kablem

przyłączeniowym. Na monitorze wyświetlana jest automatycznie głębokość prowadzonego pomiaru

w otworze badawczym, ułatwiając tym samym lokalizacje stwierdzonych spękań w górotworze.

Do pomiaru wykorzystuje się głowice w wersji uchylno-obrotowej w zakresie w zakresie 360°/180°

o średnicy 40 mm oraz minikolorowe głowice o szerokim kącie widzenia 115° i średnicy 26 mm.

Przedstawione głowice umożliwiają prowadzenie badań w otworach badawczych o średnicy od

48 mm. Systemy inspekcyjne wyposażone są w przewody o długościach 20 m i 30 m.

Głowica obrotowo-uchylna 
o średnicy 40 mm

Kolorowa mini głowica 
o średnicy 26 mm

Zestaw endoskopowy



Badania endoskopowe

Kamera inspekcyjna VIS 350 Monitor LCD TTF 16:9



Badania endoskopowe – przykłady pomiarów

Badania endoskopowe przeprowadzono w wyrobisku poddanym wpływom zaszłości eksploatacyjnych w otworach badawczych

o głębokości zbliżonej do 10 m. Przeprowadzone badania endoskopowe przy użyciu kamery inspekcyjnej VIS 250 wykazały w jednym

z otworów badawczych 16 nieciągłości na całej długości otworu od jego wlotu:

• 0,00 ÷ 1,40 m - całkowite zniszczenie pobocznicy otworu – rumosz skalny,

• 1,57 m - szczelina,

• 1,69 m - szczelina,

• 1,81 m – szczelina,

• 1,90 m – szczelina,

• 1,96 m – szczelina,

• 2,06 m – szczelina,

• 2,30 m – szczelina,

• 2,54 m – szczelina,

• 2,76 ÷ 3,07 m – dwie szczeliny ze zniszczeniem pobocznicy otworu, Widok całkowitego zniszczenia pobocznicy otworu:
około 1,33 m głębokości otworu 



Badania endoskopowe – przykłady pomiarów

• 3,50 m – szczelina,

• 5,14 m – szczelina na ½ obwodu otworu,

• 6,29 ÷ 7,00 m – 2 podłużne szczeliny,

• 7,60 ÷ 8,06 m – dwustronne zniszczenie pobocznicy 

otworu,

• 8,20 ÷ 8,75 m – dwustronne zniszczenie pobocznicy 

otworu,

• 8,79 m – szczelina.

Widok dwóch szczelin z jednoczesnym zniszczeniem pobocznicy 
otworu: około 2,94 m głębokości otworu



Badania endoskopowe – przykłady pomiarów

Widok przesuniętych warstw w otworze – około 3,03 m 
głębokości otworu – badanie 

z 11.06.2019 – brak możliwości dalszego badania

Widok przesuniętych warstw w otworze – około 0,42 m 
głębokości otworu – badanie 

z 03.09.2019 – brak możliwości dalszego badania



Badania endoskopowe – przykłady pomiarów

• 0,42 m – szczelina,

• 3,10 ÷ 3,40 m – dwie szczeliny podłużne,

• 4,10 ÷ 4,30 m – dwie szczeliny podłużne z szczeliną poprzeczną,

• 6,34 m – szczelina,

• 7,20 ÷ 7,80 m – szczelina podłużna,

• 8,20 ÷ 8,80 m – szczelina podłużna.

Widok dwóch szczelin podłużnych z dwoma szczelinami 
poprzecznymi: około 4,22 m głębokości otworu

- badanie około 400 m przed frontem ściany

Kolejne badania endoskopowe przeprowadzono w wyrobisku korytarzowym zlokalizowanym na wybiegu ściany w odległości pionowej

około 25 m. Wyrobisko na odcinku jego podebrania wzmocniono kotwami strunowymi instalowanymi w górotworze poprzez podciągi

stalowe. Dodatkowo wykonano iniekcje spągu spoiwem mineralnym przez samowiertne kotwy.

Bezpośrednio w odcinku podebrania wyrobiska wykonano otwór badawczy w skał stropowych o długości około 9,0 m. Skały stropowe

stanowiły warstwy piaskowca i łupka piaszczystego z wpryskami węgla. W trakcie przeprowadzonych badań endoskopowych

zaobserwowano łącznie 6 nieciągłości w postaci:



Badania endoskopowe – przykłady pomiarów

Badania endoskopowe prowadzono wraz ze zbliżającym się frontem ściany tj.: około 110 m i 20 m przed frontem ściany.

Przeprowadzone badania nie wykazały propagacji nieciągłości w otworze badawczym.

Widok dwóch podłużnych: około 3,26 m głębokości otworu 
– badanie około 110 m przed frontem ściany

Widok dwóch podłużnych: około 3,26 m głębokości otworu 
– badanie około 20 m przed frontem ściany



Badania endoskopowe – przykłady pomiarów

Widok szczeliny podłużnej: około 8,60 m głębokości otworu
- badanie około 20 m przed frontem ściany

Widok szczeliny podłużnej: około 8,60 m głębokości otworu
- badanie około 110 m przed frontem ściany



Badanie rozwarstwień skał stropowych

Badanie rozwarstwień skał stropowych (odkształceń górotworu) przeprowadza się przy użyciu rozwarstwieniomierzy linkowych

mechanicznych z odczytem wizualnym bądź rozwarstwieniomierzy elektronicznych, a także systemów automatycznego ostrzegania.

Rozwarstwieniomierze używane są przede wszystkim w wyrobiskach wykonanych w obudowie kotwowej, jednakże mogą także stanowić

pomocne narzędzie dla monitoringu zachowania się górotworu wokół wyrobiska wykonanego w obudowie łukowo-podatnej.

System rozwarstwieniomierzy ze zdalnym odczytem

Rozwarstwieniomierz linkowy: 
1 - linka stalowa, 2 - sprężyna 

(kotwiczka), 3 - tuleja 
rozwarstwieniomierza, 
4, 5 - wskaźnik pomiaru 
rozwarstwienia niskiego 

(kolor biały) lub wysokiego 
(kolor żółty)



Badanie rozwarstwień skał stropowych

Rozwarstwieniomierze instaluje się na jednym lub kilku poziomach badawczych. Przykładem zastosowania rozwarstwieniomierza

linkowego trójpoziomowego są badania ruchów górotworu wokół wyrobiska korytarzowego znajdującego się na wybiegu ściany.

Dla porównania zachowania się struktur skalnych wokół wyrobiska przeprowadzono pomiary w rejonie podebrania wyrobiska ścianą oraz

poza rejonem podebrania.

Widok rozwarstwieniomierza 
trójpoziomowego

Rozwarstwieniomierze w rejonie podebrania osadzono na 3,0 m,

6,0 m i 9,0 m głębokości otworu.

Rozwarstwieniomierze poza rejonem podebrania osadzono na

2,0 m, 4,5 m i 7,0 m głębokości otworu.



Badanie rozwarstwień skał stropowych – wyniki pomiarów

Przebieg rozwarstwień warstw stropowych 
- obszar podebrany 

Wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych 
w rejonie podebrania wyrobiska

Lp

Odległość

do frontu 

ściany

l

[m]

Głębokość osadzenia rozwarstwieniomierza w otworze

3,0 m 6,0 m 9,0 m

pomiar na

wskaźniku

[mm]

przyrost 

rozwarstwienia

Δr

[mm]

pomiar na

wskaźniku

[mm]

przyrost 

rozwarstwienia

Δr

[mm]

pomiar na

wskaźniku

[mm]

przyrost 

rozwarstwienia

Δr

[mm]

1 260 178 - 134 - 171 -

2 102 178 0 134 0 171 0

3 66 176 2 131 3 169 2

4 20 173 3 129 2 167 2

Wielkość

końcowa

rozwarstwienia

rsk

[mm]

5 5 4



Badanie rozwarstwień skał stropowych – wyniki pomiarów

Przebieg rozwarstwień warstw stropowych 
– poza rejonem podebrania

Wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych 
poza rejonem podebrania wyrobiska

Lp

Odległość

do frontu 

ściany

l

[m]

Głębokość osadzenia rozwarstwieniomierza w otworze

2,0 m 4,0 m 7,5 m

pomiar na

wskaźniku

[mm]

przyrost 

rozwarstwienia

Δr

[mm]

pomiar na

wskaźniku

[mm]

przyrost

rozwarstwienia

Δr

[mm]

pomiar na

wskaźniku

[mm]

przyrost 

rozwarstwienia

Δr

[mm]

1 260 166 - 171 - 180 -

2 102 166 0 171 0 180 0

3 66 162 4 168 3 178 2

4 20 150 12 159 9 169 9

Wielkość

końcowa

rozwarstwienia

rsk

[mm]

16 12 11



Podsumowanie

Badania endoskopowe przy użyciu kamery inspekcyjnej mogą stanowić pomocne narzędzie w procesie doboru obudowy wyrobisk

korytarzowych w aspekcie określenia zasięgu strefy spękań i jej propagacji w czasie. Przeprowadzone badania endoskopowe wykazały

różnicę w zasięgu strefy spękań warstw stropowych wyrobiska korytarzowego w obszarze odprężonym i nieodprężonym prowadzoną

eksploatacją, co bezpośrednio wpływa na wielkość obciążenia obudowy wyrobiska i tym samym na określenie właściwego rozstawu

odrzwi lub ich typoszeregu. Badania te mogą być również wykorzystane przy projektowaniu sposobu wzmocnienia obudowy wyrobisk

korytarzowych, a dokładniej przy ustaleniu długości zastosowanych kotew.

Prowadzone badania endoskopowe umożliwiają także weryfikację przyjętych modeli empirycznych w zakresie doboru obudowy

w odniesieniu do rzeczywistego zachowania się górotworu wokół wyrobiska korytarzowego. Uzyskane tym sposobem doświadczenia

mogą być wówczas przydatne przy projektowaniu obudowy wyrobisk sąsiednich.



Podsumowanie

Badania rozwarstwień skał stropowych obrazują zachowanie się warstw stropowych wyrobisk korytarzowych. Przedstawiają pracę

górotworu poddanego wpływom zaszłości eksploatacyjnych bądź wpływom czynnego frontu ściany. Badania rozwarstwień skał mogą być

pomocne przy ustaleniu zasięgu wpływu prowadzonej eksploatacji na sąsiednie wyrobiska korytarzowe w aspekcie określenia długości

i konieczności wzmocnienia obudowy.
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono zespół odkładni, który zastosowany został 

w kompleksie strugowym w ścianie 4/VII/385 w polu Stefanów kopalni Lubelski Węgiel 

„Bogdanka” S.A. Służący do załadunku węgla „wyrzucanego” przez strug do chodników 

przyścianowych. Urządzenie to zastępuje stosowane standardowo spągoładowarki, którymi 

operator dokonuje manualnie załadunku wypychanego węgla na środki odstawy. Przedsta-

wiono zalety urządzenia, zwracając szczególną uwagę na uwarunkowania praktyczne jego sto-

sowania. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo podziemne, węgiel kamienny, mechanizacja robót gór-

niczych, przenośnik ścianowy, odstawa urobku 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

W zależności od sposobu urabiania ociosu ścianowego, kombajnem czy strugiem, zróż-

nicowany jest załadunek urobku na przenośniki ścianowe. 

W ścianach urabianych metodą kombajnową załadunek urobku na przenośnik ścianowy re-

alizowany jest poprzez obrót organu spiralnego, również bez konieczności posuwu kombajnu 

ścianowego. Natomiast w przypadku urabiania metodą strugową załadunek jest możliwy tylko 

podczas ruchu głowicy strugowej. W konsekwencji kombajn ścianowy ma możliwość „czysz-

czenia” przestrzeni na chodnikach przy pomocy organu natomiast strug wypycha urobek na 

chodniki przyścianowe podczas dojeżdżania do punktów zwrotnych. Efekt zanieczyszczenia 

naroża ścianowego urobkiem w kompleksie strugowym początkowo w LW „Bogdanka” elimi-

nowany był poprzez dwie spągoładowarki, które pracowały w chodniku podścianowym 

i nadścianowym w przestrzeni miedzy ociosem węglowym, a napędami. Co przedstawia ry-

sunek 1. 

 



 

Cechą ujemną takiego rozwiązania była możliwość kolizji głowicy strugowej z wysięg-

nikiem pracującej spągoładowarki, jak również konieczność pracy operatora w niebezpiecznej 

strefie. Dodatkowo pozostałe prace związane np. z demontażem łuków ociosowych przed czo-

łem ściany wymagały przerwania pracy tej maszyny. Zatem niemożliwe było równoległe wy-

konywanie pewnych czynności technologicznych, przez co skracał się czas efektywnej jazdy 

ściany. 

Dodatkowo, zmieniająca się odległość pomiędzy odpowiednimi napędami przenośnika ścia-

nowego, a ociosem węglowym może w pewnych sytuacjach uniemożliwić wjazd spągołado-

warek w rejon skrzyżowania ściana – chodnik, efektem czego będzie brak czyszczenia chod-

nika z urobku oraz zostanie utrudniony demontaż elementów obudowy chodnikowej przed czo-

łem ściany. 

 

 
 

Rys. 1. Technologia czyszczenia naroża ścianowego z zalegającego urobku przy pomocy spągoładowarki. 

Fig. 1. Technology of accumulated winning removal with use of a mucker machine 

on longwall front/longwall entry corner 

 

 

Ilość urobku gromadząca się w chodnikach w ok. 30% transportowana jest wraz z głowicą 

strugową, zaś pozostała część jest wynikiem odrywania się spękanego naroża ściany (rys. 2). 

Spągoładowarka

Przenośnik

ścianowy

Przenośnik

odstawy



 

  

 
 

Rys. 2. Źródła zanieczyszczeń urobkiem skrzyżowania ścianowego 

(u góry – zanieczyszczenie naroża w wyniku przejazdu głowicy strugowej, 

na dole - zanieczyszczenie w wyniku obsypania się naroża ścianowego). 

Fig. 2. Accumulation of winning at the longwall corner (upper figure – winning accumulation 

caused by plow head passage, lower figure – winning accumulation caused by corner sliding). 



 

LW „Bogdanka” oraz firmy „SIGMA” i „HAJDUK Group” pochyliły się nad tematem 

i stworzyły zespół, który podjął  prace polegające na opracowaniu rozwiązań usprawniających 

czynności technologiczne. W efekcie około dwuletniego okresu prac koncepcyjnych, pro-

jektowych i eksperymentalnych powstał 2011 roku Układ Samoładowania Urobku, którego 

schemat przedstawiony jest na rysunku 3 zwany roboczo „Odkładnią”. 

 

 
 

Rys. 3. Układ Samoładowania Urobku. 

Fig. 3. Winning Self-Loading Set. 
 

 

2. PODSTAWOWE ZALETY STOSOWANIA SYSTEMU SAMOŁADOWANIA UROBKU 

 

Dzięki stosowaniu „Odkładni” – odpowiednio wyprofilowanej konstrukcji możliwy jest: 

1. Ciągły załadunek urobku na przenośnik ścianowy w rejonie skrzyżowania, pozwalająca 

na odizolowanie chodnika od przestrzeni transportowania urobku przez strug; 

2. Podtrzymywanie części spękanego naroża i zapobieganie jego obsypywaniu się (rysu-

nek 5); 

3. Brak możliwości zanieczyszczania chodnika transportowanym przez strug urobkiem 

(rysunek 4); 

4. Wycofania spągoładowarki z rejonu skrzyżowania ze ścianą; 

5. Wyeliminowanie zagrożenia dla pracowników wykonujących demontaż  łuków ocioso-

wych obudowy chodnikowej przed ścianą, od wypychanego przez strug urobku, poz-

wala na wykonywanie prac bez konieczności zatrzymania głowicy struga. 
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Rys. 4. Układ Samoładowania Urobku – odizolowanie chodników od przestrzeni transportowania urobku. 

Fig. 4. Winning Self-Loading Set. Longwall entry is separated from winning transport area. 

 

 

 
 

Rys. 5. Układ Samoładowania Urobku – sposób podtrzymywania spękanego naroża. 

Fig. 5. Winning Self-Loading Set. Solution used for sliding corner assecuration. 

 

 

2. ZESPÓŁ ODKŁADNI STABILIZUJĄCY POSTĘP FRONTU ŚCIANY 

 

Do roku 2019 odkładnie były montowane głównie przy napędzie wysypowym. Pierwszy raz 

zastosowano zespół odkładnii w ścianie 4/VII/385 w polu Stefanów. Zainstalowano urządzenia 

na obu napędach kompleksu strugowego.  

Na napędzie głównym (wyspowym) zabudowano odkładnie w wersji z szufladą wypycha-

jącą. Wyposażona w siłownik hydrauliczny i kasetę sterującą. Rozwiązanie to umożliwiło bie-

żące czyszczenie po przyjeździe struga do punktu nawrotowego. Rysunek 6 przedstawia od-

kładnie w fazie zjechanej szuflady, natomiast rysunek 7 w fazie wyjechanej. 
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Rys. 6. Układ Samoładowania Urobku – wersja z szufladą wypychającą urobek (zjechana). 

Fig. 6. Winning Self-Loading Set – version with a drawer pushing the spoil. 

 

 

 
 

Rys. 7. Układ Samoładowania Urobku – wersja z szufladą wypychającą urobek (wyjechana). 
Fig. 7. Winning Self-Loading Set – version with a drawer pushing the spoil. 

 

Po raz pierwszy odkładnię zabudowano na napędzie pomocniczym. Rysunek 8. Podsta-

wowym wymogiem urządzenia jest możliwość dostosowania go do zmieniającej się odległości 

między ociosem węglowym a konstrukcją kompleksu ścianowego. Realizowane jest to poprzez 

zastosowanie hydraulicznego przesuwu płyty uszczelniającej. Zapewniona zostaje wymagana 



 

szczelność układu. W praktyce, zastosowana odkładnia wymagała drobnych poprawek. Wzmoc-

niono konstrukcję płyty uszczelniającej. Od tego momentu odkładnia pracuje praktycznie bez 

awaryjnie. Zastosowanie układu samoładowania urobku na napędzie pomocniczym wiązało się 

to z zabudową dodatkowych urządzeń wspomagających: 

1. Urządzenie do demontażu łuków ociosowych w postaci ramienia (Rysunek 9 i 10). 

2. Przenośnik Zgrzebłowy Skrętny PZS-SIGMA „BARAKUDA” (Rysunek 11). 

 

 
 

Rys. 8. Układ Samoładowania Urobku – napęd pomocniczy. 

Fig. 8. Winning Self-Loading Set. 

 

Zabudowana odkłania pozwoliła stworzyć przed napędem przestrzeń, w której pracownik 

bezpiecznie może demontować łuki ociosowe przed frontem ściany. Niezależnie od trybu pra-

cy struga. By poprawić komfort opcjonalnie zastosowano urządzenie do demontażu łuków 

ociosowych przed frontem ściany. Sterowane ramie mocowane jest do płyty podnapędowej za 

pośrednictwem obrotnicy. Umożliwia swobodne manipulowanie. Teleskopowa budowa ra-

mienia pozwala na docisk łuków ociosowych na czas demontażu strzemion.  Uchwyt zaciska-

jący się na łuku obudowy wykorzystywany jest do jego wyciągnięcia podczas demontażu obu-

dowy. Sterowanie funkcjami ramienia ociosowego poprzez siłowniki hydrauliczne odbywa się 

za pomocą rozdzielacza blokowego zamocowanego w specjalnym uchwycie. Wszystko w bez-

piecznej odległości od demontowanego łuku ociosowego. Rysunek 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rys. 9. Strefa przed napędem pomocniczym. Odkładnia. Ramię. Podstawa PZS „Barakuda”. 

Fig. 9. Area in front of the auxiliary drive. 
 

 

 
 

Rys. 10. Urządzenie do demontażu łuków ociosowych w postaci ramienia. 

Fig. 10. Device for dismantling sideways arches in the form of an arm. 



 

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” w chodnikach przyścianowych, w szczególności od stro-

ny zrobów występuje zjawisko wypiętrzania spągu. Jest to duży problem przy eksploatacji 

ścian kompleksem strugowym. By stworzyć odpowiednią wysokość wyrobiska przed przejaz-

dem napędu zastosowano spągoładowarkę. Maszyna wycofana z przed strefy przynapędowej 

o ok. 20 m sypie wybrany urobek na przenośnik skrętny PZS-SIGMA „BARAKUDA”. Prze-

nośnik Zgrzebłowy Skrętny przeznaczony jest do stosowania w ciągach transportowych, w któ-

rych proces technologiczny przewiduje krzywoliniowy tor odstawy urobku. Zamontowany 

przed napędem na zestawie aparaturowym i wsparty na płycie podnapędowej napędu pomocni-

czego. Przeniesienie pracy spągoładowarki z przed napędu oraz zmianę kierunku jej pracy 

znacznie umożliwiło stabilizacje postępu ściany. W szczególności umożliwiło ciągłą prace 

kompleksu w przypadku awarii spągoładowarki oraz stworzenie zapasu strefy wymagającej 

robót strzałowych (Rysunek 11). 

 

 
 

Rys. 11. Przenośnik zgrzebłowy PZS-SIGMA „Barakuda”. 

Fig. 11. Scraper conveyor PZS-SIGMA “Barakuda”. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

1. Podsumowując należy stwierdzić, że „odkładnia” wpisała się na dobre do kompleksów 

strugowych w LW „Bogdanka”. Mimo początkowych obaw o skuteczność działania urzą-

dzenia, wyniki produkcyjne pokazały, że zastosowanie „odkładni” pomogło w optyma-

lizacji kompleksu strugowego. 

2. Urządzenia do samozaładunku urobku na obu napędach umożliwiją wyeliminowanie spą-

goładowarki ze skrzyżowania, mechanizując czynność wykonywaną manualnie w zautoma-

tyzowanym kompleksie strugowym. 



 

3. Ważną zaletą zastosowania „odkładnii” jest również poprawa komfortu pracy i bezpie-

czeństwa ludzi pracujących przy demontażu łuków ociosowych odrzwi obudowy przed 

ścianą. Odkładnia ,oprócz tego że odgradza ich od skrzyżowania ze ścianą, to ponadto 

osłania przed pyłem węglowym, powstałym przy urabianiu węgla. 

4. Na szczególną uwagę zasługuje prostota konstrukcji urządzenia i jego mała awaryjność. 

 

Wymagana konserwacja opiera się głównie na wymianach gumowych fartuchów uszczel-

niających. 

 

 

 

Implementation of the Mouldboard Assembly 

to Stabilize the Progress of the Longwall Front 
 

The paper presents the assembly team that has been used in the plow complex in the wall 

4/VII/385 in the Stefanów field of the Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. mine. Used to load 

coal “thrown” through the stream into the longwall galleries. This device replaces the standard 

skid steer loaders, which the operator manually loads pushed coal into haulage means. Advan-

tages of the device were presented, paying special attention to practical conditions of its use. 
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Wstęp 

Podstawowym elementem klasycznych rozwiązań urządzenia załadowczego skipowego na poziomach z taśmową odstawą główną urobku,
z pól eksploatacyjnych do szybu wydobywczego, jest zbiornik retencyjny, z którego urobek odbierany jest pośrednio lub bezpośrednio
i przekazywany do stalowych zbiorników odmiarowych, umieszczonych w wielkogabarytowym, stromo nachylonym wyrobisku górniczym,
przenikającym rurę szybową, tzw. kieszeni skipowej.
W przypadkach bezpośredniego przekazywania urobku ze zbiornika retencyjnego do zbiorników odmiarowych lub w starszych rozwiązaniach
z pośrednim, krótkim przenośnikiem taśmowym odbierającym urobek ze zbiornika i przekazującym go do zbiorników odmiarowych,
odmierzanie porcji urobku odbywa się poprzez ważenie go wraz z całą konstrukcją zbiornika.
W nowszych rozwiązaniach porcja urobku wprowadzana do zbiorników odmiarowych odważana jest wagą elektroniczną zabudowaną
w przenośniku taśmowym.
W przyjętej do realizacji koncepcji z 2005 r. opracowanej dla nowo projektowanego poziomu załadunku skipów na poz. 1090 przy szybie I JSW
S.A. KWK „Budryk”, odstąpiono od wyposażania stacji załadowczej w zbiorniki odmiarowe. Autorzy tej koncepcji wyszli
z założenia, że długi stosunkowo czas wymiany skipów na stacji załadowczej, wynoszący w granicach 1min.45s, pozwala przygotować porcję
urobku, równą ciężarowi użytecznemu skipu, na odpowiednio dobranym przenośniku szerokotaśmowym i tym samym zrezygnować z
tradycyjnych zbiorników odmiarowych. Kierowano się tutaj głównie chęcią wyeliminowania kosztownych w utrzymaniu zbiorników
odmiarowych oraz wielkogabarytowej kieszeni skipowej, która usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie szybu wywołuje bardzo niekorzystne,
z punktu widzenia mechaniki górotworu, wzajemne ich oddziaływanie na siebie i co za tym idzie duże trudności w ich utrzymaniu na tej
głębokości.



Plan rozmieszczenia urządzeń

Wstęp 



Szczegóły zabudowy urządzeń załadowczych

PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU 
ZAŁADUNKU SKIPU



PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU 
ZAŁADUNKU SKIPU

 Zasuwy bezpieczeństwa w gardzieli wylotu zbiornika retencyjnego

Dolna część zbiornika retencyjnego posiada u podstawy stalowy kołnierz, do którego przykręcona
jest rama prowadnicza zasuw bezpieczeństwa tj. wymaganego zamknięcia awaryjnego wylotu.
Konstrukcja tych zasuw przystosowana jest do przeniesienia ciśnienia hydro-statycznego
upłynnionego urobku wypełniającego zbiornik, powiększonego współczynnikiem obciążeń
dynamicznych. W blachach pokrywających zasuwy przewidziano po 4 króćce z rur stalowych
służące do odprowadzania wody odsączającej się z urobku wypełniającego zbiornik, zwłaszcza
podczas dłuższych postojów, w celu niedopuszczenia do zbyt dużego stopnia jego upłynnienia.
Zasuwy napędzane są dwoma parami siłowników hydraulicznych ∅100/56x950, przy czym jedna
z par stanowi rezerwę.



PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU 
ZAŁADUNKU SKIPU

 Klapa łupinowa 

Głównym elementem regulacji natężenia strugi urobku
wydawanego ze zbiornika jest łupinowa klapa odcinająca
(operacyjna) osadzona czopami ułożyskowanymi
w bocznych ścianach segmentu zsuwni wylotowej. Część
roboczą klapy stanowi blacha wykonana ze stali
trudnościeralnej, wygięta łukowo promieniem 2,0 m,
osadzona na konstrukcji nośnej z ceowników oraz przepon
z blachy gr. 12 mm. Napęd klapy łupinowej realizowany jest
dwoma siłownikami hydraulicznymi ∅ 100/56x1100.



PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU 
ZAŁADUNKU SKIPU

 Dozownik zgrzebłowy

Wydawanie urobku ze zbiornika retencyjnego i podawanie go na szerokotaśmowy przenośnik zasypowy rozwiązano z zastosowaniem 
podawarki w postaci krótkiego dozownika zgrzebłowego. Dla spełnienia wymagań stawianych urządzeniu załadowczemu skipów, 
zastosowano nietypowy, krótki dozownik o szerokości 2000 mm i wydajności 2500t/h, z dwoma napędami (w tym jeden rezerwowy) 
umieszczonymi z przodu.

Podstawowe dane techniczne dozownika zgrzebłowego NOWOMAG

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość

Długość dozownika mm 4096

Szerokość wewnętrzna burt mm 2000

Moc zainstalowana kW 37

Zasilanie-rozruch Falownik

Prędkość liniowa m/s 0,5

Wydajność t/h 2500

Wielkość łańcucha zgrzebłowego 18x64 kl.C



Wygląd dozownika zgrzebłowego



Wygląd dozownika zgrzebłowego



PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU 
ZAŁADUNKU SKIPU
 Zsuwnia załadowcza

Zsuwnia załadowcza zabudowana jest pod
kątem 47st. do poziomu. Jej zadaniem jest
kierowanie, zrzucanego z przenośnika
zasypowego B2600, urobku do ustawionego na
stacji załadowczej skipu, poprzez odpowiedni
jej wylot zamykany klapą wyposażoną w napęd
pneumatyczny. Zabudowana w zsuwni klapa
przestawna umożliwia skierowanie urobku do
właściwej zsuwni zasypowej. Klapa napędzana
jest siłownikiem hydraulicznym ∅100/56x1100.
Siłowniki napędu klap zamykających wyloty do
skipów zasilane są powietrzem sprężonym
doprowadzonym z sieci kopalnianej poprzez
zespół przygotowania powietrza Sterowanie ich
pracą realizowane będzie na drodze
elektrycznej z zastosowaniem rozdzielaczy
elektromagnetycznych

Wygląd zsuwni załadowczej



Szczegóły zabudowy urządzeń zsuwni załadowczej



PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU 
ZAŁADUNKU SKIPU

 System hydrauliczny

System hydrauliczny jest przeznaczone do zasilania
siłowników hydraulicznych klapy łupinowej, klap awaryjnych
oraz do klapy przestawnej. Układ zasilany jest przez zasilacz
hydrauliczny oraz stacje akumulatorów. Głównym zadaniem
stacji akumulatorów hydraulicznych jest zapewnienie
możliwości wykonania zamykania klap w przypadku takiej
konieczności i jednoczesnej awarii zespołów pompowych.
Stacje akumulatorów hydraulicznych zapewniają również
możliwość wykonania znacznie szybszych ruchów cylindrów
hydraulicznych.



PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU 
ZAŁADUNKU SKIPU
 Sterowanie

Sterowanie załadunkiem skipów odbywa się za pośrednictwem sterownika
centralnego typu Carbologic na podstawie sygnałów z czujników
wchodzących w skład wyposażenia elektrycznego układu załadunku,
sygnałów z pulpitu sterowania lokalnego oraz sygnałów pochodzących
z obwodów sygnalizacji szybowej. Sterownik centralny składa się
ze sterownika podstawowego i rezerwowego, które są połączone ze sobą.



Szerokotaśmowy przenośnik załadowczy jest bardzo
istotnym i odpowiedzialnym ogniwem urządzeń
załadowczych. Istota funkcjonowania projektowanego
urządzenia załadowczego skipów polega na ułożeniu na
taśmie przenośnika zasypowego, szerokotaśmowego B2600
35-tonowej porcji urobku w czasie jej wolnego biegu,
zatrzymaniu urządzeń odbierająco – dozujących i po
ustawieniu się skipu na stacji załadowczej, zrzuceniu tej
porcji urobku poprzez jeden z wylotów rozdzielczej zsuwni
załadowczej zabudowanej w komorze załadowczej do skipu.
Cały ten proces zarządzany jest zintegrowanym systemem
sterowania. Istotnym elementem tego systemu jest waga
elektroniczna którą zabudowano w przenośnik taśmowy
w odległości 2 ÷ 3 m od punktu zrzutu na taśmę urobku
z gwiazdy napędowej dozownika zgrzebłowego.

Przenośnik taśmowy PIOMA B2600



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

 Zastosowanie.

Przenośnik taśmowy B2600 przeznaczony jest do załadunku urobku w komorze skipowej
w podziemiach kopalni węgla kamiennego w polach niemetanowych i metanowych
w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu
oraz „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego jako urządzenie wymagające
wyłączenia spod napięcia przy wzroście stężenia metanu ponad 2%.



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

Podstawowe dane techniczne przenośnika taśmowego PIOMA B2600

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość
Szerokość taśmy mm 2600
Długość transportowa m ~55 
Moc zainstalowana kW 320 (2x160)
Zasilanie-rozruch Falownik
Prędkość taśmy m/s 0 ÷ 4
Wydajność t/h 10 000
Typ taśmy przenośnikowej 2600 EP 1000 3 7+5
Kąt niecki 45°
Nachylenie -1,5°

Przekładnia jednostki napędowej
Moc

Obr wyjść

160KW
i = 16
n2 = ~90[1/min]

Bęben napędowy mm ∅830 ogumowany
Bęben zwrotny mm ∅830 ogumowany
Krążniki górne - gładkie ∅194 x 950
Krążniki dolne - tarczowe ∅194 x 1400
Napinanie sztywne-kołowrót napinający

 Charakterystyka techniczna.



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

 Napęd przenośnika.

Przenośnik posiada napęd o mocy dostosowanej do długości trasy, obciążenia i pochylenia. Napęd
przenośnika stanowią dwa zespoły napędowe o mocy 160kW połączone z zespołami bębna
napędowego ∅830 B2600 za pomocą sprzęgła kołnierzowego, konstrukcja ram, osłony i elementy
złączne. Napęd jest zlokalizowany w rejonie zwrotni i napędza taśmę dolną.
Zespół napędowy składa się z:
- silnika,
- przekładni stożkowej,
- sprzęgła elastycznego,
- hamulca tarczowego.
Moment obrotowy od silnika poprzez sprzęgło i przekładnię przekazywany jest na zespół bębna
napędowego posiadającego bęben o ∅830 mm z okładziną gumową.

Opis konstrukcji.



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

 Stacja wysypowa.

Zespół ten przeznaczony jest do przewijania się taśmy przenośnikowej na początku trasy
przenośnika oraz jej rozładowania. W przenośniku PIOMA B2600 stacja wysypowa składa się z:
- bębna wysypowego (z płaszczem stalowym ogumowanym),
- zgarniacza czołowego zatrzaskowego,
- zgarniacza podtaśmowego,
- ramy.

Opis konstrukcji.



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

 Zwrotnia z napinaniem.

Napinanie taśmy przenośnika jest realizowane poprzez zwrotnię z napinaniem. Celem napinania
taśmy jest wybranie nadmiaru taśmy bez konieczności odcinania odcinków taśmy, a także uzyskanie
sprzężenia taśmy z bębnem napędowym (z płaszczem stalowym ogumowanym). Zapobiega również
luzowaniu taśmy podczas pracy przenośnika. Zwrotnia z napinaniem składa się z:
- kołowrotu pomocniczego,
- wózka napinającego,
- liny,
- bębna zwrotnego,
- hydraulicznego układu pomiarowego.

Opis konstrukcji.



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

Opis konstrukcji.

Wygląd zwrotni z napinaniem



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

Opis konstrukcji.

Wygląd zwrotni z napinaniem



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

 Trasa przenośnika.

Segment trasy jest zespołem powtarzalnym przenośnika taśmowego. Stanowią go wsporniki górne
z krążnikami posadowione na belkach trasowych mocowanych do kozła stanowiącego mocowanie
krążników dolnych. Segment trasy wzmocniony (stół ślizgowy) jest ustawiony w miejscu zasypu
załadunku urobku. Cała trasa na odcinku od miejsca zasypu do bębna wysypowego jest
wyposażona w burty zasypu oraz osłony boczne, które eliminują dostęp do części wirujących oraz
punktów styku krążnika i przesuwającej się taśmy. Bezpośrednio za załamaniem przenośnika
przewidziano montaż dwóch wag przenośnikowych.

Opis konstrukcji.



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

Opis konstrukcji.

Wygląd trasy przenośnika



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

 Stół ślizgowy.

Stół ślizgowy segmentem ustawionym w miejscu załadunku urobku zamiast zestawów
krążnikowych. Jego budowa charakteryzuje się zastosowaniem listew poliuretanowych, które
podpierają taśmę w miejscu załadunku przenośnika. Takie rozwiązanie przedłuża żywotność taśmy
oraz karążników.

Opis konstrukcji.



Przenośnik taśmowy PIOMA B2600

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Przenośnik został wyposażony w urządzenie SAGA-2/U/G do samoczynnego gaszenia pożarów
przy przenośnikach taśmowych i został zabudowany nad napędem i zasypem.

Opis konstrukcji.

Miejsca na czerwono pokazują zabudowę urządzeń gaszących typu 
SAGA-2/U/G



OGÓLNY ZARYS TECHNOLOGII PRACY 
URZĄDZENIA ZAŁADOWCZEGO SKIPÓW
Odbierany przez dozownik zgrzebłowy urobek ze zbiornika retencyjnego
podawany jest na przenośnik B2600. Zabudowana w nim waga
elektroniczna waży przesuwający się nad nią urobek, określając
jednocześnie natężenie podawanej strugi. System sterowania reaguje na
informacje przekazywane z wagi i powoduje przyspieszenie lub zwolnienie
prędkości dozownika.

Po odważeniu porcji 35 tonowej zatrzymany zostaje dozownik zgrzebłowy.
W przypadku wydawania ze zbiornika retencyjnego urobku o znacznym
stopniu upłynnienia tzn. wtedy, gdy zatrzymanie przenośnika
zgrzebłowego nie dławi „wypływu” urobku i przeciskany jest on po nim na
przenośnik taśmowy dodatkowo zamykana jest klapa łupinowa. W czasie
odważania, przenośnik taśmowy porusza się z prędkością około 0,6 m/s.

Po ustawieniu się skipu na stacji załadowczej, przenośnik przyśpiesza bieg
taśmy do 4 m/s. Zrzucany z niego urobek kierowany jest do
podstawionego skipu, poprzez właściwie ustawioną klapę przestawną
(rozdzielczą) i otwartą klapę zamykającą dany wylot do skipu.
Po zrzuceniu urobku do skipu zamyka się klapa wylotu i przestawia się
klapa rozdzielcza z jednoczesnym spowolnieniem ruchu taśmy
przenośnika do minimum.

Odmierzona porcja urobku



OGÓLNY ZARYS TECHNOLOGII PRACY 
URZĄDZENIA ZAŁADOWCZEGO SKIPÓW

Ponowne uruchomienie dozownika następuje w
momencie otrzymania informacji o zbliżającym się
naczyniu skipowym. Poruszający się przez cały czas
przenośnik taśmowy rozpoczyna w tym momencie
gromadzenie urobku na taśmie w taki sposób, aby w
chwili gdy sterownik otrzyma informację o ustawieniu
skipu w rejonie załadunku, na taśmie znajdowała się już
odmierzona porcja urobku (35 Mg), po czym znów
następuje przyśpieszenie taśmy i wysyp urobku do skipu.

W przypadku urobku suchego lub w niewielkim stopniu
zawodnionego klapę operacyjną (łupinową) należy
ustawić w położeniu zapewniającym wystarczającą
wydajność wydawania urobku ze zbiornika. Zatrzymanie
wypuszczania urobku ze zbiornika następuje poprzez
zadławienie po zatrzymaniu przenośnika zgrzebłowego.



OGÓLNY ZARYS TECHNOLOGII PRACY 
URZĄDZENIA ZAŁADOWCZEGO SKIPÓW

Załadunek przenośnika taśmowego B2600 i transport urobku do 
skpiu.



PODSUMOWANIE

Omówiony układ załadunku skipów na poz. 1090 przy szybie I w JSW S.A. KWK
„Budryk”, który został oddany do ruchu w kwietniu 2018 r., jest nowoczesnym
i pierwszym w Polsce zastosowanym na taką skalę.

Zastosowany układ zapewnia załadunek 35t urobku na taśmę w czasie mniejszym niż
90s i jego zrzucenie do skipu w czasie ok. 15s. oraz dobowe wydobycie urobku w
granicach 21000 na dobę tj. w ciągu 21 godz.



Aleja Jana Pawła II 4
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1. Zagrożenia gazowe i ich rozpoznanie w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.

2. Cele i zakres realizacji projektu DATAGaz

3. Charakterystyka bazy danych DATAGaz

4. Przedstawienie aplikacji DATAGaz

5. Podsumowanie

PLAN PREZENTACJI



1. Gaz zamknięty pod ciśnieniem, w małych pułapkach, w 
obrębie warstw wapienia cechsztyńskiego (wyrzuty 
gazogeodynamiczne, wypływy gazów)

2. Migracja siarkowodoru ze skał stropowych do wyrobisk 
górniczych (dopływy wód z poziomu Ca2 zawierających 
rozpuszczony H2S, ekshalacje z anhydrytów dolnych)

3. Regionalny trend wzrostu zawartości metanu w gazie 
(zbliżanie się do udokumentowanych złóż gazu ziemnego w 
poziomie czerwonego spągowca)

4. Obecność gazów uciążliwych, np. tioli (merkaptanów)

ZAGROŻENIA GAZOWE W KOPALNIACH KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.

Kijewski i in. 2014Wierzbicki, Młynarczuk 2013 Kijewski i in. 2012



ROZPOZNANIE GÓROTWORU

• KGHM wykonuje rocznie ponad 45 km wyrobisk przygotowawczych 

• Najefektywniejszym obecnie środkiem rozpoznania zagrożenia gazowego, w otoczeniu wyrobisk 
przygotowawczych kopalń KGHM, jest wykonywanie wyprzedzających otworów badawczych i stropowych 
otworów endoskopowych

• W strefach charakteryzujących się możliwością wystąpienia zagrożenia gazowego służby kopalniane w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa wykonują większe ilości otworów

• W ostatnich latach spowodowało to znaczący wzrost ilości odwierconych otworów poszukiwawczych

Rok Ilość wprowadzonych otworów Różnica wzg. roku poprzedzającego

2018 441 52 13%

2017 389 44 13%

2016 345 127 58%

2015 218 93 74%

2014 125 4 3%

2013 121 15 14%

2012 106 30 39%

2011 76 16 27%

2010 60

Tabela przedstawia przyrost roczny ilości otworów w obszarze 

w którym obecnie wprowadzane są dane do Bazy DATAGaz

(na podstawie obecnie w niej zebranych danych). 
Fragment Obszarów Górniczych wskazujący ciągły przyrost ilości otworów, 

w związku z potrzebą zagęszczenia rozpoznania górotworu (kolor czarny 

otwory wykonane do 2016 r.; czerwony otwory wykonane do końca 2018 r.) 



Wykonaniu każdego otworu towarzyszy szereg dokumentów oraz wyników pomiarów, analiz i obserwacji, m.in.:

• Projekt techniczny otworu wiertniczego i jego likwidacji.

• Protokoły pomiaru krzywizny otworu, rozpoczęcia i zakończenia wiercenia.

• Dokumentacja wynikowa (książka otworu).

• Profile geologiczne, obserwacje endoskopowe.

• Pomiary natężenia wypływu gazu, wody, przyrost ciśnienia w otworze zamkniętym.

• Analizy cząsteczkowe uzyskanych gazów:

• tlen, węglowodory (C1-C10); azot, CO2, CO, H2, He, H2S, tiole, siarczek dimetylu, inne

• gazy z przestrzeni otworowej,

• gazy z degazacji rdzeni skalnych: gaz zaokludowany i wolny.

• Parametry petrofizyczne próbek skalnych: porowatości, przepuszczalności, gęstości, średnia kapilara, 
powierzchnia właściwa, średnica progowa, histereza, ilość porów >1mm, rozkłady wielkości porów, 
szczelinowatość.

• Parametry geomechanicznych własności skał: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, moduł sprężystości 
Younga, współczynnik Poissona.

ROZPOZNANIE GÓROTWORU

http://m.in/


W efekcie obserwujemy:

• Coroczny, znaczący wzrost ilości danych.

• Przechowywanie części danych w formie papierowej lub elektronicznej nie edytowalnej. 

• Rozproszenie dokumentacji dotyczącej tego samego otworu.

• Problem szybkiego, efektywnego wykorzystania i analizy danych, zwłaszcza w skali regionalnej – bardzo duża 
ilość danych.

• Współistnienie lokalnych lub regionalnych, ale cząstkowych baz danych dla otworów.

• Funkcjonowanie różnej nomenklatury dla tych samych zjawisk, obserwacji w poszczególnych Zakładach 
Górniczych, pomiędzy poszczególnymi pracownikami.

• Ograniczony wgląd w dane z sąsiedniego Zakładu Górniczego.

Występujące w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. zjawiska gazowe i gazodynamiczne wymagają 
systematycznego monitoringu, analizy i modelowania predykcyjnego.

ROZPOZNANIE GÓROTWORU



• Zaprojektowanie i uzupełnienie bazy danych informacjami istotnymi z punktu widzenia zagrożeń zjawiskami 
gazowymi i gazogeodynamicznymi w kopalniach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. 

• Utworzenie mechanizmów umożliwiających przegląd i wizualizację danych zawartych w bazie, w oparciu 
o oprogramowanie stosowane przez KGHM Polska Miedź S.A. 

• Docelowo powstałe w projekcie elementy mają za zadanie usprawnienie procesu przeprowadzania analiz 
i prognoz związanych z zagrożeniami gazowymi i gazogeodynamicznymi.

CELE UTWORZENIA BAZY DANYCH I APLIKACJI DATAGAZ



Informacje zawarte w bazie danych DATAGaz pochodzą z projektów, protokołów i sprawozdań kopalnianych
dotyczących przede wszystkim przeprowadzonych dołowych prac wiertniczych oraz wyników badań laboratoryjnych.
W mniejszym stopniu dotyczą próbek pobranych z ociosów wyrobisk.

Baza DATAGaz zawiera:
• dokumenty elektroniczne w postaci zeskanowanej lub plików źródłowych zapisanych w różnym formacie (.xls,

.doc, .pdf, itp.),
• dane przetworzone, zapisane w strukturach bazy danych, pozwalające na ich selekcję, wyświetlanie, eksport,

modyfikację.

Pośród wprowadzonych danych można wyróżnić:

• dane podstawowe (m.in. osoba wprowadzająca/modyfikująca, data wprowadzenia),

• dane otworowe (m.in. nazwa, lokalizacja, rodzaj i długość otworu, azymut, kąt nachylenia, data wiercenia),

• dane geologiczne (m.in. profile litologiczne, litostratygrafia, cechy charakterystyczne – porowatość, zapach, itp.),

• dane analityczne (m.in. wyniki analiz petrofizycznych i  geochemicznych, lokalizacja próbek, pomiary ciśnienia, 
wypływów, objawy gazowe).

ZAKRES BAZY DANYCH DATAGAZ

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/


ZAKRES BAZY DANYCH DATAGAZ

• Obszary objęte digitalizacją i transformacją do postaci bazy cyfrowej: Obszary Górnicze „Głogów Głęboki-
Przemysłowy” oraz N i NE fragmenty O.G. „Sieroszowice” i „Rudna”

• Etap I – 25 sekcji (obszary o wymiarach 1,6 x 1 km)

• Etap II – 24 sekcje 



STRUKTURA BAZY DANYCH DATAGAZ



Na obecnym etapie realizacji wprowadzono dane z 25 najbardziej na północ wysuniętych sekcji 
(dane pozyskane do kwietnia 2019 r.). 

W bazie danych znajdują się informacje o:

• ponad 2 200 otworach, w tym 305 endoskopach, 

• wynikach analiz i pomiarów 16 870 próbek gazowych (ok. 80%) i skalnych (ok. 20%), które finalnie stanowią 
ponad 400 000 rekordów,

• opisach obserwacji endoskopowych (1 094 rekordów),

• cechach charakterystycznych, zaobserwowanych przez służby kopalniane w czasie opisu rdzeni skalnych (7 732 
rekordy), 

• opisach profilów geologicznych (niemal 20 500 warstw), 

• pomiarach krzywizny otworów (33 634 punkty pomiarowe) dzięki którym każdy element, w miarę dostępnych 
informacji, można zlokalizować przestrzennie.

• Do końca września 2020 r. przewiduje się wdrożenie Aplikacji DATAGaz na wybranych stanowiskach w Zakładach 
Górniczych, uzupełnienie danych z powyższych sekcji na stan bieżący i przejęcie obowiązku bieżącego 
wprowadzania danych do bazy przez służby kopalniane.

• Do końca sierpnia 2021 przewiduje się rozszerzenie bazy o dane z kolejnych 24 sekcji.

Aktualny stan bazy danych DATAGaz



Aplikacja DATAGaz pozwala na zarządzanie powstającą bazą danych oraz oferuje szereg funkcjonalności, do 
których można zaliczyć:

1. możliwość przeszukiwania bazy danych po zadanych kryteriach

2. wyświetlanie parametrów odnoszących się do danego otworu lub ociosu (profil litologiczny, wyniki badań, itp.)

3. możliwość eksportu uzyskanych zestawów danych

4. dodawanie nowych danych z wykorzystaniem szablonów .xls lub bezpośrednio poprzez aplikację

5. sprzężenie bazy danych z oprogramowaniem Microstation oraz Datamine (wyświetlanie otworów, przedstawienie 
krzywizn, kątów nachylenia, przedstawianie profili litologicznych, lokalizacja próbek, itp.)

Aplikacja DATAGaz



1. możliwość przeszukiwania bazy danych po zadanych kryteriach

Aplikacja DATAGaz



2. wyświetlanie parametrów odnoszących się do danego otworu lub ociosu

Aplikacja DATAGaz



2. wyświetlanie parametrów odnoszących się do danego otworu lub ociosu

Aplikacja DATAGaz



2. wyświetlanie parametrów odnoszących się do danego otworu lub ociosu

Aplikacja DATAGaz



3. możliwość eksportu uzyskanych zestawów danych

Aplikacja DATAGaz

A. Eksport przefiltrowanych danychB. Eksport raportu geologicznego



4. dodawanie nowych danych z wykorzystaniem szablonów .xls lub bezpośrednio poprzez aplikację

Aplikacja DATAGaz



5. sprzężenie bazy danych z oprogramowaniem Microstation oraz Datamine

Aplikacja DATAGaz



Utworzenie bazy danych oraz aplikacji przeznaczonej do zarządzania jej zawartością kompatybilnej z
oprogramowaniem wykorzystywanym w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. to:

• Poprawa organizacyjna archiwizacji danych z wierceń dołowych oraz prowadzonych badań laboratoryjnych i
pomiarów – wszystkie dane dostępne z poziomu jednej aplikacji.

• Ujednolicona, dzięki zastosowaniu wspólnych słowników, nomenklatura.

• Usprawniony i ujednolicony proces zapisu danych – poprzez przygotowane formatek z listami rozwijanymi,
ujednoliconych formatek dla podmiotów zewnętrznych przekazujących wyniki analiz.

• Automatyczne uzupełnianie danych powiązanych (wynikających z bezpośrednich zależności).

• Zagęszczenie rozpoznania przebiegu granic litostratygraficznych, dokładna lokalizacja w przestrzeni próbek
poddanych analizom – dzięki wykorzystaniu krzywizn otworów.

• Łatwa i szybka wizualizacja zgromadzonych danych na płaszczyźnie i w środowisku trójwymiarowym.

• Łatwy i szybki dostęp do danych, z możliwością kontroli zakresu dostępu dla poszczególnych klientów.

• Utworzenie wartościowego, kompleksowego i łatwo dostępnego źródła informacji pozyskiwanego na potrzeby
prac analitycznych, przede wszystkim pod kątem predykcji zagrożeń gazowych na podstawie otworów dołowych, ale
również prac związanych z innymi zagadnieniami geologicznymi i górniczymi.

• Usprawnienie pracy w kontekście wykorzystania danych na potrzeby raportowania, m.in. dla Wyższego Urzędu
Górniczego oraz w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Podsumowanie

http://m.in/


Docelowo budowana baza danych wraz z aplikacją umożliwią łatwiejsze zarządzanie zbiorem danych
pochodzącym z rozpoznania otworowego prowadzonego w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Bieżąca
aktualizacja bazy, wsparcie w postaci wizualizacji oraz możliwość tworzenia zestawień statystycznych mogą
przyczynić się do ustalania nowych relacji przestrzennych związanych z zagrożeniami naturalnymi,
wspierając tym samym wykonywanie prognoz bieżących i regionalnych zagrożeń gazowych i
gazogeodynamicznych.

Podsumowanie
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STRESZCZENIE: Na wstępie przedstawiono zmieniający się na przestrzeni lat oraz aktualnie 

obowiązujący w kopalniach węgla kamiennego stan prawny dotyczący regulacji prądów po-

wietrza. Następnie wskazano na znaczenie oddziaływania depresji wentylatora głównego na 

pola eksploatacyjne, a szczególnie na istniejące zroby poeksploatacyjne oraz występujące za-

burzenia geologiczne. W dalszej części artykułu omówiono wpływ tam regulacyjnych na zroby 

i zaburzenia geologiczne z podkreśleniem znaczenia umiejscowienia takich tam względem tych 

miejsc z uwzględnieniem czynników ruchowych, takich jak m.in. gabaryty i wyposażenie wy-

robiska, intensywność ruchu załogi, napór na tamy śluzy wentylacyjnej. Na potwierdzenie tego 

opisano przykłady zastosowania regulacji przewietrzania w warunkach KWK ROW Ruch Jan-

kowice. W podsumowaniu podano zalety i korzyści wynikające z zastosowania regulacji prze-

wietrzania w prądach powietrza zużytego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, regulacja przewietrzania, przewietrzanie, zaburzenia geo-

logiczne, tamy izolacyjne 

 

 

1. WSTĘP 

 

Zarówno w obecnie obowiązujących przepisach (§ 176 [2]), jak również wcześniejszych [3], 

[4], [5], zapisano, że regulację przewietrzania powinno prowadzić się tamami regulacyjnymi 

umieszczonymi na początku prądów rejonowych. Regulację przewietrzania w grupowych lub 

rejonowych prądach powietrza zużytego można stosować po uzyskaniu zezwolenia właściwe-

go organu nadzoru górniczego [4], [5] lub na warunkach określonych przez kierownika ruchu 

zakładu górniczego [2], [3]. 

Prowadzona regulacja przewietrzania sieci wentylacyjnej musi uwzględniać nie tylko jako-

ściowe i ilościowe parametry powietrza w poszczególnych rejonach wentylacyjnych, w szcze-

gólności rejonach produkcyjnych (ściany, przodki, wyrobiska likwidowane), ale również 

uwzględniać: 
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 wyposażenie wyrobiska (przenośniki odstawy, trasa transportu), 

 intensywność ruchu załogi, 

 napór na tamy śluzy wentylacyjnej, 

 istniejące uskoki, tamy izolacyjne, zaburzenia, itp., które mogą wpłynąć na stan zagro-

żenia pożarem endogenicznym. 

Ww. czynniki stanowią bardzo istotny element regulacji przewietrzania w sieci wentylacyjnej, 

a wybór miejsca zabudowy tamy regulacyjnej, która zwykle wykonana jest w układzie śluzy 

wentylacyjnej, ma bardzo istotny wpływ na stabilność sieci wentylacyjnej oraz ograniczenie 

oddziaływania depresyjnego szybów wentylacyjnych na zaburzenia geologiczne oraz tamy 

izolujące zroby. 

W niniejszym artykule podano rzeczywiste przykłady zastosowania regulacji przewietrzania 

w sieci wentylacyjnej kopalni i wpływ miejsca zabudowy tamy regulacyjnej na oddziaływanie 

depresji szybu wentylacyjnego za zaburzenia geologiczne lub tamy izolujące zroby. 

 

Punktem wyjścia do rozważań na temat wpływu miejsca regulacji przewietrzania były przy-

padki koniecznego zastosowania takiej regulacji przewietrzania w rzeczywistej sieci wentyla-

cyjnej. Pierwszy z nich, to przewietrzanie rejonu ściany, w której w chodniku nadścianowym 

(odprowadzającym powietrze ze ściany) znajdują się uskok i tama izolacyjna, które mogą spo-

wodować wzrost zagrożenia pożarem endogenicznym poprzez oddziaływanie depresji szybu 

wentylacyjnego. Pokazano to na rysunku, na którym zaznaczono także regulację przewietrza-

nia we wlotowym (kolor zielony) i wylotowym (kolor żółty) prądzie powietrza. 

 

 
Rys. 1. Schemat przestrzenny rejonu ściany, w którym znajdują się uskok i tama izolacyjna  

 

 

2. MIEJSCE ZABUDOWY TAMY REGULACYJNEJ 
 

2.1. Tama regulacyjna we wlotowym prądzie powietrza 
 

W rejonowych prądach wlotowych w zdecydowanej większości przypadków, zabudowane są 

urządzenia odstawy oddziałowej (zwykle są to przenośnik zgrzebłowy, przenośnik/przenośniki 

taśmowy/taśmowe) oraz trasa transportu (kolejka podwieszana linowa lub kolejka z napędem 

własnym). Jednocześnie jest to droga o znacznym natężeniu ruchu załogi.  

Praktyka pokazuje [1], że istnieje szereg niekorzystnych czynników związanych 

z prowadzeniem regulacji przewietrzania na wlotach do rejonowych prądów powietrza. Głów-

ne z nich charakteryzują się następującymi niedogodnościami.  



1) Wywiewanie urobku i tworzenie pryzm drobnego urobku w miejscu zabudowy tam regula-

cyjnych. 

Zabudowa tam regulacyjnych na trasie odstawy, w szczególności przenośnikami taśmowymi, 

wpływa na wywiewanie urobku i tworzenie się pryzm drobnego urobku. Brak właściwego 

nadzoru i brak bieżącego usuwania nagromadzonego drobnego urobku bardzo istotnie 

wpływa na możliwość powstania pożaru egzogenicznego (podbita taśma, nie kręcące się 

rolki, itp.) oraz stan zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (możliwość powstania wznie-

conego obłoku drobnego pyłu). Dla eliminowania takich sytuacji istnieje konieczność bu-

dowy tuneli pyłochłonnych oraz bieżące usuwanie urobku. 

2) Konieczność zabudowy tam mechanicznych lub automatycznych przy jednoczesnym docho-

waniu gabarytów ruchowych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a. §182 Rozporządzenia ME [2] „Drzwi w tamach śluz wentylacyjnych zainstalowanych na 

drogach przewozu lokomotywowego lub przewozu z napędem własnym są otwierane 

i zamykane mechanicznie lub automatycznie” 

b. §185 Rozporządzenia ME [2] „W wyrobiskach, w których jest konieczne zabudowanie tam 

wentylacyjnych umieszczanie urządzeń transportu linowego jest niedopuszczalne. Przepisu 

nie stosuje się w wypadku, gdy jest zapewnione mechaniczne lub samoczynne zamknięcie i 

otwarcie tam wentylacyjnych bez potrzeby wejścia pracowników na drogi transportowe.” 

Powyższe przepisy determinują zabudowę tam automatycznych lub mechanicznych na trasie 

prowadzonego transportu. Istniejąca trasa przenośnika odstawy w miejscu zabudowy tam 

w zdecydowanej większości przypadków, dla zapewnienia gabarytów ruchowych, powodu-

je konieczność wykonania przebudowy wyrobiska lub poszerzenia w miejscu zabudowy 

tam oraz kilka metrów przed i za tamą. Powyższe generuje dodatkowe koszty i jednocze-

śnie uniemożliwia niezwłoczne zastosowanie prawidłowej regulacji przewietrzania. 

3) Oddziaływanie depresyjne szybu wentylacyjnego na zroby eksploatowanej ściany. 

Zawężenie przekroju wyrobiska w prądzie wlotowym (zwiększenie oporu), powoduje zwięk-

szone oddziaływanie szybu wentylacyjnego na zroby eksploatowanej ściany w górnym od-

cinku ściany, w szczególności na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem odprowadzającym 

powietrze ze ściany, powodując istotny wzrost zagrożenia metanowego i zwiększone wy-

dzielanie metanu. 

4) Oddziaływanie depresyjne szybu wentylacyjnego na tamy izolacyjne, uskoki, zaburzenia, 

W zdecydowanej większości przypadków kolejne ściany eksploatowane w danym pokładzie 

wybierane są z góry w dół. Powyższe powoduje, że od strony szybu wentylacyjnego znaj-

dują się tamy izolacyjne, którymi otamowane są wyeksploatowane ściany. W przypadku 

zastosowania „klasycznej” regulacji przewietrzania tamy te poddane są zwiększonemu od-

działywaniu szybu wentylacyjnego, co w przypadku wystąpienia spękań górotworu w są-

siedztwie tamy izolacyjnej lub nieszczelności samej tamy, może spowodować niekontrolo-

wany przepływ powietrza przez otamowaną przestrzeń, a tym samym zwiększa się ryzyko 

powstania pożary endogenicznego [6]. 

 

 

3.  ODDZIAŁYWANIE DEPRESYJNE SZYBU WENTYLACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI 

OD MIEJSCA ZABUDOWY TAMY REGULACYJNEJ NA PRZYKŁADACH 

ZAISTANIAŁYCH W KWK ROW RUCH JANKOWICE 
 

3.1 Wzrost zagrożenia pożarowego w trakcie drążenia wyrobiska i przejeżdżania strefy usko-

kowej w związku z zastosowaną regulacją przewietrzania 
 



W pochylni wentylacyjnej M-1 w pokł. 506, od 10.02.2006 r., utrzymywana jest regulacja 

przewietrzania w prądzie powietrza zużytego, której głównym celem na przestrzeni lat było: 

 zmniejszenie oddziaływania depresyjnego szybu nr 3 (praca dwóch wentylatorów WPK 3.3 

przy ustalonym podciśnieniu w kanale 320 – 360 mm H2O) na: 

 zroby eksploatowanej i likwidowanej ściany M-2 w pokł. 505 oraz M-1 i M-3 

w pokł. 506 w aspekcie wysokiego zagrożenia pożarem endogenicznym, 

 zroby otamowanej ściany M-1 w pokł. 506, 

 strefy uskokowe zlokalizowane w wyrobiskach w pokł. 505 i 506, tj. pokładach 

o wysokiej skłonności do samozapalenia, 

 zapewnienie stabilnego przewietrzania rejonu ściany M-2 w pokł. 505 oraz ścian M-1, 

 M-2 i M-3 w pokł. 506 w trakcie zabudowy, eksploatacji oraz wybudowy z zachowaniem 

wymaganych jakościowych i ilościowych stosunków powietrza,  

 zabezpieczenie przed "krótkim spięciem wentylacyjnym" między poziomem 565 m (gru-

powy prąd powietrza świeżego), a poziomem 400 m (grupowy prąd powietrza zużytego), 

 odstąpienie od zabudowy śluz wentylacyjnych we wlotowym rejonowym prądzie powietrza 

na trasie prowadzonego transportu i odstawy.  

Po wyeksploatowaniu ścian w pokładach 505 i 506 w piętrze 650 – 400 m, ze względu bardzo 

dużą różnicę potencjałów aerodynamicznych i możliwość wystąpienia „krótkiego spięcia wen-

tylacyjnego” między prądem powietrza świeżego i prądem powietrza zużytego utrzymywano 

regulację przewietrzania za pomocą tamy wentylacyjnej TW 680a. Jednocześnie dla ograni-

czenia przepływów zrobowych między Ruchem Marcel i Ruchem Jankowice wykonano dodat-

kową tamę wentylacyjną TB 444 w chodniku M-1 w pokł. 505, jako element śluzy wentylacyj-

nej. 

Od przekopu Ia poz. 650 m prowadzono prace związane z rozcinką ściany M-3 w pokł. 505. 

Oczko wentylacyjne zostało uzyskane po wykonaniu chodnika M-3 w pokł. 505 i diagonali  

M-3 w pokł. 505 i przebiciu do diagonali M-2 w pokł. 505. Dalej powietrze odprowadzane 

było do szybu wentylacyjnego nr 3. 

Po uzyskaniu opływowego prądu powietrza rozpoczęto prace związane z drążeniem chodni-

ków przyścianowych dla ściany M-3 w pokł. 505, tj. chodnika nadścianowego M-3 i chodnika 

M-3. 

Chodnik nadścianowy M-3 przewietrzany był wentylacją odrębną kombinowaną – wentylato-

rem lutniowym WL-SIGMA900/B oraz lutniami elastycznymi fi 1000. Planowana długość 

chodnika wynosiła ok. 740 m, a dowierzchni M-3 – ok. 210 m. Chodnik nadścianowy M-3 

w pokł. 505 na odcinku ok. 20 m od diagonali M-3 przejeżdżał przez strefę uskokową. W trak-

cie drążenia przedmiotowego odcinka wyrobiska występowały trudności z utrzymaniem stropu 

oraz lokalne opady stropu. W tych miejscach wykonywano kaszty w stropie, zabudowano kon-

trolne rury pomiarowe, a pustki wypełniano środkami i spoiwami chemicznymi.  

Dla bieżącej kontroli stanu zagrożenia pożarem endogenicznym w chodniku nadścianowym  

M-3 w pokł. 505 na odcinku przejechanej strefy uskokowej: 

 prowadzono ciągłą kontrolę stężeń CO czujnikiem CO-metrii automatycznej zabudo-

wanym ok. 10 – 15 m od diagonali M-3, 

 pobierano próby powietrza – min. 2 razy w tygodniu –  do wczesnego wykrywania po-

żarów endogenicznych.  

Ze względu na podwyższony stan zagrożenia prowadzone były prace profilaktyczne, polegają-

ce na uszczelnianiu stropu w miejscu przejeżdżania uskoku.  

 

 



W dniu 06.03.2019 r. na zm. I stwierdzono nieznaczny wzrost stężeń CO do 6 ppm na czujniku 

ACO zabudowanym w chodniku nadścianowym M-3. Przybyłe na miejsce służby wentylacyj-

ne stwierdziły wzrost zagrożenia pożarem endogenicznym w przedmiotowej strefie – w otwo-

rze kontrolnym OK-1 stężenia CO wynosiło 180 ppm,  a temperatura w stropie wynosiła 43°C. 

Zakres prac profilaktycznych został rozszerzony m.in., o: 

 wtłaczanie wody do otworów kontrolnych (schładzanie miejsca samozagrzewania), 

 wykonywanie dodatkowych otworów do pustek nad obudową oraz wypełnianie pustek 

środkami mineralnymi i spoiwami szybkowiążącymi.  

Jednocześnie przeprowadzono analizę sieci wentylacyjnej pod kątem możliwości i kierunku 

przepływu powietrza przez strefę uskokową w chodniku nadścianowym M-3. Analiza map 

wykazała, że przedmiotowa strefa uskokowa miała połączenie z chodnikiem M-1 w pokł. 505 

od poz. 565 m – przedstawione to zostało na rys. 2.  

 

 
Rys. 2. Schemat przewietrzania wyrobisk w pokładzie 505 po wyeksploatowaniu ścian 

z zaznaczeniem potencjałów w istotnych węzłach 

 
Przeprowadzona kontrola tam regulacyjnych w rejonie wykazała, że drzwi przejściowe 

w TB 680a ze względu na zanieczyszczenie urobkiem były niedomknięte. Jednocześnie tama 

TB 444 w chodniku M-1 (wyłącznie drzwi przejściowe bez żadnych środków transportowych 

zabudowanych w tamie) była bardzo szczelna. Taki układ z zamkniętymi drzwiami w tamie 

TB 444 w chodniku M-1 oraz uchylonymi drzwiami w tamie TB 680a w pochylni M-1 stano-

wił klasyczny przykład regulacji we wlotowym prądzie powietrza rejonowego. Jednocześnie 

w bardzo istotny sposób wpływał na oddziaływanie depresyjne szybu wentylacyjnego nr 3 na 

uskok, który przechodził przez chodnik M-1 w pokł. 505 oraz chodnik nadścianowy M-3 

w pokł. 505 oraz powstanie ogniska samozagrzewania w wyniku przepływu (migracji) powie-
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trza przez ten uskok. Taki stan trwał prawdopodobnie przez kilka dni. Po stwierdzeniu powyż-

szego faktu niezwłocznie: 

 przywrócono właściwy stan tamy TB 680a w pochylni M-1 w pokł. 505, 

 otwarto drzwi w tamie B 444 w chodniku M-1 w pokł. 505 w sposób trwały poprzez 

zdjęcie drzwi przejściowych, 

Prowadzone prace profilaktyczne oraz przywrócenie właściwego stanu przewietrzania spowo-

dowały istotny spadek zagrożenia pożarem endogenicznym już od dnia 8.03.2019 r. 

Obecnie ściana M-3 w pokł. 505 jest w trakcie eksploatacji. Sytuacja w strefie uskokowej 

w chodniku nadścianowym M-3 w pokł. 505 jest stale monitorowana i nie obserwuje się żad-

nych objawów wzrostu zagrożenia pożarem endogenicznym. 

 

3.2 Wzrost zagrożenia gazowego w trakcie likwidacji chodnika przewietrzanego 

wentylacją odrębną w związku z zastosowaną regulacją przewietrzania 

 

W rejonie pokładu 501/3 w piętrze 565 – 400 m prowadzone były prace związane z: 

 likwidacją wyposażenia chodnika nadścianowego Z-1 w pokł. 501/3, 

 rozcinką pokładów 501/3 oraz 502/1 wraz z przebudową pochylni M-1 w pokł. 501/3. 

W tzw. „części Marklowickiej” prowadzona jest eksploatacji szufladkowa Ruchu Jankowice 

i Ruchu Marcel kopalni zespolonej ROW (do roku 2016 dwie samodzielne kopalnie). Z tego 

powodu prowadzona jest koordynacja robót górniczych uwzględniająca wzajemne położenie 

poszczególnych przodków obu Ruchów. Jednocześnie sytuacja taka stwarza określone zagro-

żenia wentylacyjne, w tym przepływy zrobowe między oboma Ruchami.  

Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 501/3 (Ruch Jankowice) w trakcie likwidacji wyposażenia 

(rurociągi, trasa kolejki podwieszanej) przewietrzany był wentylacją lutniową tłoczącą wenty-

latorem WLE 803B zabudowanym w chodniku M-4 w pokł. 501/3 przed skrzyżowaniem 

z pochylnią M-2 w pokł. 501/3. Lutniociąg skracany był co ok. 200 m, po likwidacji wyposa-

żenia wyrobiska. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionej załogi oraz dla bieżącego mo-

nitoringu stężeń gazów, w przodku chodnika nadścianowego Z-1, do 2 m od tamy organowej 

zabezpieczającej przed wejściem do nieprzewietrzanej części wyrobiska, zabudowany był 

czujnik tlenu oraz czujnik metanu. Jednocześnie zatrudniona załoga zobowiązana była do po-

siadania w miejscu pracy przyrządu do ciągłego wykonywania pomiarów stężeń tlenu i meta-

nu. W tym samym czasie w Ruchu Marcel uruchomiona została ściana C-4 w pokł. 503. 

W zasięgu wpływów eksploatacji przedmiotowej ściany znajdował się likwidowany chodnik 

nadścianowy Z-1 w pokł. 502/1.  

Ze względu na bardzo dużą różnicę potencjałów aerodynamicznych między prądem powietrza 

świeżego (przekop gazowy poz. 565 m), a prądem powietrza zużytego (przekop gazowy 

poz. 400 m) koniecznym było prowadzenie regulacji przewietrzania. Śluza taka, zgodnie z za-

pisami obowiązujących przepisów, zabudowana była w chodniku M-4 w pokł. 501/3 przy 

skrzyżowaniu z przekopem gazowym poz. 565 m, tj. na początku prądu rejonowego (kolor 

zielony na rys. 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Rys. 3. Schemat przewietrzania wyrobisk w pokł. 501/3 i 502/1 z zaznaczeniem potencjałów w węzłach  

kolor żółty – po zastosowaniu regulacji przewietrzania za pomocą TW 679 w poch. went. w pokł. 502/1, 

kolor zielony – po zastosowaniu regulacji przewietrzania w chodniku M-4 w pokł. 501/3 

 

 

W chodniku M-4 w pokł. 501/3 rozpoczęto zabudowę przenośnika taśmowego dla potrzeb od-

stawy z prowadzonej przebudowy pochylni M-1 w pokł. 501/3 oraz planowanego drążenia 

przedłużenia pochylni M-1 w pokł. 501/3 powyżej chodnika M-5 w pokł. 501/3. Dla zapew-

nienia stabilnego przewietrzania rejonu oraz ograniczenia strat powietrza, zgodnie z przyjętym 

sposobem regulacji przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni, prowadzono prace związane 

z zabudową tamy regulacyjnej TW 679 w pochylni wentylacyjnej w pokł. 502/1, tj. dla zasto-

sowania regulacji przewietrzania w prądzie powietrza zużytego. W pochylni wentylacyjnej 

w pokł. 502/1, w miejscu zabudowy tamy TW 679 nie ma zabudowanych żadnych środków 

transportowych, a ruch załogi jest ograniczony. Z tego powodu tama TW 679 została zaprojek-

towana jako pojedyncza tama murowa z tunelem przejściowym dla załogi. Otwory wentylacyj-

ne w tamie TW 679 dobrane zostały tak, aby zapewnić przepływ powietrza w wyrobisku 

w ilości ok. 1000 m3/min., co pozwalało na skuteczne przewietrzanie całego rejonu 

i jednocześnie nie stanowiło istotnego oporu dla ewentualnych dymów. 

W dniu 18.05.2019 r. wystąpił awaryjny postój wentylatora lutniowego przewietrzającego li-

kwidowany chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 502/1. Zarejestrowane wskazania czujników 

gazometrii automatycznej (CO i CH4), wraz ze stanem czujnika pracy wentylatora lutniowego 

przedstawiono na rysunku 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rys. 4. Wskazania czujników gazometrii automatycznej w dniu 18.05.2019 r. zabudowanych w przodku 

chodnika nadścianowego Z-1 w pokł. 502/1 oraz czujnika stanu pracy wentylatora lutniowego. 

 

W tym czasie likwidacja wyposażenia wyrobiska znajdowała się już w końcowym etapie. 

W chwili zatrzymania pracy wentylatora lutniowego czujniki gazometrii automatycznej zabu-

dowane w przodku likwidowanego chodnika nadścianowego Z-1 w pokł. 502/1 zarejestrowały 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń. Niezwłocznie po uruchomieniu wentylatora lutniowego 

oraz przewietrzeniu wyrobiska parametry stężeń gazów w wyrobisku powróciły do wartości 

dopuszczalnych. 

Powyższa sytuacja powtórzyła się w dniu 27.05.2019 r. W tym czasie w wyrobisku wykonana 

już była tama izolacyjna murowa w układzie podwójnym, a korek izolacyjny był w trakcie za-

tłaczania środkami mineralnymi. Zarejestrowane wskazania, wraz ze stanem czujnika pracy 

wentylatora lutniowego przedstawiono na rys. 5. Niezwłocznie po uruchomieniu wentylatora 

lutniowego oraz przewietrzeniu wyrobiska parametry stężeń gazów w wyrobisku powróciły do 

wartości dopuszczalnych. 

 

 
Rys. 5. Wskazania czujników gazometrii automatycznej w dniu 27.05.2019 r. zabudowanych w przodku 

chodnika nadścianowego Z-1 w pokł. 502/1 oraz czujnika stanu pracy wentylatora lutniowego. 



Powyższe, bardzo dynamiczne i niebezpieczne zdarzenie spowodowało przyspieszenie prac 

związanych z oddaniem do ruchu tamy TW 679, tj. regulacji przewietrzania w pochylni wenty-

lacyjnej w pokł. 502/1. Jednocześnie wykonane pomiary potencjałów aerodynamicznych 

w rejonie z zastosowaniem regulacji przewietrzania za pomocą śluzy wentylacyjnej 

w chodniku M-4 w pokł. 501/3 (regulacja przewietrzania na wlocie do prądu rejonowego) oraz 

po oddaniu do ruchu tamy TW 679 (regulacja przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza 

zużytego) wykazały bardzo istotne różnice w wielkości potencjału aerodynamicznego na 

skrzyżowaniu chodnika M-4 z pochylnią M-2 (rys. 3). Wykonane pomiary udowodniły, że za-

stosowanie regulacji w chodniku M-4 w pokł. 501/3 powoduje bardzo istotne zwiększenie po-

tencjału aerodynamicznego na skrzyżowaniu chodnika M-4 z pochylnią M-2 i przepływ gazów 

zrobowych z Ruchu Marcel, co stworzyło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zatrudnionej 

załogi w Ruchu Jankowice. Po zlikwidowaniu wyposażenia chodnika nadścianowego Z-1 

w pokł. 502/1 wykonano korek izolacyjny w przedmiotowym wyrobisku. Przeprowadzane do-

świadczenia w zakresie regulacji przewietrzania poprzez otwieranie i zamykanie tam regula-

cyjnych w chodniku M-4 oraz TW 679 wykazywały, że ciśnienie na tamie izolacyjnej 

w chodniku nadścianowym Z-1 zmieniało się od +40 mm H2O do -20 mm H2O, co potwierdza 

tezę o wpływie zastosowanej regulacji przewietrzania na oddziaływanie depresyjne szybów 

wentylacyjnych na zroby wyrobisk, tamy izolacyjne i uskoki. 

Dla kontroli stabilności przewietrzania rejonu oraz skuteczności prowadzonej regulacji prze-

wietrzania tama regulacyjna wyposażona jest w czujniki stanu otwarcia z sygnalizacją 

u dyspozytora, a rejon wyposażony jest m.in. w czujniki CO-metrii automatycznej. Ponadto 

rejon poddany jest zwiększonej kontroli służb wentylacyjnych kopalni, m.in. poprzez codzien-

ną kontrolę stanu tam i okien regulacyjnych przez metaniarza.   

Powyższa regulacja przewietrzania utrzymywana jest na niezmienionych warunkach od dnia 

03.06.2019 r. do nadal. 

Zastosowanie regulacji przewietrzania za pomocą pojedynczej tamy regulacyjnej wyposażonej 

w tunel przejściowy dla załogi w rejonowym prądzie powietrza zużytego, w którym nie ma 

zabudowanych żadnych środków transportowych, a ruch załogi jest ograniczony, zapewnia 

stabilne przewietrzanie całego rejonu. Nie obserwuje się gwałtownych wzrostów lub spadków 

ilości powietrza, czy też wzmożonego, chwilowego wypływu gazów ze zrobów. 

 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Istotą prowadzenia regulacji przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza zużytego jest: 

 zabudowa tam regulacyjnych w wyrobisku, w którym nie ma przenośnika taśmowego, 

 zmniejszenie oddziaływania depresyjnego szybu wentylacyjnego na zroby, wyrobiska li-

kwidowane, zaburzenia geologiczne, 

 zapewnienia stabilności przewietrzania, 

 możliwość odstąpienia od konieczności zabudowy przenośnika zgrzebłowego lub wyko-

nywania poszerzeń dla zabudowy w wyrobisku przenośnika odstawy, trasy transportu 

z utrzymaniem gabarytów ruchowych dla ruchu załogi,  

Ograniczone gabaryty wyrobisk uniemożliwiają, w wielu przypadkach, zabudowę obok siebie 

przenośnika taśmowego, tam wentylacyjnych (otwieranych mechanicznie) na trasie transportu 

oraz przejścia dla załogi. Zabudowa tam regulacyjnych na trasie odstawy oddziałowej wpływa 

na wywiewanie urobku w miejscu zabudowy tam i powoduje powstawanie pryzm drobnego 

urobku w sąsiedztwie krążników przenośnika taśmowego, co przy niewłaściwej kontroli za-

http://m.in/
http://m.in/


trudnionej załogi może stworzyć zagrożenie pożarem egzogenicznym lub wybuchem pyłu wę-

glowego. 

Przedstawione rzeczywiste przykłady zastosowania regulacji przewietrzania w rejonowych 

prądach powietrza zużytego wykazują stabilność i bezpieczeństwo tego rozwiązania. Przemy-

ślana lokalizacja poszczególnych tam regulacyjnych umożliwia wieloletnie stosowanie regula-

cji na niezmienionych warunkach dla kolejnych ścian eksploatowanych w danym pokładzie. 

Przytoczone przykłady pokazują pozytywny wpływ tak zastosowanych regulacji przewietrza-

nia na depresyjne oddziaływanie szybu wentylacyjnego na zroby eksploatowanych lub likwi-

dowanych ścian zaliczonych do zagrożonych pożarami endogenicznymi.  

Przeprowadzone, kontrolowane, próby zmiany sposobu regulacji przewietrzania (z prądu wylo-

towego na wlotowy) wykazują zwiększone oddziaływania depresyjne szybu wentylacyjnego. 

Objawiało się to wzrostem nadciśnienia na tamy izolacyjne, które znajdują się pod wpływem 

zastosowanej regulacji przewietrzania, jak również wzrost zagrożenia metanowego i zwiększo-

ne wydzielanie gazów zrobowych z części zawałowej badanych ścian. Ponadto pokazały trud-

ność w utrzymaniu stabilnej regulacji przewietrzania na trasie odstawy oddziałowej, mimo, iż 

próby te przeprowadzane były w dni wolne od pracy, gdy ruch załogi oraz maszyn i środków 

transportowych jest mocno ograniczony. 

Przytoczone dwa przypadki zastosowania regulacji przewietrzania w wlotowych, rejonowych 

prądach powietrza, w tym jeden niezamierzony, wykazały, jakie zagrożenia może taka regula-

cja powodować. Przy dużych różnicach potencjałów aerodynamicznych między grupowymi 

prądami powietrza świeżego i zużytego może nastąpić niezamierzony i niekontrolowany prze-

pływ powietrza przez zaburzenia geologiczne, lub też można uaktywnić niepożądane przepły-

wy zrobowe, stwarzając zagrożenia dla załogi lub ruchu zakładu górniczego. 

Cechą charakterystyczną regulacji przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza zużytego 

jest, zwykle, konieczność zabudowy tam regulacyjnych w wyrobisku wykonanym w pokładzie. 

Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość powstania pożaru szczelino-

wego w sąsiedztwie tamy regulacyjnej i konieczność prowadzenia ciągłej kontroli dla wykry-

cia ewentualnych objawów samozagrzewania. Powyższe należy realizować poprzez pomiary 

temperatury ociosu w sąsiedztwie tamy regulacyjnej (np. kamerą termowizyjną lub pirome-

trem) oraz zabudowę czujników systemu CO-metrii automatycznej.  
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Modernizacja poziomej osnowy kopalnianej
w Ruchu Borynia

Projekt modernizacji osnowy podzielono na kilka etapów:

 Etap 1: Sporządzenie projektu osnowy

 Etap 2: Pomiar osnowy na powierzchni, przeniesienie współrzędnych przez szyb II i V 

 Etap 3: Wyznaczenie azymutów przy pomocy nasadki giroskopowej na wytypowanych bokach osnowy

 Etap 4: Wykonanie pomiarów kątowo-liniowych na poziomie 838, 950 oraz pomiędzy poziomami 

 Etap 5: Wyrównanie osnowy, sporządzenie operatu.



Etap 1
Projekt osnowy

Ciąg poziom 950

Ciąg poziom 838



Etap 2
Pomiar osnowy na powierzchni

Pomiar osnowy na powierzchni zakładu górniczego planowany jest w technologii GNSS 

metodą statyczną w dowiązaniu do państwowej osnowy podstawowej opartej o stacje 

referencyjne systemu ASG-EUPOS. JSW w latach 2020/2021 planuje zakupić zestawy do 

pomiarów statycznych Trimble RS9 wraz z odpowiednim oprogramowaniem TBC w celu:

- cyklicznych pomiarów punktów osnowy bazy giro,

- możliwości jednorodnego wyrównywania sieci punktów z pomiarów statycznych GNSS

na większych obszarach

https://pl.wikipedia.org/wiki/ASG-EUPOS


Etap 2
Przeniesienie współrzędnych przez szyb II i V 
(przed realizacją) 

JSW S.A. w ostatnich latach dokonała 

zakupu precyzyjnych pionowników

laserowych Geo-laser model LL-83L

(2 szt. KWK Pniówek oraz 2 szt. Ruch 

Borynia). Ww. sprzęt może być 

wykorzystany przy pogłębianiu szybów, 

przeniesieniu współrzędnych przez szyb.

Ruch Borynia planuje wykorzystać w 

najbliższym czasie technologię 

odpionowania laserowego w powiązaniu z 

technologią skaningową.



Etap 3 Wyznaczenie azymutów przy pomocy
nasadki giroskopowej na wytypowanych bokach osnowy

JSW S.A. w grudniu 2018r. dokonała zakupu sprzętu giroskopowego, który może być wykorzystywany 
we wszystkich kopalniach przez służby miernicze KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia.

Wg danych producenta dokładność wyznaczenia azymutu <45cc (15’’)



Etap 3 Wyznaczenie azymutów przy pomocy
nasadki giroskopowej na wytypowanych bokach osnowy

Ocena dokładności pomiarów giroskopowych

wykonana metodą statystyczną tj. par

spostrzeżeń jednakowo dokładnych -

przeprowadzona na podstawie wyników z

pomiarów w JSW wykazała błąd średni

wyznaczanego azymutu na poziomie MAZ = ±18CC

Lokalizacja Nr punktu At d [cc] dd Data pomiaru
Nr pomiaru

Dz. Pom. Giro. 
282/2.1.2

Baza giro pow. Borynia
G962 166,3025

-11 121 17.05.2019 3/2019
G1 366,3014

pow. Borynia
G2 164,5801

-47 2209 17.05.2019 3/2019
G1 364,5754

pow. Borynia
G2 163,5665

-30 900 17.05.2019 3/2019
G962 363,5635

pow. Zofiówka
1102 147,2147

29 841 24.05.2019 4/2019
1103 347,2176

Przekop kier. S poz. 838m
8913 165,7135

-7 49 04.08.2019 6/2019
8075 365,7128

Przekop W 
4916 245,8636

-21 441 11.08.2019 7/2019
4917 45,8615

pow. Budryk
3006 269,3295

-24 554 18.11.2019 8/2019
6000 69,3272

Przekop F kołowy 
Zofiówka

G910 83,9645
70 4933 07.12.2019 9/2019

G911 283,9715

Obieg szybu II
G9019 68,4307

32 1024 31.01.2020 10/2020
G9017 68,4339

-8 11072

n 9,0

MAz 18[cc]



Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych
(tachimetr vs. teodolit)

W latach 90. w JSW S.A. zakupiono pierwsze tachimetry elektroniczne firmy Topcon serii 200 (211D, 225, itp.), 
które jako jedyne na obowiązujący stan prawny miały dopuszczenie WUG.

Tachimetr elektroniczny Topcon serii 200.Tachimetr optyczny Zeiss Theo 080A

Możliwość wykonywania pomiarów
odległości pomiędzy tachimetrem i
pryzmatem za pomocą wbudowanego
dalmierza oraz wykonywanie odczytów
z koła poziomego Hz oraz pionowego V
z wyświetlacza instrumentu zrewo-
lucjonizowała dotychczasowe metody
pomiarowe wykorzystujące taśmy
stalowe i teodolity optyczne Zeiss Theo
080, Theo 020, Theo 010.

Oprogramowanie Topcon było wyposa-
żone również o moduł umożliwiający
pracę w układach współrzędnych.



W ostatnich kilku latach JSW S.A. dokonała zakupu nowoczesnego sprzętu pomiarowego, który  zastąpił wysłużone 
tachimetry z lat 90. 

Tachimetr motoryczny firmy Leica model TS16 wykorzystywany
w pomiarach linii obserwacyjnych na powierzchni (KWK „Knurów –
Szczygłowice”, KWK „Pniówek” i KWK „Budryk”)

Tachimetr elektroniczny firmy Leica TS06
stosowany w osnowie kopalnianej

Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych



Nowoczesne tachimetry elektroniczne Leica TS06 stosowane 

w JSW S.A. posiadają standardowo w swoim wyposażeniu:

- wbudowany dalmierz z pomiarem bezlustrowym ,

- plamkę lasera,

- leniwki bez zacisków,

- podświetlenie krzyża nitek

- automatyczny zapis wszystkich obserwacji 

- możliwość pracy w lokalnych układach współrzędnych 

- możliwość pracy z dodatkowym programowaniem

Ww. wyposażenie zdecydowanie usprawnia pracę 

mierniczych górniczych przy wykonywaniu pomiarów 

wyrobisk górniczych.

Zadawanie kierunku tachimetrem Leica TS06 (KWK Pniówek)

Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych



Kopalnia Zespolona „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia dokonała 
zakupu nasadki giroskopowej GYRO X1 II w komplecie z tachimetrem 
motorycznym firmy Sokkia model SX 1 (1”).

Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych.
Zastosowanie tachimetru motorycznego w JSW S.A.

Nowy kierunek w technologiach pomiarowych w JSW S.A.



Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych
Próba wdrożenia tachimetrów robotycznych

Tachimetry robotyczne firmy Trimble model S5, S7 oraz S9 z dodatkowym wyświetlaczem TCU

Nowy kierunek w technologiach pomiarowych w JSW S.A.

Nasadka TCU



Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych
Rozwój nowego oprogramowania POLIGONIZACJA do tachimetrów

Firma Geotronics R&D sp. z o.o. (przedstawiciel 

Trimble) przy udziale JSW S.A. tworzy 

specjalistyczne oprogramowanie do poligonizacji 

kopalnianej przystosowane do specyfikacji polskich 

kopalń węgla kamiennego.

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie i 

podwyższenie dokładności pomiarów w 

poligonizacji kopalnianej tj. w czynnościach, które są 

fundamentalną częścią pomiarów wykonywanych 

przez działy miernicze.



Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych
Rozwój nowego oprogramowania POLIGONIZACJA do tachimetrów

Dziennik obserwacji kątowo-liniowych metodą dopełnienia do horyzontu
z pomiaru tachimetrem elektronicznym/motorycznym

Raport z programu POLIGONIZACJA firmy Geotronics/Trimble

Dwie serie: 27 liczb

Dwie serie: 10 liczb



Etap 4: Pomiary kątowo-liniowe w osnowach kopalnianych
Rozwój nowego oprogramowania POLIGONIZACJA do tachimetrów

Pomiary kątowo-liniowe osnowy kopalnianej – doświadczenia JSW S.A. Ruch Borynia:

Rodzaj tachimetru Model instrumentu Czas pomiaru kąta w dwóch seriach z 
wyrównaniem obserwacji

Liczba pomierzonych 
kątów

Elektroniczny Leica TS06 1” 5’15” 24

Motoryczny Sokkia SX 1” 4’25” 10

Robotyczny z programem 
poligonizacja

Trimble S9 2’20” 10

Tabela: Zestawienie średnich czasów pomiarów kątowo-liniowych w dwóch seriach pomiarowych wraz z zapisem do 
dziennika pomiarowego.



Etap 5: Wyniki wstępnego wyrównania osnowy poziomej

Waga obserwacji:
Błąd średni kąta Mα = ± 4CC

Błąd średni Azymutu MAZ= ± 18CC

Błędność pkt. nawiązania mx = my = ± 30 mm
Błąd stand. długości md = 2mm + 2ppm

Dodatkowe informacje:
Sumaryczna długość boków 7.1km

Wyrównana osnowa spełnia warunki dokładnościowe
dla osnowy podstawowej



PODSUMOWANIE

 Zakup w latach 90. tachimetrów elektronicznych wymusił przez ostatnie dwie dekady zmiany w technologii pomiarowej. 

Pomiary taśmą stalową i teodolitami zostały zastąpione tachimetrami, które w obecnych latach jeszcze bardziej zostały 

unowocześnione.

 JSW S.A. od kilku lat inwestuje w sprzęt geodezyjny np. wysokoprecyzyjne piony laserowe do pomiarów szybowych o 

zasięgu do 500m, skanery stacjonarne i ręczne, nowoczesne tachimetry motoryczne/robotyczne, zestaw do pomiarów 

giroskopowych, specjalistyczne oprogramowanie.



PODSUMOWANIE

 Wdrożenie pomiarów giroskopowych zapoczątkował nowy poziom jakości pomiarów geodezyjnych w działach 

mierniczych JSW S.A. Wprowadzono możliwość pomiarów poligonizacyjnych przy użyciu tachimetrów 

motorycznych. W niedalekiej przyszłości przewiduje się wprowadzić do poligonizacji kopalnianej tachimetry 

robotyczne zapewniające najwyższą jakość pomiarów kątowo-liniowych w krótkich czasach pomiarowych 

(skrócenie czasu pomiaru na stanowisku z 5’15” do 2’20”), wdrożenie nowego systemu transmisji pozyskanych 

danych tj. wyrównanych obserwacji do plików wsadowych programów obliczeniowych jak geonet/pakiet 

geodezja.

 Projekt  „modernizacji osnowy kopalnianej w Ruchu Borynia” to połączenie wszystkich najnowszych technologii 

pomiarowych. To nowy kierunek w technologiach pomiarowych w JSW S.A.
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WSTĘP DO ROZPOZNANIA ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 

W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO W ŚWIETLE 

BADAŃ PETROGRAFICZNYCH:

ZAGROŻENIA PYŁOWE

Piotr Sosnowski
Iwona Jelonek

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej
Kraków 24-26 luty 2020



ZAŁOŻENIA

 Wypracowanie metody wyznaczania symptomów wybranych zagrożeń naturalnych za 
pomocą obserwacji mikroskopowych,

 Skorelowanie obserwacji mikroskopowych  z wynikami konwencjonalnych badań,

 Stworzenie Indeksu ryzyka wystąpienia i natężenia danego zagrożenia naturalnego,

 Zaimplementowanie indeksu do modelu cyfrowego złoża,

 Ujęcie Indeksu w harmonogramowaniu produkcji.

Założenia pracy doktorskiej nt. rozpoznawania zagrożeń naturalnych metodą

petrograficzną oraz wyznaczenie indeksu ryzyka wraz z zaimplementownaniem go do

cyfrowego modelu złoża.



Zagrożenia naturalne…

• Tąpaniami,

• Metanowe,

• Wyrzutami gazów i skał,

• Wybuchem pyłu węglowego,

• Klimatyczne,

• Wodne,

• Osuwiskowe,

• Erupcyjne,

• Siarkowodorowe,

• Substancjami promieniotwórczymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 230), tj. z dnia 19

maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1129), tj. z dnia 21 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

1702). Wyróżnia się następujące zagrożenia naturalne:



Zagrożenia naturalne…

• Tąpaniami,

• Metanowe,

• Wyrzutami gazów i skał,

• Wybuchem pyłu węglowego,

• Klimatyczne,

• Wodne,

• Osuwiskowe,

• Erupcyjne,

• Siarkowodorowe,

• Substancjami promieniotwórczymi.

ZAGROŻENIA 
AEROLOGICZNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 230), tj. z dnia 19

maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1129), tj. z dnia 21 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

1702). Wyróżnia się następujące zagrożenia naturalne:

Zagrożenia w sposób znaczący
wpływające na dyskomfort pracy
i powodują ryzyko ograniczenia
lub utraty bezpieczeństwa.



Zagrożenia aerologiczne…

Metanowe

ZAGROŻENIA 
AEROLOGICZNE

Klimatyczne Pyłowe

Wybuchem pyłu węglowego

Chorobowe układu oddechowego



Pył kopalniany

Pył kopalniany to mieszanina pyłu kamiennego, węglowego
oraz związków węglowodorowych…

Powstawanie: Procesy technologiczne

Eksploatacja ścianowa 

Drążenie chodników

Transport urobku

Przeróbka kopalin

Sterowanie sekcjami 
obudowy zmechanizowanej



Pył kopalniany

Pył kopalniany to mieszanina pyłu kamiennego, węglowego
oraz związków węglowodorowych…

Podział:  Frakcja pyłu całkowitego do 1mm

 Frakcja respirabilna (wdychalna) poniżej 10μm

Źródło: www.coalforsaleonline.com

http://www.coalforsaleonline.com/


Oddziaływanie na środowisko…

Wolna krystaliczna krzemionka 
(WKK)

Pył kopalniany

Pył węglowy

Pylica krzemowa (krzemica)
Podrażnienia skóry

Uszkodzenia błon śluzowych

Uczulenia

Pylica węglowa

Pylica górników węgla

Coal worker’s pneumoconiosis
(CWP)

WWA



Literatura…



CWP

Fot.1. Pokrojone fragmenty płuc. Po prawej stronie

widoczne płuco zajęte krzemionką. Zdjęcie po lewej

stronie przedstawia płuco z zaawansowaną meliofibrozą

spowodowaną pylicą węglową. Tzw. czarne płuco.

Źródło: https://news.wjct.org

Fot.2. Preparat mikroskopowy z tkanki płucnej z

towrzącymi się tzw. Guzkami Gougha. Skupiska pyłu

węglowego zajmowane są przez makrofagi powodując

wczesny etap zwłóknienia.

Źródło: http://laboratoria.net

https://news.wjct.org/
http://laboratoria.net/


CWP – fakty i MITY…

Pył węglowy jest całkowicie usuwalny z organizmu.

Pylicę powoduje krzemionka. Tylko krzemionka.

Ekspozycja musi być bardzo długa. Raz czy dwa nic mi się nie stanie…

Jest zraszanie, więc zagrożenia dla zdrowia nie ma…

BLEF



Petrografia węgla…

W celu oznaczenia stopnia szkodliwości pyłu zależnego od natury samego węgla
planuje się przeprowadzenie kompleksowych badań na wybranych pokładach
GZW.

Pobór prób

Bruzdowe

Rdzenie 
wiertnicze

Pył z 
atmosfery

Pył z 
masek

Pył 
powstały 
podczas 
mielenia



Petrografia węgla…

Na czym polegają badania petrograficzne?

Oznaczenie składu macerałów

Macerały grupy 
witrynitu

Macerały grupy 
liptynitu

Macerały grupy 
inertynitu

Fot. Iwona Jelonek INoZ UŚ



Petrografia węgla…

Grupa witrynitu

Grupa macerałów pochodząca z tkanek drewna i parenchymy pochodzących z
pni, korzeni oraz liści zbudowanych z celulozy i ligniny. Witrynit jest grupą
macerałów składająca się z trzech podgrup i sześciu macerałów:

Grupa witrynitu

Podgrupa Macerał

Telowitrynit
telinit
kolotelinit

Detrowitrynit
witrodetrynit
kolodetrynit

Żelowitrynit
korpożelinit
żelinit

Cel badania:

• Pomiar refleksyjności,
• Zawartość w próbkach

węgla i próbkach pyłu

Fot. Iwona Jelonek INoZ UŚ



Petrografia węgla…

Grupa liptynitu

Grupa macerałów powstała z nagromadzenia żywic, kopalnych megaspor,
miospor, ziaren pyłków oraz liści i łodyg kopalnych. W skład tej grupy wchodzą:
eksaudynit, fluorynit, sporynit, kutynit, rezynit, alginit, bituminit i liptodetrynit.

Cel badania:

• Zawartość w próbkach węgla
i próbkach pyłu

Fot. Iwona Jelonek INoZ UŚ



Petrografia węgla…

Grupa inertynitu

Macerały o niskiej lub zerowej reaktywności chemicznej. Grupa ta
charakteryzuje się również wysoką po bardzo wysoką refleksyjnością, a także z
tkanek kalamitów i lepidofitów. Macerały wchodzące w skład tej grupy to:
funginit, sekretynit, makrynit, mikrynit, fuzynit, pirofuzynit, degradofuzynit,
fuzynit metamorficzny, fuzynit pierwotny i semifuzynit oraz inertodetrynit. W
tej grupie brak jest członów alifatycznych.

Cel badania:

• Zawartość w próbkach węgla
i próbkach pyłu,

• Morfologia

Fot. Iwona Jelonek INoZ UŚ



Petrografia węgla…

Określenie składu macerałów – oznaczenie mikrolitotypów

Rozwój facjalny danego basenu sedymentacyjnego, np. w obrębie
jednej parceli ścianowej. Każda kompozycja macerałów charakteryzuje
się innym potencjałem pyłotwórczym.

Pomiar refleksyjności witrynitu – określanie stopnia uwęglenia

Wraz ze wzrostem uwęglenia zmieniają się właściwości fiz-chem węgla.
Struktura niektórych macerałów ulega zanizotropieniu i przemianom
morfologicznym. Wzrasta twardość oraz potencjał pyłotwórczy węgli.



Petrografia węgla…

Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia zwiększa się udział
witrynitu we frakcji respirabilnej.

a) Zawartość witrynitu (% obj. bez materii mineralnej). Dane z pyłu kopalnianego oraz próbek pobranych z płuc. b) Zawartość 

inertynitu (% obj. bez materii mineralnej). Dane z pyłu kopalnianego oraz próbek pobranych z płuc (Schulz i in. 1997)



Petrografia węgla…

Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia nie zmienia się
wykształcenie witrynitu, natomiast inertynit ma tendencję
do zwiększania swoich rozmiarów.

Fot. Iwona Jelonek INoZ UŚ



Petrografia węgla…

Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia nie zmienia się
wykształcenie witrynitu, natomiast inertynit ma tendencję
do zwiększania swoich rozmiarów.

Fot. Iwona Jelonek INoZ UŚ



Skład petrograficzny pyłu.

Niższy stopień uwęglenia R0 ~0.8-1.5% (GZW)

Wyższy stopień uwęglenia R0 ~1.5-3.0% (DZW, Z. Ruhry)

 Zawartość macerałów w podobnych proporcjach,
 Inertynit występuje jako drobna frakcja,
 Śladowe ilości liptynitu

 Zmniejsza się ilość inertynitu
 Inertynit występuje jako gruba frakcja,
 Brak liptynitu. 



Skład petrograficzny pyłu.

Witrynit zawiera wysokie wartości Corg oraz związków
aromatycznych czy powoduje jego kruchość i podatność na
spękania.

Fot. K. Godyń, L. Kralová (2017)

Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia wzrasta moduł
sprężystości oraz mikrotwardość.



Skład petrograficzny pyłu.

Większe cząstki inertynitu działają fibrogennie podobnie jak
krzemionka.

Inertynit z nisko uwęglonych węgli wykazuje działanie
zapalne. „Wspomaga” krzemionkę w rozwoju pylicy.

Inertynit ma charakter cytotoksyczny…

Fot. Iwona Jelonek INoZ UŚ



Skład geochemiczny pyłu.

Cytotoksyczność – szeroko pojęta toksyczność różnych substancji i
różnego rodzaju komórek względem komórek w danym organizmie.

Metale ciężkie – żelazo, chrom.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – naftaleny,
fenantreny, dibenzfurany, bifenyle, oraz ich alkilowane homologi, fenantren, antracen,
fluoranten, piren, benzo-a-antracen, trifenylen/chryzen, benzo(b,j,k)fluoranten.

Stosunek WWA/fenantrenu do stopnia uwęglenia (Schulz i in. 1997)



Skład geochemiczny pyłu.

Nierozpoznana mieszanina złożona to zjawisko na chromatogramach
związane z występowaniem różnych substancji nieidentyfikowalnych (w tzw.
garbie), ale pochodzących z olejów (np. technologicznych).

Chromatogramy gazowe próbek węgla oraz pyłu węglowego 
pobrane z jednej z niemieckich kopalń
a) Chromatogram WWA próbki węglowej.
b) Chromatogram próbki pyłowej z widocznym garbe, NZM 

(UCM inresolved complex mixture)

(Schulz i in. 1997



CWP – FAKTY i mity…

Pył węglowy jest nieusuwalny z organizmu.

Pylicę powoduje krzemionka oraz pył węglowy bogaty w inertynit.

Ekspozycja nie musi być bardzo długa. Ważne jest natężenie oraz skład pyłu.

PRAWDA



WNIOSKI

 Zagrożenie pyłowe dotyczy także układu oddechowego człowieka.
 Krzemionka zawarta w pyle nie jest jedynym wyznacznikiem zagrożenia 

chorobowego.
 W zależności od stopnia uwęglenia pył węglowy ma inny charakter 

chorobotwórczy.
 Niezależnie od stopnia uwęglenia pył kopalniany zawiera szkodliwe związki 

węglowodorowe.

 Opracowanie metody wyznaczania zagrożeń metodami petrograficznymi 
znacznie obniży koszty rozpoznawania czynników szkodliwych w kopalni. 

 Wczesne rozpoznawanie zagrożeń pozwoli na obranie odpowiednich metod 
prewencyjnych z dużym wyprzedzeniem czasowym.

 Wyznaczenie stref szczególnie niebezpiecznych wymusi na przedsiębiorcy 
bezwzględnego nakazu stosowania ochrony dróg oddechowych przez 
pracowników.

Zdrowie

Ekonomia
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STRESZCZENIE: Występowanie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych zajmujących 

się wydobywaniem kopalin w większości przypadków zainicjowane jest działalnością czło-

wieka. Podziemna eksploatacja węgla kamiennego w Polsce związana jest z dużym ryzykiem 

wystąpienia zagrożeń naturalnych. Zagrożenia, które w sposób znaczący wpływają na dyskom-

fort pracy i powodują ryzyko ograniczenia lub utraty bezpieczeństwa to zagrożenia aerologicz-

ne. Pył węglowy jest jednym ze składników atmosfery kopalnianej. Uważa się go za jeden 

z najczęstszych czynników szkodliwych. Na skutek działania pyłu kopalnianego dochodzi do 

uszkodzeń skóry, błon śluzowych a także powstawania chorób autoimmunologicznych oraz 

nowotworowych. Jak się okazuje na szkodliwość pyłu węglowego decydujący wpływ ma skład 

petrograficzny i stopień uwęglenia. Cechy naturalne węgla można traktować na równi z czyn-

nikami technologicznymi inicjującymi powstawanie pyłu. Badania petrograficzne pozwolą na 

wcześniejsze rozpoznanie zagrożenia, dzięki czemu będzie można opracować odpowiednią 

strategię profilaktyki na etapie projektowania kopalni. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Badania petrograficzne, pylica węglowa, skład macerałowy, stopień 

uwęglenia, mikrolitotypy 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Zagrożenia naturalne – definicja 

Zagrożenia naturalne z definicji to występujące w naturze procesy, które mogą stwarzać zagro-

żenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Występowanie tych procesów jest niezależne od woli 

człowieka, w zasadzie nie można im przeciwdziałać. Można jedynie zabezpieczać się przed 

niektórymi z tych zagrożeń. Niektóre z nich są w różnym stopniu przewidywalne.  



 Występowanie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych zajmujących się wydobyciem 

kopalin w większości przypadków zainicjowane jest działalnością człowieka. To człowiek bu-

dzi naturę, która w przypadku nieujarzmienia jej odpowiednią profilaktyką staje się śmiercio-

nośnym zagrożeniem.  

1.2. Zagrożenia naturalne w górnictwie 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakła-

dach górniczych  z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 230), tj. z dnia 19 maja 2014 

r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1129), tj. z dnia 21 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1702) wy-

różnia się następujące zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanowe, wyrzutami gazów i skał, 

wybuchem pyłu węglowego, klimatycznego, wodnego, osuwiskowego, erupcyjnego, siarko-

wodorowego, substancjami promieniotwórczymi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem wyróżnia się następujące kryteria oceny zagrożeń naturalnych. 

Są nimi:  

 Kryteria podstawowe – stanowiące okoliczności powodujące powstanie lub wzrost natęże-

nia zagrożeń naturalnych; 

 Kryteria szczegółowe – stanowiące okoliczności uzasadniające zaliczenie przestrzeni w za-

kładach górniczych do poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń naturalnych. 

Należy przy tym zaznaczyć, że zagrożenia osuwiskowe stosowane jest dla odkrywkowych 

zakładów górniczych, zagrożenia erupcyjne, siarkowodorowe wyznaczane jest dla górnictwa 

otworowego siarki oraz ropy i gazu ziemnego. Pozostałe zagrożenia wyznacza się w podziem-

nych zakładach górniczych w tym węgla kamiennego.  

2. ZAGROŻENIA PYŁOWE W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 

Zarówno w Polsce jak i na świecie z ogromnym ryzykiem wiąże się podziemna eksploatacja 

węgla kamiennego. Zagrożenia, które w sposób znaczący wpływają na dyskomfort pracy i po-

wodują ryzyko ograniczenia lub utraty bezpieczeństwa to zagrożenia aerologiczne, w skład 

których wchodzą zagrożenia metanowe, pożarowe, wybuchem pyłu węglowego oraz klima-

tyczne (Pozzi 2017). Pył węglowy jest jednym ze składników atmosfery kopalnianej. Uważa 

się go za jeden z najczęstszych czynników szkodliwych (Bielowicz, Nowak-Senderowska 

2013). Powstaje w wyniku eksploatacji ścianowej, drążenia chodników, transportu urobku oraz 

jego przetwarzania w zakładzie przeróbki węgla na powierzchni. Faktem oczywistym jest, że 

pył węglowy występuje również poza zakładami górniczymi. Problem dotyczy również skła-

dów węgla, transportu lądowego oraz morskiego, elektrowni węglowych, a nawet palenisk 

domowych. Jednym z aspektów zapylenia jest przemieszczanie się wybuchowego pyłu węglo-

wego i osadzanie się go w ilościach umożliwiających zainicjowanie jego wybuchu (Prostański 

2013). Jednak pył węglowy to nie tylko ryzyko wybuchu. To także zagrożenie chorobowe 

układu oddechowego (Bielowicz, Nowak-Senderowska 2013).  

Uważa się, że przyczyną powstawania pylicy płuc górników jest przede wszystkim krze-

mionka, będąca jedną ze składowych pyłu kopalnianego. Krzemionka w pyle pochodzi z ura-

biania skały płonnej, gdzie jest głównym lub pobocznym składnikiem budulcowym (kwarc 

SiO2) skał iłowcowych, mułowcowych, piaskowcowych (Łydka 1985). Innym źródłem tej sub-

stancji jest sam węgiel. W zależności od wykształcenia litologicznego pokładu można wydzie-

lić w nim przerosty skał osadowych, wulkanicznych (C.F.K. Diessel,  1992) a także w obser-

wacjach mikroskopowych wychwycić materię nieorganiczną rozproszoną w matrycy węglowej 

https://prawo.jsw.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydmmbrgi3do
https://prawo.jsw.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjyhe3dg
https://prawo.jsw.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnrrgqzdk


powstałej w fazie geochemicznej lub naniesioną przez wodę do miejsca depozycji materiału 

roślinnego - materię syngenetyczną oraz materię epigenetyczną powstałą po uformowaniu się 

węgla z migrujących roztworów (Kruszewska, Dybova-Jachowicz, 1997).  

 

2.1. Powstawanie pyłu kopalnianego 

Jak wspomniano wcześniej pył kopalniany jako mieszanina węgla i materii mineralnej powsta-

je w procesach technologicznych. Dzisiejsze maszyny urabiające pracują z wysoką wydajno-

ścią co przekłada się na pozyskiwanie relatywnie dużej ilości węgla w krótkim czasie. Oczywi-

ście nie należy pomijać środków prewencyjnych takich jak zraszanie wodą urabianej kopaliny 

podczas pracy kombajnu. Stosowane metody charakteryzują się niską skutecznością redukcji 

zapylenia oraz dużym zużyciem wody. Innym nowoczesnym i bardziej skutecznym rozwiąza-

niem są dysze powietrzno-wodne stosowane w kombajnach ścianowych (Prostański 2013). 

Istotnym aspektem, szerzej omówionym w dalszej części materiału jest natężenie powstałego 

pyłu (stężenie pyłu w powietrzu), podział pyłu na frakcję całkowitą (do 1mm) oraz wdychalną 

(poniżej 10 μm), a przede wszystkim skład petrograficzny węgla wraz ze stopniem uwęglenia. 

Dwie ostatnio wymienione cechy mają decydujący wpływ na ilość powstałego pyłu oraz jego 

szkodliwość, nie tylko dla bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dla zdrowia narażonych na 

niego osób (Schulz i in. 1997; Niu i in. 1995). 

 

2.2. Problem szkodliwość pyłu kopalnianego 

Uznaje się, że głównym składnikiem szkodliwym pyłu kopalnianego jest wolna krystaliczna 

krzemionka (WKK), która występuje zazwyczaj w ilości ok. 2-10% na przedział stężenia pyłu 

wdychalnego w wyrobiskach eksploatacyjnych 20-35 mg/m3 (Mikołajczyk i in. 2010). Najbar-

dziej narażeni na nią są pracownicy wykonujący roboty górnicze w wyrobiskach kamiennych, 

gdzie udział urabianych skał krzemionkowych wynosi 100%. Problem dotyczy również kopalń 

odkrywkowych eksploatujących kruszywo skalne, np. granit (Martinez i in. 2008). Długotrwała 

ekspozycja na pył kwarcowy może doprowadzić do powstania krzemicy. 

Pył węglowy wykazuje szkodliwe działanie na ciało człowieka. Kontakt z nim prowadzi do 

mechanicznych uszkodzeń błon śluzowych (frakcja wdychalna), podrażnienia i uczulenia skó-

ry, pylice oraz choroby nowotworowe. Szczególnie niebezpieczny jest pył wdychalny. Groma-

dzi się on w pęcherzykach płucnych gdzie może doprowadzić do rozedmy ogniskowej tworząc 

guzki węglowe Gougha (Marek 2010). Wówczas mówi się o pylicy górników kopalń węgla, 

w literaturze anglojęzycznej oznaczanej skrótem CWP (Coal worker’s pneumoconiosis).  

 

2.3. Pylica spowodowana pyłem węglowym 

Pylica płuc górników węgla (CWP) zwana również chorobą czarnego płuca. Spowodowana 

jest długotrwałym narażeniem na pył węglowy. Powszechna choroba wśród ludzi mających 

codzienny kontakt z węglem kamiennym i brunatnym w różnej postaci. Choroba podobna jest 

do krzemicy lub pylic zainicjowanych wdychaniem pyłu azbestowego. Wdychany pył groma-

dzi się w płucach prowadząc do stanu zapalnego, zwłóknienia, a także do martwicy (www.-

lung.org "Pneumoconiosis Symptoms, Causes and Risk Factors" 2019). Stan pyliczny rozwija 

się po wcześniejszej lżejszej postaci zwanej antarakozą (z greckiego άνθρακας lub antracas – 

węgiel). Z reguły jest to stan chorobowy bezobjawowy, występujący wśród większości popula-

cji ludności miejskiej narażonej min na smog (Cotran i in. 1999). Długotrwałe narażenie na pył 

węglowy może doprowadzić do masywnego zwłóknienia lub pierwotnego zwłóknienia szpiku 

(meliofibroza) określanego skrótem PMF („Coal worker's pneumoconiosis: MedlinePlus Me-

http://lung.org/


dical Encyclopedia”. medlineplus.gov). Częstszą i mniej groźną chorobą związaną z górnic-

twem węglowym jest przemysłowe zapalenie oskrzeli. W 2013 r. CWP spowodowało 25 000 

zgonów - w porównaniu z 29 000 zgonów w 1990r. (GBD 2013 Mortality and Causes of 

Death, Collaborators). Jednak w późniejszym badaniu z 2018 r. przeprowadzonym przez Na-

rodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wykazano swoisty powrót CWP, odnoto-

wano najwyższy wskaźnik zachorowalności od około dwóch dekad (Valdmanis 2018).  

Pył węglowy jest fibrogeniczny, niemniej jednak nie w takim stopniu jak pył krzemowy 

czy włókna azbestowe (Schmitz i in. 1995). Po wchłonięciu go przez organizm do płuc. nie 

można go niestety usunąć. Cząsteczki węgla pochłaniane są przez makrofagi. To stanowi ini-

cjację uwalniania enzymów, cytokin i wolnych rodników jak i stanowi początek fibrogenezy 

(Chou i in. 2003). Skupiska „zawęglonych” makrofagów pod mikroskopem obserwuje się jako 

czarne obszary [rys. 1]. Prowadzi to do stanów zapalnych, zwłóknienia i powstawania tzw. 

guzków Gougha, wspomnianych wcześniej w niniejszym opracowaniu.  

 

 

Rys. 1. Pylica węglowa uwidaczniająca się czarnymi sektorami na zdjęciu roentgenowskim płuc. 

(źródło:www.hazardexonthenet.net) 

Fig.1. Coal mine worker’s pneumoconiosis visible on x-ray of lungs. (Source:www.hazardexonthenet.net) 

 

3. BADANIA NAD GENEZĄ PYLICY GÓRNIKÓW WĘGLA KAMIENNEGO 

3.1. Rozeznanie sytuacyjne 

Temat węglowej pylicy płuc nazwanej później pylicą górników węgla pojawił się w związku 

z zwiększoną wykrywalnością zmian chorobowych u pracowników mających minimalną 

styczność z WKK (Martinez i in. 2008). W określaniu przyczyny pylicy płuc w tej grupie za-

wodowej nie można uznawać krzemionki za jedynego inicjatora powstawania choroby (See-

mayer i in. 1987). Nie stwierdzono jednoznacznej korelacji pomiędzy występowaniem pylic a 

zawartością krzemionki w pyle kopalnianym. Kwarc, i owszem, jest uznawany za inicjatora 

lub jeden z czynników inicjujących chorobę, natomiast przyczyn należy szukać zarówno wśród 

cząstek nieorganicznych jak i organicznych zawartych w pyle (Hejny i in. 1989). W latach 70-

tych panowało przekonanie, że rozwój pylicy jest zależny od ilości krzemionki zawartej w py-

le, tak tłumaczono rozwój choroby min. w Zachodnich Niemczech (Leiteritz i in. 1970). Deka-

http://www.hazardexonthenet.net/
source:www.hazardexonthenet.net


dę później brytyjski raport ujawnił zupełnie sprzeczne dane rzucające nowe dane na temat 

udziału WKK. Niższa częstotliwość występowania CWP wśród populacji górników korelowała 

się z eksploatacją węgli bogatych w krzemionkę niż wśród tych gdzie zawartość oznaczonej 

krzemionki była o 1/4 mniejsza (Addison 1982). Niemniej jednak uważa się, że ryzyko wystą-

pienia CWP wzrasta gdy stężenie WKK w pyle węglowym przekracza 5% (Niu i in. 1996). 

Według przeprowadzonych badań w chińskich kopalniach, przekroczenie progu stężenia WKK 

5% stwierdzono tylko w jednej z badanych kopalń. Ilość stwierdzonych przypadków CWP by-

ła czterokrotnie wyższa niż w pozostałych (Niu i in. 1996).  

W aspekcie badań nad węglem największy wpływ na fizyczną szkodliwość pyłu węglowe-

go ma stopień uwęglenia (Schulz 1997). Pył z wyżej uwęglonego surowca wykazuje wyższy 

potencjał fibrogeniczny (Reisner i Rodbock 1975). Zjawisko obserwowane było i potwierdzo-

ne między innymi w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Przykład 

korelacji tego zjawiska można przytoczyć na podstawie badań przeprowadzonych w USA (La-

ney i in. 2009) na podstawie 240067 radiogramów od 145512 górników gdzie z badań staty-

stycznych wynikało, że problem choroby dotyczy głównie pracowników mniejszych zakładów, 

gdzie pracuje mniej doświadczona i młoda załoga, a także nie stosuje się w odpowiednim stop-

niu profilaktyki przeciw pyłowej. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wspomniane zakłady 

znajdują się głównie w dwóch stanach Kentucky oraz Wirginia. Badacze zwracają uwagę na 

stopień uwęglenia oraz miąższość eksploatowanych tam pokładów. Przedmiotowe węgle cha-

rakteryzują się wyższym stopniem uwęglenia oraz mniejszą miąższością z większym udziałem 

przerostu skały płonnej od pozostałych pokładów eksploatowanych w dużych i lepiej wyposa-

żonych kopalniach (Antao i in. 2005). Wzrost stopnia uwęglenia pociąga za sobą wzrost mi-

krotwardości określająca zdolność do pękania kruchego (Godyń, Kralova, 2017).  Ważną kore-

lację obserwuje się również w zależności stopnia uwęglenia i wykształcenia petrograficznego 

wpływającego na ilość generowanych frakcji (całkowitej oraz wdychalnej). Ustalono, że w tym 

procesie istotny wpływ mają poszczególne macerały jak i mikrolitotypy oraz korbomineryt 

zmieniające się w miarę postępu uwęglenia. Decydują one również o urabialności i podatności 

przemiałowej Hardgroove’a. Parametry petrograficzne wykazują silniejsze zależności w ozna-

czaniu genezy powstałego pyłu niż parametry górnicze procesu urabiania (Winnicki i in. 1994). 

Nie można jednak ustalać stopnia szkodliwości pyłu wraz ze zwiększającym się stopniem 

uwęglenia. Wykazano jednak, że węgle niżej uwęglone wykazują podwyższoną cytotoksycz-

ność na komórki żywe. Fakt ten jest podyktowany wyższą zawartością WWA o raz ostrzej-

szymi krawędziami macerałów z grupy inertynitu. Stwierdzono, że ich obecność w tkance 

płucnej powoduje stany zapalne lub intensyfikuje już powstałe na skutek obecności krzemion-

ki, a także poprzez działanie płynów fizjologicznych uwalniane są szkodliwe związki fenolowe 

(Schulz 1994).  

Pył kopalniany nie składa się tylko z materiału skalnego. Wykazano, że zawiera w sobie 

cząstki pochodzące ze spalin silników Diesla, olejów oraz innych chemikaliów. Związki te są 

szczególnie widoczne na wynikach chromatografii gazowej badanych pyłów i oznacza się je 

jako nierozpoznana mieszanina złożona występująca we frakcji alifatycznej (Schulz 1994). 

 

 

 

 

 



3.2. Badania petrograficzne 

Mikroskopowe badania petrograficznie w świetle odbitym przede wszystkim służą do określe-

nia stopnia uwęglenia oraz oznaczenia składu macerałów wszystkich trzech grup – witrynitu, 

liptynitu i inertynitu w badanych próbkach węglowych (Kruszewska, Dybova-Jachowicz 

1997). Na podstawie macerałów określa się mikrolitotypy węgla mające wpływ na parametry 

technologiczne, w tym min. do generowania pyłu. Skład pyłu również oznaczany jest metoda-

mi petrograficznymi, a co za tym idzie wyznacza się składniki uznane za szkodliwe wchodzące 

w skład zawiesiny.  

Przyjmuje się, że pył kopalniany składa się poza krzemionką i innymi substancjami, głów-

nie z macerałów z grupy witrynitu i inertyniti. Właściwości fizyko-chemiczne tych grup mace-

rałów charakteryzują się wysoką zawartością węgla i związków aromatycznych co skutkuje ich 

kruchością i podatnością na spękania. Macerały z grupy liptynitu zawierają dużą ilość związ-

ków alifatycznych oraz charakteryzują się swoistą elastycznością i większą gęstością. Z uwagi 

na ten fakt zostają grawitacyjnie oddzielone od frakcji repspirabilnej pyłu węglowego (Schulz i 

in. 1997).  

Ilość macerałów wchodzących w skład pyłu (witrynit i inertynit) różni się w zależności od 

stopnia uwęglenia. Im jest on wyższy tym grupa witrynitu zwiększa swój udział. Zawartość wi-

trynitu zwiększa się w pyle kopalnianym oraz pyle płucnym wraz ze wzrostem uwęglenia, na-

tomiast ilość inertynitu zmniejsza się [Rys. 2.] Klasyfikacja współczynników kształtu (∫kształtu = 

Φmin/Φmax) podzielona na cztery przedziały (∫kształtu < 0,25; 0,25–0,5; 0,5–0,75; >0,75) poka-

zuje, że pola powierzchni cząstek witrynitu pozostają niezależne od stopnia uwęglenia w prze-

ciwieństwie do inertynitu gdzie ta zależność jest. Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia macera-

ły z grupy inertynitu o wydłużonym włóknistym kształcie w proporcji szerokość/długość 1/4 

((∫kształtu < 0,25) mają tendencje do zachowania większych rozmiarów. Inertynity z ∫kształtu > 0,5 

mają podobne rozmiary do witrynitu, niezależnie od stopnia uwęglenia. (Schulz i in. 1997). 

Przyjęto zatem, że duże cząsteczki włóknistego inertynitu działają dokładnie tak samo jak 

krzemionka są w stanie zastąpić krzemionkę w procesach inicjujących stany zapalne w płu-

cach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 2. a) Zawartość witrynitu (% obj. bez materii mineralnej). Dane z pyłu kopalnianego oraz próbek 

pobranych z płuc. b) Zawartość inertynitu (% obj. bez materii mineralnej). Dane z pyłu kopalnianego 

oraz próbek pobranych z płuc (Schulz i in. 1997) 

Fig.2. a) Vitrine content (vol %, mineral matter-free) of coal mine dust and lung dust. b) Intertinite 

content (vol %, mineral matter-free) of coal mine dust and lung dust (Schulz et al. 1997) 

 

3.2.1. Parametry fizyko-chemiczne 

Należy pamiętać również o innych naturalnych cechach węgla, które mają wpływ na powsta-

wanie pyłu. Uważa się, że parametrami mającymi szczególny wpływ na powstawanie pyłu są 

(Sobala, 1983): 

 Zawartość części lotnych V 

 Zawartość wilgoci W (całkowitej, przemijającej i naturalnej) 

 Urabialność węgla f 

 Metanonośność 

Zawartość części lotnych i wilgoci naturalnej ściśle związana jest ze stopniem zmetamorfizo-

wania węgli kamiennych. Oba parametry obniżają się wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia. 

Zawartość części lotnych stanowi o podatności a spontaniczne utlenienia się, natomiast zawar-

tość wilgoci decyduje o intensywności inicjacji powstawania pyłu (Winnicki i in. 1994). 

Wskaźnik urabialności jest cechą technologiczną zależną od sposobu urabiania i użytych do te-

go celu urządzeń. Metanonośność decyduje o stopniu zagrożenia metanowego i jest jednym z 

inicjatorów wybuchu pyłu węglowego.  

3.3. Badania geochemiczne 

Badania geochemiczne próbek węglowych służą przede wszystkim oznaczeniu zawartości wę-

gla organicznego. Mogą posłużyć jako badania korelacyjne oznaczaniu stopnia uwęglenia. 

Szczególnie ważna wydaje się być analiza pyłów pobieranych bezpośrednio z miejsca prowa-



dzenia eksploatacji węgla. W związku z cytotoksycznym charakterem pyłu węglowego ozna-

czenie zawartości WWA, w tym fenantrenu, antracenu, fluoroantenu, pirenu, bezno-a-an-

tracenu, trifenulenu oraz benzo(b,j,k)fluoroantenu w połączeniu nierozpoznaną mieszaniną 

złożoną [Rys. 3.] pozwala na określenie stopnia oddziaływania frakcji respirabilnej na orga-

nizm ludzki węgli o niskim stopniu uwęglenia (Schulz 1994). Związki te, w szczególności fe-

nolowe pochodzą z rozkładu ligniny, która jest jednym z składników macerałów grupy witryni-

tu i inertynitu (Larter 1989). Dlatego geochemia organiczna może posłużyć jako badania uzu-

pełniające dla petrografii węgla pod kątem rozpoznania wpływu właściwości petrograficznych 

węgla na skład i koncentrację pyłu węglowego będącego jednym z zagrożeń naturalnych wy-

stępujących w górnictwie węgla kamiennego. 

 

 

4. PLANOWANE BADANIA PETROGRAFICZNE I FIZYKO-CHEMICZNE 

W KONTEKŚCIE SZKODLIWOŚCI PYŁU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 

W celu oznaczenia stopnia szkodliwości pyłu zależnego od natury samego węgla planuje się 

przeprowadzenie kompleksowych badań na wybranych pokładach GZW. Analizie zostaną 

poddane próbki węgla pokładowego pobrane in situ, próbki pyłu pobrane z tych samych miejsc 

co próby bruzdowe oraz próbki pyłu przygotowane w warunkach laboratoryjnych. Obserwacje 

oraz wyniki zostaną skonfrontowane z wynikami próbek pochodzących z rdzeni wiertniczych 

wykonanych przed rozpoczęciem robót przygotowawczych w wybranych rejonach kopalń wę-

gla kamiennego w GZW. Pobór i przygotowanie próbek, zostanie przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującymi normami PN– G–04501:1998, PN–ISO 7404-2:2005 oraz PN–90/G–04502: 

2014-11. 

 

4.1. Skład macerałowy i oznaczanie refleksyjności witrynitu 

Jako podstawowe badanie zostanie przeprowadzana analiza macerałowa określająca ilościowy 

i jakościowy skład macerałów w badanym węglu, analiza mikrolitotypów oraz zostaną wyko-

nane pomiary stopnia uwęglenia na podstawie zdolność odbicia światła od powierzchni witry-

nitu a dokładnie od powierzchni kolotelinitu zgodnie z obowiązującymi normami. Oznaczone 

zostaną (Kruszewska, Dybova-Jachowicz 1997): 

 Macerały grupy witrynitu – grupa macerałów pochodząca z tkanek drewna i parenchymy 

pochodzących z pni, korzeni oraz liści zbudowanych z celulozy i ligniny. W zależności od pro-

cesu dekompozycji, natężenia żelifikacji i uwęglenia struktury komórkowe mogą być w róż-

nym stopniu zatarte. Witrynit jest grupą macerałów składająca się z trzech podgrup i sześciu 

macerałów (Tab.1) 

 

 

 

 

 



Tab. 1. Podział grupy macerałów witrynitu wg ICCP 1994 (Kruszewska, Dybova-Jachowicz 1997) 

 
Grupa witrynitu 

Podgrupa Macerał 

Telowitrynit 
telinit 

kolotelinit 

Detrowitrynit 
witrodetrynit 

kolodetrynit 

Żelowitrynit 
korpożelinit 

żelinit 

 

 Macerały z grupy liptynitu – grupa macerałów powstała z nagromadzenia żywic, kopalnych 

megaspor, miospor, ziaren pyłków oraz liści i łodyg kopalnych. W węglach karbońskich grupa 

ta występuje regularnie w średniej ilości do 15% składu maceralnego. W zależności od genezy 

macerały tej grupy mogą zawierać sporynę, kutynę, suberynę, terpeny, estry, fenole, wyższe 

alkohole i oleje roślinne. Są bogate w części lotne. W skład tej grupy wchodzą: sporynit, kuty-

nit, rezynit, eksudantynit, fluorynit, alginit, bituminit i liptodetrynit.  

 Macerały z grupy inertynitu – są to macerały o niskiej lub zerowej reaktywności chemicz-

nej. Grupa ta charakteryzuje się również wysoką po bardzo wysoką refleksyjnością. Macerały 

pochodzące z przeobrażenia kopalnego węgla drzewnego, z cząstek materii organicznej wy-

eksponowanej na działanie atmosfery w okresach suszy, w procesie utleniania spowodowanego 

działalnością grzybów, z tkanek drzewnych nasyconych żywicą, a także z tkanek kalamitów 

i lepidofitów. Macerały wchodzące w skład tej grupy to: fuzynit (pirofuzynit, degradofuzynit, 

fuzynit metamorficzny, fuzynit pierwotny), semifuzynit, makrynit, mikrynit, sekretynit, fungi-

nit, inertodetrynit. W tej grupie brak jest członów alifatycznych. Na strukturę macerałów grupy 

inertynitu składają się duże bezładnie ułożone lamele aromatyczne. Charakterystyczna jest 

również wysoka zawartość pierwiastka C oraz niska zawartość H i O. 

Refleksyjnośc witrynitu czyli zdolność odbicia światła mierzona na kolotelinicie zgodnie z 

PN – ISO 7404-5:2002 pozwoli na precyzyjne określenie stopienia uwęglenia węgla. 

 Ponadto zostanie wykonana analiza mikrolitotypów. Wyniki zostaną ze sobą skorelowane 

i posłużą do wyciągnięcia wniosków na temat składu maceralnego i stopnia przeobrażenia wę-

gla w aspekcie badań nad powstawaniem pyłu, w szczególności frakcji wdychalnej czyli ziaren 

nie przekraczających 10 μm. Zostanie przeanalizowany procentowy skład macerałów w po-

wstałym pyle (pobranym i wytworzonym w laboratorium) i porównany z materiałem pocho-

dzącym z prób bruzdowych. Należy wychwycić różnice procentowe w szczególności macera-

łów z grupy inertynitu i skorelować je z wartościami refeleksyjności witrynitu. Znalezienie za-

leżności pozwoli na wstępne postawienie tezy o charakterze pyłotwórczym poszczególnych 

mikrolitotypów w zależności od stopnia uwęglenia.  

 

 

 



4.2. Badania fizyko-chemiczne 

Z pobranych do badań prób bruzdowych zostanie wykonana kompleksowa analiza fizyko-

chemiczna służąca ocenie parametrów jakościowych węgla. Węgiel zostanie przeanalizowany 

w stanie powietrzno-suchym, roboczym, suchym oraz suchym i bezpopiołowym. Oznaczone 

zostaną następujące parametry – zawartość wilgoci W, zawartość popiołu A, zawartość siarki 

S, zawartość części lotnych V, spiekalność wg Rogi RI, wskaźnik wolnego wydymania SI, 

wskaźniki dylatometryczne (kontrakcja (a) i dylatacja (b)), ciepło spalania Qs, wartość opałowa 

Qi, wskaźnik podatności przemiałowej Hardgroove’a HGI, zawartość chloru Cla, zawartość 

fosforu Pa, gęstość rzeczywista oraz pozorna, a także wskaźnik reakcyjności koksu wobec 

dwutlenku węgla CRI i wskaźnik wytrzymałości poreakcyjnej CSR.  

Na podstawie dostępnej literatury wynika, że szczególnie istotne parametry to zawartość 

wilgoci i części lotnych, zawartość popiołu oraz wskaźnik podatności przemiałowej Hard-

groove’a. Analiza tych parametrów zostanie postawiona na pierwszym miejscu jednak należy 

się przyjrzeć potencjalnym zależnościom innych parametrów w porównaniu z pobranym i wy-

tworzonym pyłem. Należy również rozważyć pomiary mikrotwardości Vickersa w celu po-

twierdzenia założeń o wzroście twardości wraz ze stopniem przeobrażenia materii organicznej 

i jej pyłogennym charakterem.   

 

 

5. UZASADNIENIE DALSZYCH BADAŃ NAD SZKODLIWOŚCIĄ PYŁU KOPALNIANEGO 

Fakt o udziale pyłu węglowego i negatywnym wpływie na środowisko pracy jest znany od 

przynajmniej kilku dekad. Udział cząstek węgla w powstawaniu zmian chorobowych opisy-

wany był już w latach 70-tych XX wieku. Niemniej jednak nie istnieje jednoznaczna metoda 

określania zależności parametrów technologicznych, fizyko-chemicznych oraz petrograficz-

nych na powstawanie pyłu o konkretnych chorobotwórczym działaniu. Według wielu opra-

cowań wyznaczono wartości technologiczne wpływające na zależność ilości powstałego pyłu 

od sposobu urabiania, określono skład macerałowy i jego wpływ na organizm ludzki. Z tym 

kompletem informacji należy przystąpić do szerszej analizy mogącej stworzyć indeks bez-

pieczeństwa w oparciu o natężenie danego zjawiska na podstawie podstawowych badań, 

w szczególności bazując na analizie macerałowej i mikrolitotypów węgla kamiennego oraz 

stopnia uwęglenia. Niejednokrotnie stwierdzano, że istotne parametry technologiczne i jakoś-

ciowe są w całości zależne od składu petrograficznego, dlatego studiując tematykę genezy i bu-

dowy danego węgla można wyciągnąć wszystkie niezbędne informacje służące oznaczaniu 

konkretnego parametru. Najważniejszym po za zdrowiem ludzkim wydaje się być czynnik 

ekonomiczny. W dzisiejszych czasach górnictwo podziemne węgla kamiennego obciążone jest 

wieloma kosztami powodującymi utratę opłacalności ekonomicznej prowadzanie przedmio-

towej działalności. 

Obserwacji mikroskopowych można dokonać na próbkach rdzeni wiertniczych pozys-

kanych z otworów powierzchniowych oraz dołowych bez konieczności wykonywania wy-

robisk udostepniających w rozpatrywanym pokładzie węgla. A co więcej ich przyszłe pro-

jektowanie będzie już uwzględniało ryzyko jakie niesie za sobą zagrożenie naturalne roz-

poznane i odpowiednio sklasyfikowane na podstawie obserwacji mikroskopowych. Przede 

wszystkim analizy petrograficzne przedkładają się znacząco na obniżenie kosztów prowa-

dzonych badań oraz bezkonkurencyjne skracają czas pozyskania pożądanej informacji. 

Poprawa bezpieczeństwa ludzi pracujących na dole jest priorytetem każdego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność określoną w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze. Świadomość 



pracowników o wprowadzanych metodach niwelacji negatywnych skutków ich pracy zwiększy 

ich efektywność oraz komfort psychiczny pracy co przełoży się na zmniejszenie napięć 

społecznych związanych z ryzykowną pracą górnika. 

W aspekcie naukowym badania przyczynią się do możliwości wcześniejszego wykrywania 

chorób układu oddechowego związanego z ekspozycją na pył węglowy, który jako składowa 

pyłu kopalnianego jest często bagatelizowany. Nie można jednak zamykać wyników tych 

badań do kopalń węgla kamiennego, ale do wszystkich gałęzi przemysłu, w których wyko-

rzystywany jest węgiel, w szczególności w miejscach gdzie dochodzi do powstawania pyłu 

węglowego.  

Ostatecznie po zweryfikowaniu wyników i pozytywnych recenzjach opracowania można 

zaproponować podział zagrożenia pyłowego według klasyfikacji zagrożeń naturalnych na 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zagrożenia środowiskowe. Pozwoli to na wyzna-

czanie stref niebezpiecznych o rygorze stosowania zaostrzonej profilaktyki, w tym bezwz-

ględnym stosowaniu masek przeciwpyłowych wśród pracowników zatrudnionych w strefach 

szczególnie niebezpiecznych. Ułatwi to w przyszłości przedsiębiorcom rozwiązać problem 

wypłaty odszkodowań za nabyte choroby zawodowe, w przypadkach gdy pracownik mimo 

nakazu nie stosował środków ochrony osobistej 
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Platforma internetowa 
wspomagająca 
innowacyjność 
w górnictwie



Podejście spółek wydobywczych 
do procesów innowacyjnych

Współczesne trendy punktem 
wyjścia do tworzenia portalu

 Spółki z branży wydobywczej tworzą własne centra 
	 lub	działy	badawczo-rozwojowe

 Powszechne staje się korzystanie z “wisdom	of	crowds” 
 dla wspomagania procesów innowacyjnych

 Wokół górnictwa istnieje ogromna	społeczność, 
 której wiedzę praktyczną można wykorzystać jako
 “paliwo” dla innowacyjności

 Naturalnym miejscem do interakcji z tą społecznością 
 jest przestrzeń	internetowa

2



Podejście spółek wydobywczych 
do procesów innowacyjnych

Przykłady inicjatyw 
związanych 
z innowacyjnością

 FutureSmart MiningTM spółki Angloamerican
 Rio Tinto Smart  Mining
 BHP Innovation Centre
 Sandvik R&D and Innovation
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Podejście spółek wydobywczych 
do procesów innowacyjnych

JSW Innowacje jako zaplecze 
badawczo-rozwojowe Grupy JSW

 jednym z założeń jest twórcze wykorzystanie “zbiorowej mądrości” 
 społeczności okołogórniczej

 idea narzędzia służącego temu celowi opiera się na połączeniu 
 cech portalu	wiedzy,	akceleratora	biznesowego	oraz	portalu		 	
	 społecznościowego

 podstawowym celem jest agregowanie	wiedzy	i	aktywności	 
 internautów dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań w górnictwie 
 i koksownictwie, zgodnych z potrzebami Grupy JSW
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Główne sfery 
interakcji portalu 
ze społecznością 
górniczych 
innowatorów

Portal internetowy 
NowyLevel.pl Sfera informacyjna 

baza wiedzy eksperckiej, 
artykuły tematyczne, 

sugerowanie tematów

Sfera 
społecznościowa 
interakcje między 
użytkownikami  
i twórcza wymiana 
myśli

Sfera 
praktyczna 

zgłaszanie pomysłów 
i procedury prowadzące 

do komercjalizacji 
najlepszych z nich
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Konsekwentnie rozbudowywana 
baza wiedzy eksperckiej

 aktualności,	artykuły	branżowe	oraz zasoby wiedzy fachowej, 
 pochodzące od partnerów merytorycznych portalu

 możliwość kontaktu z gronem ekspertów	portalu oraz dostępu 
 do ich opublikowanego dorobku naukowego

 możliwość uzyskania przez użytkownika statusu	eksperta, 
 po spełnieniu regulaminowych wymagań oraz weryfikacji  
 przez administratora

Portal internetowy 
NowyLevel.pl

CEL: zbudowanie maksymalnego wsparcia fachowego
dla procesów twórczych
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Portal internetowy 
NowyLevel.pl

Społecznościowe forum 
górniczych innowatorów

 możliwość zakładania kont użytkowników 
 oraz uzyskania statusu eksperta

 możliwość nawiązywania relacji między 
 użytkownikami i wymiany poglądów

 możliwość udziału w wątkach dyskusyjnych 
 oraz tworzenia otwartych i zamkniętych 
 grup tematycznych

CEL: doprowadzenie do tworzenia się zespołów 
pracujących nad konkretnymi innowacjami
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Przestrzeń dla zespołowej pracy 
nad innowacyjnymi rozwiązaniami

  możliwość zapoznania się z konkretnymi potrzebami	branży
  dostęp	do	aktualności, kalendarium wydarzeń i bazy wiedzy eksperckiej
  możliwość tworzenia zamkniętych grup	projektowych

CEL: doprowadzenie do powstania zaawansowanych, 
gotowych do zgłoszenia projektów

Portal internetowy 
NowyLevel.pl
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Narzędzie do zgłaszania 
innowacyjnych projektów

 uproszczony	formularz do szybkiego zgłaszania 
 wstępnie opracowanych pomysłów

 Karta Koncepcji Projektu - rozbudowany	formularz dla zarejestrowanych 
 użytkowników do składania szczegółowo przygotowanych projektów

 jasne	procedury oceny zgłoszonych pomysłów
 możliwość nawiązania współpracy z administratorem, 

 w celu rozwoju	i	komercjalizacji rozwiązań

Portal internetowy 
NowyLevel.pl

CEL: wytypowanie do realizacji, w oparciu o różne modele 
biznesowe, najlepiej rokujących projektów 
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Regulamin, procedury 
i bezpieczeństwo użytkowników

 szczegółowy regulamin korzystania z portalu 

 pełne zabezpieczenie praw użytkowników zgłaszających 

 innowację, do ich własnych pomysłów

 jasno określone warunki zgłoszenia projektu oraz procedury 

 zmierzające do podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy

Portal internetowy 
NowyLevel.pl
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Partnerzy merytoryczni portalu

 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 Politechnika Śląska w Gliwicach
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
 Sieć Badawcza Łukasiewicz 

 – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

Portal internetowy 
NowyLevel.pl
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Plany na przyszłość

 Podjęcie współpracy z partnerami biznesowymi
 Organizacja corocznego spotkania administratora z partnerami 

 oraz najbardziej aktywnymi użytkownikami portalu
 Sukcesywne uruchamianie nowych, przydatnych funkcjonalności

 (np. wykłady ekspertów prowadzone online)

Portal internetowy 
NowyLevel.pl
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawione zostaną działania zrealizowane w celu centrali-

zacji i unifikacji procesów Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM 

Polska Miedź S.A., w ramach jednego właściciela biznesowego. Opisana zostanie integracja 

wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska 

Miedź S.A. W szczególności poruszone zostaną kierunki działań związane z centralizacją 

funkcji zarządzania strategicznego w obszarach planowania potrzeb materiałowych, zarządza-

nia planem dostaw do Oddziałów KGHM, jak również zarządzania przepływem materiałów 

oraz gospodarką zapasami.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: Integracja zasobów, zarządzanie procesowe, efektywność finansowo-

organizacyjna 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Rozwój oraz kondycja finansowo-organizacyjna przedsiębiorstw w gospodarce światowej do, 

których zalicza się KGHM Polska Miedź S.A. zależy w dużej mierze od umiejętności oraz 

tempa wdrażanych zmian w obszarze struktury organizacyjnej, nowych technologii czy digita-

lizacji obsługi procesów stosowanych w przemyśle wydobywczym. Rozwój technologiczny 

KGHM jest elementem Strategii Głównej przedsiębiorstwa i stanowi o jego przewadze konku-

rencyjnej w branży wydobywczej. Wykorzystanie większego potencjału głównych ciągów 

technologicznych zależy już nie tylko od sprawności poszczególnych zadań, procesów ale 

przede wszystkim od stopnia ich integracji. W KGHM głównymi procesami produkcyjnymi 

są: 

 



 wydobycie rudy – produkcja górnicza, 

 przeróbka rudy – produkcja koncentratu, 

 produkcja hutnicza – produkcja czystej miedzi, 

 składowanie odpadów poflotacyjnych – obsługa technologiczna ciągu produkcyjnego. 

 

Procesy główne składają się z podprocesów i wspierane są przez szereg procesów pomoc-

niczych co w efekcie w przedsiębiorstwie jakim jest KGHM przekłada się na bardzo rozbudo-

waną strukturę organizacyjną z wieloma ośrodkami podejmowania decyzji operacyjnych. 

KGHM ma strukturę wielooddziałową, a w całej organizacji przeważa schemat liniowo-

sztabowy. [1]. Rozwój obszaru logistyki dostaw do procesu produkcji oraz obniżce kosztów 

funkcjonowania łańcucha dostaw przy tak funkcjonującej strukturze była wyzwaniem dla 

sprawnego reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe. 

Najnowsza strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019/2023 zakłada podjęcie działań 

w czterech strategicznych kierunkach: 

1. Elastyczność, 

2. Efektywność,  

3. Ekologia i bezpieczeństwo, 

4. E-przemysł. 

 

Jeden z czterech głównych celów strategii, zakłada wzrost efektywności kosztowej przy 

utrzymaniu wysokiego poziomu produkcji krajowej i zagranicznej. Realizacja tego celu w ob-

szarze procesów logistycznych wymagała wprowadzenia zmian całej Grupie Kapitałowej 

KGHM. Nowe podejście zakładało integrację rozproszonych zadań logistycznych, realizowa-

nych w ramach wielu komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, w każdym z Oddziałów, do 

wiązki procesów w ramach jednego właściciela biznesowego. Ostatnim etapem zaplanowanych 

zmian organizacyjnych stała się integracja dziewięciu oddziałowych pionów Zarządzania Łań-

cuchem Dostaw (DZŁD) w ramach Departamentu Zintegrowanego Zarządzania Łańcuchem 

Dostaw w Centrali KGHM. 

Wdrażane w latach 2018/2019 zmiany organizacyjne pozwoliły na pełną standaryzację pro-

cesów logistycznych we wszystkich Oddziałach KGHM. Realizacja zadań logistycznych stała 

się spójna z celami strategicznymi organizacji. Wdrożone podejście procesowe pozwoliło na 

budowanie elastycznej strategii zarządzania grupami asortymentowymi opartą o hierarchię ma-

teriałową, stanowiącą usystematyzowaną bazę indeksów materiałowych. 

Procesy strategicznego planowania dostaw materiałowych, zarządzania dostawami do Od-

działów KGHM, czy zintegrowana gospodarka zapasami zaczęły generować wartość dodaną 

w poszczególnych ogniwach (ZŁD), jak również wpływać na obniżkę kosztów procesów pro-

dukcyjnych. 

Wykorzystanie systemów informatycznych klasy ERP, oraz wykorzystanie hurtowni da-

nych i narzędzi Business Intelligence (BI), umożliwiło integrację i prezentację danych z wie-

lu systemów informatycznych stosowanych w KGHM Polska Miedź S.A. w jednym miejscu. 

Umożliwiło to analizowanie bardzo dużych zbiorów danych, które wykorzystane zostały do 

budowy zaawansowanych narzędzi analityki danych. 

Wdrożono narzędzia służące do raportowania i prezentacji danych, oraz narzędzia do ich 

modelowania. 

Poniżej przedstawione zostaną działania ukierunkowane na wzrost efektywności finanso-

wo-organizacyjnej jakie zostały przeprowadzone w procesach Zarządzania Łańcuchem Dostaw 

(ZŁD), a w szczególności: 



 zmiany struktur organizacyjnych Oddziałów i Centrali KGHM, 

 dostosowanie i standaryzacja procesów Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Oddziałach 

KGHM, 

 zarządzanie procesami ZŁD w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., 

 integracja procesów ZŁD w GK KGHM. 

 

 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH 

 

Wzmożone zainteresowanie zagadnieniami związanymi z rozwojem procesów logistycznych 

w przedsiębiorstwach przemysłowych zaczęto zauważać wraz z wyczerpaniem się możliwości 

obniżki kosztów produkcji. Szybko rozwijające się otoczenie przedsiębiorstw, globalizacja 

procesów gospodarczych, wzrost kosztów finansowania zapasów, rozwój informatyczny na-

rzędzi optymalizacji procesów wpłynęły na pojmowanie logistyki jako ważnej dziedziny wie-

dzy na temat procesów oraz zarzadzania procesami [1]. Ewolucja logistyki od czasów Cesarza 

Bizantyjskiego LeontosaVI, który traktował Logistykę jako trzecią sztukę wojenną poza strate-

gią i taktyką aż po czasy współczesne wpłynęła na rozumienie procesów logistycznych. W lite-

raturze można spotkać wiele definicji logistyki opisujących logistykę jako zarzadzanie zada-

niami związanymi z przemieszczaniem i składowaniem towarów z miejsc ich pochodzenia do 

miejsc gdzie zostaną skonsumowane. Nowoczesne pojmowanie logistyki zmierza do przejęcia 

ze zwykłego zarządzania procesami do bardziej zaawansowanego zarządzania strumieniami 

procesów uwzględniając przy tym ich procesów, koszty czy poziom obsługi klienta. Zastoso-

wanie zarządzania logistycznego pozwoliło na wyodrębnienie podstawowych procesów: 

 fizyczny przepływ dóbr, 

 przepływ informacji, 

 zarządzanie zapasami, infrastrukturą logistyczną, 

 koszty procesów logistycznych. 

Cele funkcjonalne dla wyodrębnionych procesów logistycznych to przede wszystkim ob-

niżka kosztów i zwiększenie ich efektywności procesowej. 

 

 

2. INTEGRACJA ZASOBÓW LUDZKICH – ZMIANA STRUKTURY 

FUNKCJONALNEJ W KIERUNKU ORIENTACJI PROCESOWEJ 

ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

 

Przed zmianą struktury organizacyjnej zadania logistyczne prowadzone i nadzorowane były 

przez wielu kierowników oddziałów czy kierowników wydziałów zajmujących się realizacją 

zadań produkcyjnych w pionach rożnych Dyrektorów. Taka organizacja pracy powodowała, iż 

zadania w ramach procesów logistycznych schodziły na dalszy plan a tym samym spadała ich 

efektywność finansowa i organizacyjna (rys. 1). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rysunek 1. Umiejscowienie rozproszonych zadań logistyki produkcji w strukturze 

organizacyjnej na przykładzie jednego z Oddziałów KGHM – przed 

zmianami schematów organizacyjnych. Opracowanie własne 

 

 

Zmiana struktury organizacyjnej zakładała przejście z dotychczasowego rozproszonego za-

rządzania procesami logistycznymi w ramach struktury hierarchicznej do struktury poziomej 

(horyzontalnej). Taki schemat organizacyjny zapewniał przekazanie pracownikom nowo po-

wstałych działów, dedykowanych szeroko pojętej logistyce, szerszego zakresu uprawnień i ob-

owiązków a także spłycenie dotychczasowych wielopoziomowych struktur organizacyjnych. 

Zmiana organizacyjna pozwala na zarządzanie procesami przez jednego właściciela bizneso-

wego w ramach Działu Zarządzania Łańcuchem Dostaw (rys. 2). 

 

 

 
Rysunek 2. Integracja zadań logistycznych – przejście do orientacji procesowej; 

utworzenie Działu Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ZŁD) 
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Rysunek 1. Umiejscowienie rozproszonych zadań logistyki produkcji w strukturze organizacyjnej na przykładzie 
jednego z Oddziałów KGHM – przed zmianami schematów organizacyjnych. Opracowanie własne. 
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Nowo utworzona struktura pozwoliła na pełną koordynację trzech procesów: 

1. planowania (LZ) – analiza i planowanie, zamawianie potrzeb materiałowych dla 

wszystkich procesów głównych i pomocniczych, 

2. realizacji postępowań przetargowych (LP) – wybór wykonawców i dostawców mate-

riałów i usług (wspólna realizacja procesu zakupowego z Departamentem Zakupów), 

3. dystrybucji dóbr (LD) – gospodarka zapasami 

zarządzanych przez kierowników liniowych (LZ, LD, LP) w ramach jednego wydziału (ZŁD). 

Wzajemna komunikacja między zespołami na jednym poziomie pozwala na łączenie kompe-

tencji poszczególnych pracowników wpływając na tempo wdrażanych zmian, innowacji oraz 

efektywność finansowo-organizacyjną nadzorowanych procesów. Kierowanie Działem Zarza-

dzania Łańcuchem Dostaw powierzono Głównemu Inżynierowi ds. Przygotowania Produkcji 

(FL), podlegającemu jednemu Dyrektorowi Finansowemu (DF). 
Uporządkowanie struktury organizacyjnej i procesów logistycznych wewnątrz poszczegól-

nych Oddziałów KGHM w ramach Działów Zarządzania Łańcuchem Dostaw umożliwiło 

przejście na wyższe szczeble integracji procesów wewnątrz KGHM oraz zewnętrznych w Gru-

pie Kapitałowej KGHM [2]. 

Wdrożenie jednolitych schematów organizacyjnych pozwoliło na wdrożenie standaryzacji 

procedur oraz dopasowanie ich do wymagań wszystkich klientów łańcucha dostaw z uwzględ-

nieniem profili działalności poszczególnych Oddziałów KGHM w obszarach: 

 górnictwa – zakłady górnicze, 

 hutnictwa – zakłady hutnicze, 

 wzbogacania rud – Zakład Wzbogacania Rud (ZWR), 

 gospodarki odpadami – Zakład Hydrotechniczny, 

 wsparcia IT – Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI). 

 

Ostatnim etapem integracji zasobów ludzkich w schemacie organizacyjnym KGHM było 

utworzenie Departamentu Zarzadzania Zintegrowanego Łańcuchem Dostaw (TL) w Centrali 

pełniącego funkcję właściciela biznesowego procesów w obszarze Łańcucha Dostaw w KGHM. 

W zakresie zadań Departamentu Zintegrowanego Zarządzania Łańcuchem Dostaw jest zarzą-

dzanie, nadzorowanie i koordynowanie działań w obrębie procesów logistycznych realizowa-

nych przez Działy Zarzadzania Łańcuchem Dostaw w Oddziałach KGHM i spółkach GK 

KGHM. Możliwe stało się również wspieranie interesariuszy w obszarach powiązanych z pro-

cesami logistycznymi. Departament ten podlega bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. 

Produkcji. 

Utworzenie Departamentu Zintegrowanego Zarządzania Łańcuchem Dostaw pozwoliło 

uzyskać efekt synergii w procesach: 

 strategicznego zarządzania grupami asortymentowymi, 

 strategicznego planowania potrzeb materiałowych, 

 koordynacji zarządzania planem dostaw materiałowych do Oddziałów KGHM, 

 koordynacji zarządzania przepływem materiałów oraz gospodarką zapasami. 

 

Skupienie kompetencji w powstałym departamencie stworzyło możliwość budowania rela-

cji w ogniwach łańcucha dostaw do KGHM pełniąc rolę centralnego koordynatora wszystkich 

strumieni dostaw. Centralizacja procesów wpłynęła na czas podejmowanych decyzji pomiędzy 

poszczególnymi ogniwami procesów, a także na bardzo szybką diagnozę obszarów deficytów 

i wąskich gardeł w przedsiębiorstwie. 

 



3. INTEGRACJA PROCESÓW W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW W KGHM 

 

3.1. Standaryzacja procesów Zarządzania Łańcuchem Dostaw 

w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. 

 

Standaryzacja procesów objęła swoim zakresem wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź 

S.A. Nowo powstałe Działy Zarządzania Łańcuchem Dostaw na poszczególnych Oddziałach 

zarządzają trzema głównymi procesami (rys. 3): 

 planowaniem i analizą dostaw materiałowych, 

 postępowaniami przetargowymi, 

 logistyką magazynową i dystrybucją 

do których zostały przyporządkowane zadania logistyczne (składniki procesów). 

 

 
 

Rysunek 3. Integracja procesów w ramach Działu Zarządzania Łańcuchem Dostaw – opracowanie własne 

 
Integracja procesów w ramach jednego właściciela biznesowego pozwoliła na przejęcie 

rozproszonych kompetencji logistycznych związanych z realizacją wszystkich potrzeb materia-

łowych, zużywanych w procesach produkcyjnych typu direct (bezpośrednio do produkcji pro-

duktu finalnego w procesie produkcyjnym głównym oraz indirect (zużywanych pośrednio do 

procesów głównych i pomocniczych). Bardzo ważnym czynnikiem oddziaływującym na po-

trzebę integracji procesów stał się udział kosztów zakupu materiałów i usług w kosztach cał-

kowitych, a także dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii w obszarze produkcji. 

Integracja procesów logistycznych w ramach wyodrębnionego pionu (ZŁD) wpłynęła na ła-

twiejszą koordynację procesów, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych relacji między re-

alizowanymi zadaniami. Powstały model działania integracji procesów logistycznych przeniósł 

na wyższy poziom zarządzanie materiałami [3], a w szczególności: 

 prognozowanie i planowanie potrzeb materiałowych, 

 wybór ścieżek dostaw, 

 gospodarkę zapasami i przepływ dóbr, 

 dystrybucję dóbr. 



W konsekwencji uporządkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie naturalnym 

stało się ich usystematyzowane doskonalenie oraz dalsze podnoszenie na wyższe poziomy in-

tegracji. 

 

3.2. Proces planowania i analiz dostaw materiałowych 

 

Planowanie potrzeb materiałowych typu direct, indirect we wszystkich Oddziałach KGHM 

Polska Miedź S.A. zostało podzielone na trzy poziomy (rys. 4), wśród których największy 

udział w kosztach zakupu materiałów mają materiały z grupy direct – Planowanie Strategicz-

ne. Pozostałe materiały z grupy indirect zostały podzielone na: Planowanie oparte na zużyciu 

oraz Planowanie oparte na prognozie. 

 
 

Rysunek 4. Udział procentowy w kosztach planowania 

potrzeb materiałowych dla trzech poziomów planowania 
 

Analiza wszystkich stosowanych w KGHM pozycji indeksowych, które wchodzą w skład 

poszczególnych poziomów planowania pokazała nam, że planowanie strategiczne materiałów 

tworzy najmniejszy zbór indeksów, a zużycie ich koreluje ściśle z planowaniem produkcji po-

szczególnych Oddziałów KGHM. Indeksy z poziomu planowania opartego na zużyciu oraz 

opartego na prognozie stanowią ponad 95% wszystkich stosowanych w planowaniu materia-

łowym. Opis poszczególnych poziomów planowania: 

 Planowanie strategiczne – plan dostaw materiałów, dla którego przeprowadza się 

szczegółową analizę i prognozowanie ilości, wartości oraz cen jednostkowych na poje-

dynczym indeksie materiałowym. Materiały w tej części dotyczą podstawowych mate-

riałów technologicznych do produkcji i istotnych dla bezpieczeństwa ciągu technolo-

gicznego lub ze względu na istotną wartość w wydatkach. 
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 Planowanie oparte na prognozie –plan oparty o dane historyczne dostaw i zużycia po-

twierdzony analizą łącznych wartości dostaw i zużycia w kolejnym roku budżetowym 

w grupach asortymentowych. 

 Planowanie oparte na zużyciu – plan oparty o dane historyczne, w skład którego 

wchodzą materiały ujęte w wartościach z poprzednich okresów. Plan określa łączne 

wartości dostaw w grupach materiałowych. 
 

Przyjęte założenia w procesie planowania dopasowane zostały do zakresu i profili działal-

ności poszczególnych Oddziałów. Stosunkowo łatwo zaplanować dostawy materiałów strate-

gicznych, powtarzalnych, zużywanych w procesach produkcyjnych, będących w ścisłej kore-

lacji z wolumenem produkcji. Zdecydowanie bardziej skomplikowanie jest planowanie mate-

riałów niecyklicznych, o dużej zmienności popytu, rotujących jeden lub kilka razy w roku. 

Trudnością staje się także ilość indeksów tworzący grupę niecykliczną, komplikującą proces 

planowania materiałowego. Z tego też powodu bardzo ważne stało się planowanie materiałów 

opartych na prognozie gdyż stanowią one drugi co do wartości udział w kosztach zakupu ma-

teriałów. 

Mimo, że materiały te zużywane są w procesach pomocniczych, ich ranga i dostępność jest 

zasadnicza. Mówimy tu na przykład o częściach do maszyn i urządzeń górniczych czy czę-

ściach zamiennych instalacji pieców hutniczych. Ryzyka związane z brakiem poszczególnych 

części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych w czasie napraw bieżących czy też nagłej 

awarii muszą być ograniczone do niezbędnego minimum. Redukcja ryzyka w tym przypadku 

musi być skompensowana poprzez utrzymywanie zapasu bezpieczeństwa. 

Materiały z grupy planowania opartego na zużyciu cechują się bardzo małą rotacją (1-3 

razy w roku) lecz dotyczą największej liczby stosowanych indeksów materiałowych, stanowią-

cej najmniejszy udział w kosztach zakupów wszystkich materiałów w KGHM. W grupie, 

w której występują jednorazowe zakupy materiałów, planowanie wymaga indywidualnego po-

dejścia. Kluczem jest tu poziom istotności w danego materiału w procesach produkcyjnych 

i pomocniczych a także unifikacja potrzeb materiałowych w Oddziałach. 

Wyjściowym elementem pozwalającym wdrożyć planowanie zamówień dla materiałów zu-

żywanych pośrednio do produkcji jest wiedza na temat historycznego zużycia danego produk-

tu. Duża zmienność popytu materiałów, dla których chcielibyśmy zastosować planowanie, 

oparta tylko na prognozie bez tej wiedzy okazała by się sporym zagrożeniem dla ciągłości pro-

cesów produkcyjnych. 

Wsparcie procesów planowania wymagało zastosowania wielowymiarowych analiz, mode-

li zużycia poszczególnych indeksów materiałowych z grupy indirect. Zebranie wszystkich pa-

rametrów takich jak rotacja, zużycie miesięczne, roczne, cena czy żywotność w jednym mode-

lu analitycznym wpłynęło na jakość planowania. W KGHM do zarządzania zużyciem materia-

łowym i usługami wykorzystuje się wiele systemów informatycznych klasy ERP, CMMS i in-

nych aplikacji usprawniających proces zarzadzania produkcją. 

Przygotowanie modeli planistycznych dla wszystkich potrzeb materiałowych stało się za-

sadniczym elementem w zarządzaniu procesami logistycznymi. 

Podsumowując, planowanie potrzeb materiałowych dla przedsiębiorstw z branży wydo-

bywczej różni się od planowania przedsiębiorstw produkujących dobra np. pojazdy, maszyny 

czy urządzenia lub przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową. Kluczowym elemen-

tem różniącym jest zmienność popytu materiałów oraz relacja ilości indeksów materiałowymi 

zużywany bezpośrednio do produkcji typu direct a materiałami typu indirect. 

 

 



Najistotniejszym w obszarze planowania potrzeb materiałowych okazała się integracja w ra-

mach jednego właściciela biznesowego (ZŁD). Możliwość pełnej identyfikacji potrzeb mate-

riałowych procesach produkcyjnych i pomocniczych, wskazała nam obszary o największym 

potencjale oszczędności dla przedsiębiorstwa. 

Należy podkreślić, że budowanie trzy poziomowej strategii planowania wymagało upo-

rządkowania stosowanej w KGHM bazy indeksowej materiałów. Aktualnie w procesie plano-

wania wszystkich potrzeb materiałowych używane jest w przybliżeniu 52 tys. pojedynczych 

indeksów. Proces planowania stał się bardzo przejrzysty a starannie wyselekcjonowane 3 grupy 

indeksów dały nam możliwość konsolidacji potrzeb zakupowych i umożliwiły budowanie 

strategii dostaw materiałów do KGHM Polska Miedź S.A. 

 

3.3. Zarządzanie zamówieniami i zapasami w KGHM 

 

Zarządzanie dostawami materiałów dla potrzeb procesów produkcyjnych Oddziałów KGHHM 

jest kluczowym procesem w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw. Oddziałuje bezpośrednio na 

sprawność procesów produkcyjnych a także na koszty przedsiębiorstwa. Realizacja procesu 

tworzenia zamówienia obejmuje swoim zakresem logistykę produkcji jak również logistykę 

magazynowania i dystrybucji. W ujęciu teoretycznym proces tworzenia zamówień wynika 

z popytu na materiały zużywane w procesie produkcji lub wytworzenia konkretnego dobra. 

W KGHM Polska Miedź S.A. produkcja zorientowana jest na procesy, zatem proces dostaw 

materiałowych w procesach produkcyjnych jest składową funkcji produkcji [5]. W przypadku 

KGHM mamy do czynienia ze złożonością procesów produkcyjnych i pomocniczych. Nowe 

spojrzenie na obszar zarządzania zamówieniami w KGHM musiało zatem uwzględniać ograni-

czenie ryzyka związanego zaburzeniem dostępności materiałów do procesów produkcji a także 

minimalizację kosztów związanych z magazynowaniem materiałów. Specyfika procesów pro-

dukcyjnych i pomocniczych w całym przedsiębiorstwie powoduje, że największe zużycie in-

deksów materiałowych jest w grupie materiałów planowanych na prognozie oraz materiałów 

z grupy strategicznych do produkcji. Biorąc pod uwagę orientację na procesy produkcyjne, 

kluczem do budowania strategii zarzadzania zamówieniami stała się rotacja materiałów oraz 

wartość wydatków materiałowych. 

Strategia zakłada zarzadzanie zamówieniami za pomocą dwóch procesów: 

1. planowanie, analiza i zarządzanie dostawami materiałowymi, 

2. proces logistyki magazynowej i dystrybucji. 
 

Zamówienia dotyczące materiałów typu direct korelują ściśle z planem kalendarza produk-

cji. Zarządzanie nimi odbywa się w jednym systemie ERP przez pracowników Działu Plano-

wania, zarządzania i analiz dostaw. 

W przypadku zamówień materiałów typu indirect zarządzanie materiałami opiera się o go-

spodarkę magazynową. Patrząc przez pryzmat efektywnego wykorzystania kapitału zaangażo-

wanego w finansowanie zapasów w tak dużym przedsiębiorstwie jak KGHM, konieczna była 

zmiana podejścia do odnawiania zapasów metodą tradycyjną. Poprzednia koncepcja polegała 

na rejestracji przychodów i rozchodów w kartach produktu materiałowych. Odnawianie zapa-

sów następowało po wyczerpaniu zapasu materiałowego na półce. Wdrożone nowe procesy lo-

gistyki magazynowej i dystrybucji wprowadziły całkowitą digitalizację procesów w obszarach: 

 tworzenia zapotrzebowania, rezerwacji materiałowej, 

 konfiguracji poziomów zapasów materiałowych z uwzględnieniem lokalizacji, 

 odnawiania automatycznego zapasów magazynowych z uwzględnieniem konfiguracji 

dla indeksu, 



 automatyzacji procesu księgowania pobranych materiałów, 

 automatycznego mailingu do dostawców, informującego o poziomie zapasów, 

 automatycznego mailingu do deponentów, informującym o zdarzeniu gospodarczym 

(sprzedaży materiałów), 

 elektronicznego obiegu dokumentów księgowych (RW, PZ, WZ). 
 

Elementarnym stał się pierwszy krok w procesie związany z rezerwacją materiałową lub 

tworzeniem zamówienia w postaci elektronicznej w systemie ERP. Pozwolił on wdrożenie sys-

temu zapotrzebowania materiałowego Pull dla klientów korzystających procesów zaopatrzenia 

materiałowego. Decyzja ta wpłynęła na redukcję i odchudzenie magazynków podręcznych 

wszystkich uczestników procesów produkcyjnych głównych i pomocniczych. Materiał uzupeł-

niany był tylko w przypadku wykorzystania zasobów. W wybranych komórkach charakteryzu-

jących się dużym zużyciem materiałów gdzie konieczne jest posiadanie magazynków podręcz-

nych, możliwe stało się wspieranie systemu Pull poprzez karty Kanban sygnalizujące koniecz-

ność uzupełnienia zapasów. 

Elektroniczny przepływ informacji o potrzebach materiałowych klientów, informacja o za-

pasach zgodna ze stanem posiadania w systemie ERP, zautomatyzowany proces księgowania 

materiałowego, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów rozliczeń wewnętrznych (RW), 

przyjęć zewnętrznych (PZ) oraz wydania zewnętrznego (WZ) odzwierciedlił cały proces za-

rządzania materiałami w jednym systemie. 

Optymalizacja procesu odnawiania zapasów w 70 magazynach materiałów i części zamien-

nych znajdujących się na terenie Oddziałów KGHM polegała na zastąpieniu informacji o po-

trzebie uzupełnienia zapasu generowanej przez pracownika magazynu i branżystę informacją 

pochodzącą z systemu ERP, generowaną automatycznie. Możliwe stało się to dzięki konfigu-

racji zapasów w każdym ze składów magazynowych, gdzie dla każdej pozycji indeksowej 

określono zapas w trzech poziomach: 

1. poziom minimalny – stan zapasu poniżej którego zapas nie gwarantuje bezpieczeństwa 

procesów produkcji, 

2. poziom ostrzegawczy – osiągnięcie tego poziomu automatycznie generuje zamówienie 

materiałowe do poziomu maksymalnego. 

3. poziom maksymalny – poziom zdefiniowany w konfiguracji systemowej zapasu, prze-

widziany dla konkretnego indeksu w składzie. 
 

Rozwój narzędzi informatycznych, a przede wszystkim wdrożone procesy planowania, za-

rządzania zamówieniami materiałów bezpośrednio do produkcji jak również odnawiania zapa-

sów magazynowych umożliwiły wdrożenie zarządzania zapasami przez dostawcę (Vendor 

Managed Inventory VMI). 

Przeniesienie ciężaru finansowania zapasów materiałowych na dostawcę stało się istotnym 

elementem optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie, gdzie poprzez elektroniczną wymianę 

informacji na temat całego procesu pobrań materiałowych z obiektów magazynowych, w cza-

sie rzeczywistym możliwe stało wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów 

CPFR (Collaborative Planning, Forecasing & Replenishment). 

Zmniejszenie nakładu pracy pracowników magazynowych związanej z procesami ręcznego 

zliczania stanów, likwidacji, wypełnianego ręcznie dokumentu pobrania magazynowego (RW) 

czy automatyzacji procesu księgowania pozwoliło w ramach tego samego limitu zatrudnienia 

pracowników magazynowych na obsługę obiektów magazynowych 24h/dobę. 

 

 



3.4. Proces postępowań przetargowych – wybór dostawcy 

 

Proces prowadzenia postępowań przetargowych związanych z realizacją usług na rzecz proce-

sów produkcyjnych koreluje z planem zadań inwestycyjnych wspierających proces produkcji, 

można powiedzieć, że jest on bardzo silnie zorientowany na produkcję. 

Strategia postępowań przetargowych w zakresie oceny oferty oprócz samej ceny może za-

wierać także inne kryteria takie jak jakość, czas realizacji, czy modele oceny oparte o TCO 

wybór konkretnej strategii zależy zatem od stawianych wymagań odnoszących się do przed-

miotu zamówienia. Realizacja projektów zakupowych w branży wydobywczej wymaga od po-

tencjalnych wykonawców usługi czy dostawcy wybranych materiałów i urządzeń spełnienia 

jeszcze dodatkowych wymogów związanych z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi pro-

wadzenia prac w podziemnych zakładach górniczych.  

W procesie wyboru wykonawcy/dostawcy najistotniejszymi etapami mającymi największy 

wpływ na efektywność realizowanego procesu są: 

 przygotowanie postępowania przetargowego, 

 realizacja procedury i negocjacje handlowe. 

Przeniesienie odpowiedzialności za przygotowanie postępowania przetargowego do Działu 

Postępowań Przetargowych (LP) oraz współpraca z branżystami z Działu Analiz i Planowania 

Dostaw (LZ) posiadającymi kompleksową i merytoryczną wiedzę na temat przedmiotu zamó-

wienia spowodowała, iż na etapie przygotowania postępowania możliwe jest obecnie dobranie 

najbardziej efektywnej strategii zakupowej [6]. W przypadku realizacji usług ilość podmiotów 

realizujących zadania na rzecz KGHM jest ograniczona i wynika ze specyfiki realizowanych 

projektów. Określenie w modelu całkowitego potencjału usług w dłuższym horyzoncie czaso-

wym pozwoli na opracowanie strategii realizacji usług w GK KGHM co w konsekwencji prze-

łoży się na efektywne kontraktowanie umów. 

W przypadku realizacji zakupów materiałów możliwe jest stosowanie kilku strategii zależ-

nych od specyfiki nabywanego dobra, dostosowującej się do oczekiwań klienta. Należy pod-

kreślić, że powstanie modelu potrzeb materiałowych dla Oddziałów KGHM wskazało główne 

kierunki przyszłych postępowań przetargowych, w wyniku których można zawrzeć wiele ty-

pów umów: 

 umowy katalogowe, 

 umowy długoterminowe, 

 umowy depozytowe, 

 umowy ramowe. 

W procesie przygotowania postępowania przetargowego oraz negocjacjach kluczowa jest 

wiedza na temat przedmiotu zamówienia. Funkcjonalne połączenie wiedzy operatora postępo-

wania przetargowego oraz branżysty – pracownika o bardzo dużej wiedzy na temat nabywa-

nych dóbr i usług, wpłynęła na wzrost efektywności procesu wyboru wykonawcy/dostawcy. 

Filarami wzrostu efektywności stały się działania z obszaru: 

 przedmiotu zamówienia na etapie powstania zapotrzebowania, 

 kosztorysu, 

 wykonanych kosztorysów/szacunków przedmiotu zamówienia, 

 planowania pozycji zakupowych, 

 przepływu kluczowej informacji, 

 procesu negocjacyjnego, 

 strategii zakupowych na etapie planowania postepowania przetargowego. 

 



Zmiana podejścia do postępowań przetargowych jako funkcji procesów produkcyjnych do 

pełnoprawnego obszaru zarządzania postępowaniami spowodowała, że stały się one elementem 

strategicznym w procesach Zarządzania Łańcuchem Dostaw w KGHM Polska Miedź S.A. 

 

 

4. ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE – DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA 

ŁAŃCUCHEM DOSTAW (DZŁD) – CENTRALA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

 

Uporządkowanie procesów logistycznych wewnątrz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. po-

zwoliło na kolejny krok w ewolucji procesów logistycznych przedsiębiorstwa, mianowicie na 

utworzenie Departamentu Zarządzania Łańcuchem Dostaw integrującego procesy planowania, 

zarządzania przepływem materiałów i informacji. Mając na uwadze wielkość przedsiębiorstwa 

oraz skalę strumieni dostaw materiałowych koniecznym stało się budowanie relacji zewnętrz-

nych z dostawcami. Powstanie modeli: 

 zintegrowanego planowania potrzeb materiałowych opartego o indeksy materiałowe, 

 zintegrowanego budżetu zakupu materiałów i usług, 

 zintegrowanego planu dostaw wraz z liniami harmonogramowania dostaw do Oddzia-

łów KGHM 

wpłynęło na efektywne zaprojektowanie procesów logistycznych, tworząc sieci dostaw do 

KGHM. Dopasowanie procesów logistycznych uwzględniających specyfikę produkcji posz-

czególnych Oddziałów pozwoliło wygenerować oszczędności finansowe w poszczególnych 

ogniwach łańcucha dostaw (tab. 1) począwszy od dostawcy aż do konsumenta dóbr. Wiedza na 

temat całego procesu pozwala na usuwanie wąskich gardeł w poszczególnych ogniwach, a tym 

samym przyczynia się do samodoskonalenia realizowanego procesu. 

W zarządzaniu zintegrowanym opracowano i zastosowano pełen monitoring procesów 

wdrażając narzędzia Business Intelligence (BI) – kokpit menedżera SCM kontrola wszyst-

kich procesów logistycznych została połączona z realizacją kluczowych mierników efektywno-

ści (KPI) założonych dla każdego Działu Zarządzania Łańcuchem Dostaw. 

Efektem stała się spójność realizacji celów, koordynowana centralnie przez Departament 

w podległych funkcjonalnie działach. 

 
Tabela 1. Osiągnięte efekty finansowe w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw 

 

 
 

 
PODSUMOWANIE 

 

Rozwój nowoczesnych technologii, główne trendy w gospodarce światowej wpływają na pro-

cesy zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem. Zmiany w strukturze organizacyjnej, 

orientacja w kierunku zarządzania procesowego stały się odpowiedzią na kluczowe wyzwania 

przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdolność KGHM Polska Miedź S.A. do konkurowania na 

rynkach globalnych przedsiębiorstw wydobywczych zależeć będzie w głównej mierze od 

1 Zmniejszenie wartości poziomu zapasów własnych w O/KGHM - uwolnienie kapitału -14%

2 Uzyskana efektywność postępowań przetargowych w O/KGHM - ograniczenie wydatków -8%

3 Przeniesienie finansowania zapasów na deponenta - wdrożenie VMI - uwolnienie kapitału 12%

4 Zmiana ścieżek dostaw (wdrożenie ekwiwalentnych materiałów) 2%

Wzrost efektywności finansowej po wdrożeniu procesów zarządzania łańcuchem dostaw



umiejętności poszukiwania obszarów potencjalnych oszczędności wynikających ze wzrostu 

efektywności procesów produkcyjnych. Optymalizacja procesów logistycznych jest jednym 

z obszarów potencjalnych korzyści finansowo-organizacyjnych. Wdrożenie zmian w strukturze 

organizacyjnej KGHM stało się pierwszym krokiem na drodze integracji procesów logistycz-

nych na poziomie Oddziałów a następnie Centrali KGHM. Dalsze kierunki rozwoju w obsza-

rze zarządzania łańcuchem dostaw powinny być zorientowane na ciągłe doskonalenie kompe-

tencji w dziedzinach wielowymiarowych analiz danych, analityki finansowej i zarzadzania za-

kupami. 

Należy podkreślić, iż wdrażane zmiany nie były by możliwe bez głębokiej zmiany kultury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wdrożone zmiany poprzedzona były 24 miesięcznym okre-

sem testowym w jednym z dziewięciu Oddziałów KGHM. Zdobyte doświadczenia projektowe 

posłużyły jako „żywy” przykład w 8 miesięcznym szkoleniu pozostałych Oddziałów KGHM, 

w trakcie których liderzy zmian mieli okazję wdrażać zmianę struktury organizacyjnej w swo-

ich Oddziałach. Zasięg zmian w całym przedsiębiorstwie objął bezpośrednio około 400 osób, 

oddziałując na 500 komórek organizacyjnych zatrudniających około 18 000 pracowników 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Możliwość zwinnego budowania zespołów spośród ekspertów zatrudnionych w Działach 

Zarządzania Łańcuchem Dostaw wpłynęła na sprawne wdrożenie technologii IT z obszaru pla-

nowania i analiz wielowymiarowych, budowania zintegrowanych modeli analitycznych, czy 

monitorowania procesów w ZŁD. 
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Wydobywamy węgiel, który zmienia świat
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Model złoża 3D
KWK Pniówek

- przykłady zastosowania

Dariusz Sumiński
Katarzyna Golda
KWK „Pniówek” JSW S.A.



Kopalnia Węgla Kamiennego PNIÓWEK
- Lokalizacja i struktura



Dodatek nr 2 do Dokumentacji Geologicznej 

wg stanu na 31.12.2016 r.

62 udokumentowane pokłady

Złoże Pniówek

PZZ do 2051

22 pokładów przemysłowych

Wg strategii JSW do 2030 r.

20 zamodelowanych pokładów 

Dodatek nr 1 do Dokumentacji Geologicznej 

wg stanu na 31.12.2006 r.

24 udokumentowane pokłady

Złoże Pawłowice 1

PZZ do 2051

10 pokładów przemysłowych

Kopalnia Węgla Kamiennego PNIÓWEK
- Lokalizacja i struktura



• Otwory powierzchniowe: 72, 86 915 m

• Otwory dołowe: 222, 24 982 m

• Profilowania chodnikowe: 2158, 6807 m

• Próby jakościowe: 1834 analiz

• Uskoki główne: 10

• Uskoki pozostałe: 3

• Zamodelowane pokłady produkcyjne: 30 (w tym 7 złożonych)

• Zamodelowane parametry jakościowe: 11 

• Zamodelowane zbiorniki wodne: 10

Baza danych geologicznych
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego: PROFILE SZYBÓW (5, 4458 m)



Baza danych geologicznych
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego: PROFILE OTWORÓW POWIERZCHNIOWYCH (72, 86 915 m)



Baza danych geologicznych
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego: PROFILE OTWORÓW DOŁOWYCH (222, 24 982 m)



Baza danych geologicznych
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego: PROFILOWANIA CHODNIKOWE (2158, 6807 m)



Baza danych geologicznych
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego Typ Łączna długość [m]

CH, profil chodnikowy 6807.3

DD, dołowy spągowy 24454.2

DG, dołowy stropowy 528.6

PO, powierzchniowy 86914.5

SUMA: 118704.6



G2M
 Polecenie GEOLISP do eksportu profili z map numerycznych,

 generuje profil w plikach .xls zgodnych ze zdefiniowanym 
formatem bazy Minescape na wzór pionowego otworu -90, 
nadając współrzędną Z, znormalizowaną nazwę, 
litokod i kod pokładu, 

 użytkownik weryfikuje poprawność kodowania, 
dopisuje tzw. NR SZYK, odnoszący się do wyników 
analizy chemicznej węgla, które stanowią oddzielną bazę danych

Generowanie profili chodnikowych
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego



13 zamodelowanych uskoków głównych 

Tektonika
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego



2 piętra tektoniczne 
 grupy K-300 
 grupy K-400

Tektonika
- dane wejściowe do modelu stratygraficznego



Baza danych jakościowych

1834 ANALIZY CHEMICZNE WĘGLA 
 tabelaryczna baza danych sprzężona z danymi stratygraficznymi,

 11 parametrów do zamodelowania:
DA – gęstość pozorna
A – zawartość popiołu
S – zawartość siarki całkowitej
VF – zawartość części lotnych
CRI – reakcyjność koksu wobec C02
CSR – wytrzymałość koksu po reakcyjności
B – dylatacja
PA – zawartość fosforu
RI – zdolność spiekania wg Rogi
RO – przypadkowa/średnia refleksyjność witrynitu
SI – wskaźnik wolnego wydymania



Model strukturalny 3D
20 interwałów + powierzchnia stropu karbonu



Model strukturalny 3D
20 interwałów + powierzchnia stropu karbonu



Model strukturalny 3D
Pokład 404/4+405/1



Model strukturalny 3D
Izolinie miąższości pokładu



Model strukturalny 3D
Linia zrostu 



Model strukturalny 3D
Izolinie spągu pokładu 



Mapy numeryczne prowadzone w AutoCAD Civil 3D 
z nakładką GEOLISP

Podstawa wymiany informacji w dziale oraz między działami 
– pliki .dwg

Obsługa modelu 3D oraz bazy danych geologicznych 
za pośrednictwem oprogramowania Minescape

(aktualnie 3 licencje, 4 przeszkolonych pracowników)

Dane wynikowe „surowe” z Minescape są eksportowane do .dwg, 
w celu dalszej obróbki/analizy 

(także przez nieprzeszkolonych pracowników)

Zastosowanie praktyczne modelu 3D
w Dziale Geologicznym KWK Pniówek



Praktyczne zastosowanie:

Przekroje geologiczne



Praktyczne zastosowanie:

Przekroje geologiczne Profile otworów z bazy danych geologicznych

Zamodelowane przebiegi pokładów 



Praktyczne zastosowanie:

Przekroje geologiczne



Praktyczne zastosowanie:

Izolinie odległości pokładów
1. Postowanie danych wprost:

• Rzędna stropu/spągu 
• Miąższości netto/brutto

Postowanie wyrażeń 
• np. odległości

Post wartości 
z modelu 3D 

w siatce 
20x20m

Eksportowany 
jako punkt 

o zadanym Z 



Praktyczne zastosowanie:

Izolinie odległości pokładów
2. Import do pliku .dwg; utworzenie izolinii 3. Weryfikacja poprawności z mapą



Praktyczne zastosowanie:

Współczynnik podbudowy
1. Postowanie wyrażenia (baza/model):

Odległość między pokładami

Furta pokładu podbudowującego
M=



Praktyczne zastosowanie:

Statystyka wartości parametrów jakościowych 
w obrębie np. projektowanej ściany

1. Próbkowanie z wieloboku z modelu jakościowego, lub... 2. Eksport powierzchni jakościowej w postaci punków 
.csv/.dwg i statystyka z parceli 



Praktyczne zastosowanie:

Przewidywanie profilu otworu
1. Generowanie raportu o „przelotach” przez model 

w zadanym punkcie (otwór/współrzędne)

405/2

406/2

407/2

407/1 ?

406/1 ?

2. Wskazówki dla identyfikacji pokładów 
w  odwierconym otworze



Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13  ,  www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę
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tel:+48 32 756-41-13


Justyna SWOLKIEŃ

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Inżynierii Środowiska
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Monitoring emisji metanu do atmosfery z 

terenów górniczych i jego znaczenie



Wzrost stężenia metanu w powietrzu 

atmosferycznym

Kyoto

Paris

Copenhagen

UN Climate

Convention

Metan w atmosferzeCO2 w atmosferze

W porównaniu do CO2, zmiany w CH4 nie

są dobrze znane, z powodu wielu źródeł

naturalnych i antropogenicznych



Kampania CoMet 1.0

(Carbon dioxide and methane mission)

Obserwacje

Dane satelitarne

CO2 i CH4

Dane z 

inwentaryzacji 

emisji CO2 i CH4

i z samolotów

Meterologia

Satelity & in-situ

Dane pomocnicze i 

satelitarneCO, NO2, 

areozole, chmury

Wstępne 

informacje
Strumienie, raporty 

emisji,

Zintegrowanie danych

System szacowania

Asymilacja danych w tym 

określenie niepewności

Modele
transport, powierzchnia i 

oceany, cykl węglowy, emisje 

z paliw kopalnych, itp.

CoMet: 

Misja koordynowana przez

DLR przy współpracy 

międzynarodowej między 

innymi z partnerami z Polski. 

Obiekt : 

Górnośląskie Zagłębie 

Węglowe

Cel: 

• Walidacja urządzenia 

aktywnej teledetekcji lidar

CHARM-F na pokładzie 

samolotu HALO

• Udoskonalenie metodyki 

pomiarów wydajności 

strumieni gazów 

(dwutlenku węgla, 

metanu) w skali lokalnej i 

regionalnej.



Efekty końcowe kampanii

Zebrane dane pozwolą
zdobyć wiedzę na temat 

globalnego rozkładu i 
chwilowych zmian 

gazów cieplarnianych w 
atmosferze. 

Rozkład przestrzenny i 
czasowy stężenia CH4 

będzie mógł być 
śledzony z powietrza 
zdalnymi metodami o 

wysokiej rozdzielczości. 

Zintegrowany system 
monitoringu emisji 

gazów cieplarnianych 



Jednolity i innowacyjny system 

pomiarowy

Mobilne przyrządy 

pomiarowe i drony
Naziemne przyrządy 

teledetekcji

Modele



Dlaczego Górnośląskie Zagłębie 

Węglowe?

Polska jest 9 co do 
wielkości 

producentem węgla 
na świecie

1,8% światowej 
antropogenicznej 

emisji CH4 pochodzi z  
polskiego górnictwa

W Polsce górnictwo 
podziemne 

odpowiedzialne jest za 
36,1% 

antropogenicznej 
emisji metanu



Metan 

w pokładach węgla

Metan występuje w górotworze w stanie zaadsorbowanym i jako gaz wolny w 

szczelinach, spękaniach i porach



Przepuszczalność górotworu

Emisja metanu z pokładów wyżej 
zalegających 50-60%

Emisja metanu z pokładów niżej zalegających 10-
20%

Emisja metanu z pokładów 
eksploatowanego 20-40%



Metody redukcji ilości metanu wydzielającego się do wyrobisk 

ścianowych

Metan ujęty 
systemem 

odmetanowania

Metan 
odprowadzany 

systemem 
wentylacyjnym

Metanowość 
bezwzględna



Stan emisji metanu z kopalń węgla kamiennego 

w okresie od 2013 do 2018

Efektywność zagospodarowania metanu 2018

64,1 %

Wzrost w o 

7,1 % w 

stosunku do 

roku 2016



Obszar badań

IV
V

VI

VI

III

IV IV
IIIV

A
B

IV
VI

II
V

15 szybów 

wentylacyjnych 

w 7 kopalniach

Okres badań: 14 maj do 13 czerwiec 2018



Łączny wydatek objętościowy powietrza 

101536,58 m3/min
Kopalnia Zespolona I

Kopalnia X Łączny wydatek objętościowy powietrza 

42745,97 m3/min

Kopalnia Zespolona II Łączny wydatek objętościowy powietrza 

52112,71 m3/min

Kopalnia  Y Łączny wydatek objętościowy powietrza 

29379,05 m3/min



Zmiany stężeń w analizowanych szybach



Zmiany stężeń w analizowanych szybach



Zmiany strumieni metanu w analizowanych szybach



Zmiany strumieni metanu w analizowanych szybach



Emisja metanu w kopalniach będzie 
występowała  w związku ze 

zwiększającą się głębokością 
eksploatacji.

Kopalnie przyjęte do badań zaledwie ciągu 
miesiąca odprowadzały od 300 do 550 m3

metanu na minutę. 

Podsumowanie



Podsumowanie

Uzyskanie rzeczywistych emisji metanu pozwola
na zwalidowanie poprawności działania urządzeń 

pomiarowych, które następnie zostaną 
umieszczone na pokładach satelitów.

Wyniki zebrane na podstawie zastosowania 
nowoczesnej aktywnej teledetekcji będą miały 

duży wpływ na zobrazowanie rozprzestrzeniania 
się metanu w atmosferze w skali globalnej.



Dziękuję 

za

uwagę



Nikodem SZLĄZAK

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Inżynierii Środowiska
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Warunki decydujące o ujęciu metanu z 

pokładów węgla kamiennego 

zalegających na dużych głębokościach

20.02.2020



Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje się

trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi oraz

występowaniem zagrożeń:

 metanowego, 

 wybuchem pyłu węglowego, 

 tąpaniami, zawałami,

 pożarowego, 

 wodnego, 

 wyrzutami gazów i skał,

 oraz klimatycznego. 

WPROWADZENIE



Metan i jego związek z węglem

Węgiel powstawał głównie w karbonie ze szczątków roślinnych, które przy braku

tlenu uległy uwęgleniu. Proces przeobrażania tej substancji w węgiel można

podzielić na dwa okresy:

» okres diagenezy, czyli działania procesów fizycznych, chemicznych i 

biologicznych prowadzących do przeobrażenia substancji roślinnej w torf, a 

następnie węgiel brunatny,

» okres metamorfizmu, czyli dalszego uwęglenia węgla brunatnego do postaci 

węgla kamiennego i antracytu.

Metan wydzielał się w obu etapach, przy czym w każdym z nich odbywał się,

według innego mechanizmu. Zaleganie na znacznych głębokościach złóż

substancji roślinnej utrudniało przenikanie powstających gazów do atmosfery.

Możliwość migracji gazów uzależniona była od przepuszczalności tworzącego

się złoża. Mogły one zostać zakumulowane w porowatej strukturze węgla oraz

w wolnych przestrzeniach. Różnorodny skład i budowa skał mają wpływ na

zmienność występowania metanu w złożach węgla kamiennego.



Metan i jego związek z węglem

Metan jest gazem termokatalitycznym powstałym w procesie

uwęglenia substancji roślinnej. Duże ilości metanu występują w

południowej części obszaru Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Wzmożonej eksploatacji towarzyszą zjawiska emisji gazów

kopalnianych, takich jak metan, dwutlenek węgla, wyższe

węglowodory czy azot, oraz pary wodnej. Uwalniane tam gazy

składają się w 86-99,6% z metanu.

Węgiel kamienny charakteryzuje struktura porowata o różnych

zakresach średnic porów, które można podzielić na:

» makropory o średnicy powyżej 50 nm,

» mezopory o średnicy 2-50 nm,

» mikropory o średnicy poniżej 2 nm,

» submikropory (ultramikropory) o średnicy poniżej 0,8 nm.



Metan i jego związek z węglem

Gazy mogą występować w pokładach węgla w stanie wolnym lub

zasorbowanym.

W stanie wolnym występują one w szczelinach i spękaniach węgla

oraz w jego makroporach.

Sorpcja gazów zależy głównie od ich natury i rodzaju węgla, a ich

ilości występujące w obu stanach od temperatury i ciśnienia.

Obecność w pokładach gazów, a w szczególności metanu,

stwarza duże problemy podczas ich eksploatacji, gdyż może

prowadzić do stworzenia zagrożenia, a w konsekwencji do

wybuchów i nagłych wyrzutów skał.



Metan i jego związek z węglem

Bardzo rozbudowana struktura porowata węgli i wynikające z niej

zdolności sorpcyjne, w szczególności gazów, mają olbrzymie

znaczenie podczas wydobywania i przeróbki węgli. W swojej

naturalnej postaci, tj. w pokładzie, węgiel zawiera znaczne ilości

zaadsorbowanego metanu, który ze względu na taki a nie inny

kształt struktury porowatej łatwo ulega z niej dyfuzji podczas

wydobywania.

Znajomość procesu sorpcji pozwala na określenie jaka ilość gazu,

i w jakim stanie znajduje się z złożu. Natomiast proces desorpcji

stanowiący proces odwrotny do sorpcji pozwala określić jakie ilości

gazu desorbują z węgla w czasie. Wiedza ta jest ważna z punktu

widzenia bezpieczeństwa w kopalniach, gdyż pozwala określić

miejsca szczególnie narażone na emisję metanu i wyeliminować je

poprzez intensywną wentylację.



Na rysunkach przedstawiono izotermy sorpcji i krzywe desorpcji metanu 

na węglu z dwóch pokładów



Zasoby metanu w polskich złożach węgla kamiennego
(Państwowy Instytut Geologiczny, 2011)

Udokumentowane zasoby metanu występują w 52 złożach w obszarze

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Bilansowe zasoby wydobywane wynoszą 89,9 mld m3 w tym w obszarach

eksploatowanych 27 złóż węgla, 28,7 mld m3, a poza zasięgiem górniczej

eksploatacji węgla, tzn. w niezagospodarowanych złożach rezerwowych lub

w strefie złóż głębokich poniżej 1000 m, zasoby wynoszą 65,3 mld m3.

Zasoby przemysłowe w zagospodarowanych złożach węgla określone

zostały dla 22 złóż i wynoszą 5,7 mld m3.

Główną formą występowania metanu w złożach węgla Górnośląskiego

Zagłębia Węglowego jest tzw. metan sorbowany w pokładach węglowych.

Gaz z pokładów węgla (gaz kopalniany) zawiera prawie 100% czystego

metanu. W kopalniach Górnego Śląska największe nasycenie złoża

metanem występuje w przedziale głębokości 950 – 1050 m.



Zasoby metanu w polskich złożach węgla kamiennego

Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego

determinuje zwiększenie kosztów wydobycia węgla, co związane

to jest z nakładami finansowymi ponoszonymi z tytułu profilaktyki i

zwalczania tego zagrożenia.

Znaczne koszty generowane są przez konieczność prowadzenia

odmetanowania.

Z drugiej strony metan ujęty systemami odmetanowania stanowić

może nośnik energii, który odpowiednio zagospodarowany może

pokryć koszty poniesione na odmetanowanie, a nawet przynieść

dodatkowe zyski.

Ostatnio podejmowane są próby ujęcia metanu z powierzchni

poprzez wiercenie otworów i szczelinowanie pokładów węgla. Z

uwagi na mała przepuszczalność pokładów węgla ujęcie metanu z

pokładów węgla jest procesem długotrwałym i mało skutecznym.



Aktualnie w Polsce większość kopalń węgla kamiennego posiada

systemy odmetanowania.

Odmetanowanie prowadzone jest dla zapewnienia

bezpieczeństwa, bądź z przyczyn technologicznych (ujęcie części

metanu do systemu odmetanowania skutkuje mniejszymi emisjami

gazu do wyrobisk górniczych).

Metan ujęty tymi systemami może stanowić pełnowartościowe

paliwo wykorzystywane w różnych rozwiązaniach

technologicznych.



Kierunki wykorzystania gazu z odmetanowania mogą być różne. 

Do trzech podstawowych grup można zaliczyć:

» wykorzystanie energetyczne:

» produkcja ciepła (potrzeby grzewcze i technologiczne),

» produkcja energii elektrycznej,

» układy skojarzone (wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, 

chłodu),

» przesyłanie gazu do odbiorców zewnętrznych,

» produkcja gazu sieciowego,

» skraplanie gazu.



Strefy desorpcji metanu

podczas eksploatacji ścianowej 

Prowadzenie eksploatacji pokładu węgla przyczynia się do odprężenia i

spękania pokładu węgla oraz skał nadległych, jak również podległych.

Powoduje to wielokrotny wzrost przepuszczalności i umożliwia stosunkowo

swobodny przepływ metanu ze strefy odprężonej do wyrobiska ścianowego.

Występujący gradient ciśnienia, powoduje, że rozpoczyna się ruch masy gazu

skierowany do wyrobiska, gdzie ciśnienie jest mniejsze od ciśnienia gazu

zawartego w górotworze.

Ilość wydzielanego metanu do wyrobisk górniczych, a w szczególności do

wyrobiska eksploatacyjnego, zależy od:

» ilości metanu uwolnionego z pokładu węgla eksploatowanego (również z 

urobionego i transportowanego węgla), 

» ilości metanu desorbującego z pokładów sąsiednich zalegających w stropie 

i spągu, a będących w zasięgu wpływów eksploatacyjnych. 

Zasięg i wielkość odprężenia skał zależą zarówno od sposobu kierowania

stropem (podsadzka, zawał), jak i charakteru skał (skały sztywne, plastyczne).



Schemat wpływu eksploatacji 

na odgazowanie warstw sąsiednich (Kissel F. N. 2006)

Strefa A odpowiada obszarowi, 

który pozostaje bez wyraźnego 

wpływu na stan naprężeń w 

górotworze. 

Strefa B jest związana ze 

zwiększonymi ciśnieniami 

eksploatacyjnymi. 

Przepuszczalność węgla jest 

zmniejszona na skutek wzrostu 

ciśnień złożowych do 

wysokości naprężeń

eksploatacyjnych. 

Obszar C jest strefą odprężoną 

w wyniku eksploatacji pokładu. 

Przepuszczalność węgla dla 

gazu jest znacznie podwyższona 

w wyniku odprężenia. 



Schemat wpływu eksploatacji 

na odgazowanie warstw sąsiednich

Przedstawiony schemat uwidacznia wpływ czasu (trwania) odprężania

poszczególnych warstw (pokładów węgla) na stopień ich odgazowania.

Pomiędzy dwoma punktami gazoprzepuszczalnego złoża o różnych ciśnieniach

złożowych gazu, będzie trwał przepływ gazu, aż do czasu wyrównania się

ciśnień. Stopień odgazowania złoża będzie zależny od długości czasu

odprężenia, a wielkość dopływającego gazu do wyrobiska zależeć będzie od

oporów przepływu.

Warstwy złoża położone najbliżej eksploatowanego pokładu oraz częściowo

jego zroby są objęte ze wszystkich stron strefą wzmożonych ciśnień

eksploatacyjnych B.

Strefa ta przesuwa z prędkością równą postępowi eksploatacji. W wyniku tego

pokłady zalegające dalej od eksploatowanego pokładu (jak np. pokład l w

porównaniu z pokładem 2) znajdują się krócej w strefie odprężonej C (odcinek

l' - l" jest krótszy od odcinka 2' - 2"). Większe opory przepływu, dłuższa droga

przepływu gazu jak i krótszy czas oddawania gazu powodują mniejszy stopień

odgazowania warstw bardziej oddalonych od eksploatowanego pokładu.



W wyniku powstawania gradientu ciśnienia gaz zawarty w postaci

zasorbowanej uwalnia się, stanowiąc źródło dopływu masy do środowiska, w

którym gaz podlega filtracji.

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że istnieją dwie grupy parametrów

odpowiedzialnych za uzyskiwane wydatki metanu w otworze drenażowym:

Pierwsza to parametry techniczne, na które mamy wpływ w momencie

projektowania odmetanowania, takie jak: długość otworu drenażowego,

średnica otworu, wielkość podciśnienia w otworze drenażowym oraz rodzaj i

sposób wykonania uszczelnienia otworu drenażowego (w przypadku chodnika

drenażowego także wykonania korka zamykającego chodnik).

Drugą grupę stanowią parametry związane z własnościami górotworu

odpowiedzialnymi za filtrację gazu, takie jak: przepuszczalność i porowatość

ośrodka. Otwór drenażowy poddany pod depresję w przypadku występowania

niskich przepuszczalności górotworu nie będzie pozwalał na skuteczne

odmetanowanie górotworu.



Wyznaczenie strefy desorpcji metanu przy 

eksploatacji ściany (Flügge G., 1971)



Wyznaczenie strefy desorpcji metanu przy 

eksploatacji ściany

Przyjmowany jest obszar wydzielania gazu w obrębie

prowadzonego wyrobiska ścianowego, który jest prezentowany w

postaci prostej figury geometrycznej.

Strefa ta nazywana jest „strefą desorpcji” i w oparciu o nią określa

się wielkość wydzielania w zależności od odległości od

eksploatowanego pokładu.

Zazwyczaj wielkość wydzielania uzależniana jest od pierwotnej

zawartości gazu w pokładzie (metanonośności).

Stopień wydzielania z poszczególnych pokładów węgla i wielkość

dopływającego gazu zależą od zawartości metanu w pokładzie

oraz wielkości wydobycia w wyrobisku ścianowym.



Krzywa odgazowania dla pokładów 

naruszonych prowadzoną eksploatacją
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Przykłady wydzielania metanu do wyrobisk
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Pozyskiwanie metanu 

za pomocą otworów z powierzchni

W latach 90. XX wieku w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym przeprowadzono

intensywne prace mające na celu ocenę możliwości pozyskania metanu z

pokładów węgla nienaruszonych działalnością górniczą.

Amerykańskie koncerny naftowe, głównie Amoco i Texaco starały się

zaadaptować amerykańską technologię eksploatacji do warunków panujących w

GZW. Zasoby metanu udostępniano przy pomocy otworów pionowych

nawierconych do pokładów węgla.

W celu zwiększenia dopływu metanu do otworu wybrane pokłady były poddawane

szczelinowaniu hydraulicznemu. Niestety, zarówno w Polsce, jak i w Republice

Czeskiej, pomimo zaangażowania znacznych środków finansowych, jak również

najnowocześniejszych technologii, nie osiągnięto dopływów metanu do odwiertu

pozwalających na prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji metanu.

Ustalono, że główną przyczyną braku komercyjnego sukcesu programu

pozyskania metanu z powierzchni była zbyt niska przepuszczalność cechująca

pokłady węgla GZW i OKZW.



Pozyskiwanie metanu 

za pomocą otworów z powierzchni

Aktualnie wraz z rozwojem technologii wierceń kierunkowych planuje się

ponowienie prób uzyskania komercyjnego dopływu metanu do odwiertu poprzez

zastosowanie otworów wielodennych lub poziomych, w których końcowy

odcinek złoża odwiercony jest w pokładzie węgla. Dzięki temu wielokrotnie

zwiększy kontakt ścian otworu w pokładem węgla.

Aktualnie PGNiG podejmuje próby pozyskania metanu z pokładów węgla

nienaruszonych robotami górniczymi poprzez wiercenie z powierzchni otworów

pionowych i poziomych w pokładach węgla w polaczeniu z szczelinowaniem.

W czeskim OKZW obecnie nie są prowadzone żadne prace mające na celu

eksploatację metanu z dziewiczych pokładów węgla.

Ujmowanie gazu kopalnianego odbywa się przede wszystkim przy pomocy

odmetanowania, czyli procesu technologicznego polegającego na

podciśnieniowej eksploatacji gazu za otworów drenażowych nawierconych do

pokładów węgla lub zrobów, a następnie odprowadzenie tego gazu na

powierzchnię za pomocą systemu rurociągów podłączonych do stacji

odmetanowania.



Pozyskiwanie metanu 

za pomocą otworów z powierzchni

W górnictwie ukraińskim, w niektórych kopalniach stosowane są

metody odmetanowania otworami z powierzchni. Ma to

bezpośredni związek z przepuszczalnością skał nienaruszonych

eksploatacją.

Metoda odmetanowania otworami z powierzchni polega na

wykonywaniu otworów na wybiegu ściany eksploatacyjnej. Otwory

z powierzchni na ostatnich 150 m są orurowane rurami

perforowanymi i podłączane do systemu odmetanowania po

przejściu frontu ściany i zwiększeniu przepuszczalności górotworu.

Tym sposobem ujmowany jest metan o bardzo wysokim stężeniu i

powoduje to obniżenie wydzielania sie metanu do wyrobisk

górniczych.



Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, względnej ilości 

ujętego metanu i jego zagospodarowania





Podsumowanie 

Kształt przestrzeni wpływu eksploatacji na odgazowanie warstw

sąsiednich w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku eksploatacji posiada

ogromny wpływ na wielkość wydzielania gazu.

W warunkach rzeczywistych złoże posiada charakterystyczne pole ciśnień gazu

i gazonośności. W wyniku prowadzenia określonej metody eksploatacji powstaje

charakterystyczny zasięg zniszczenia górotworu, oraz związane z tym

zaburzenia pola gazonośności.

W przypadku odmetanowywania pokładów sąsiednich niezbędne jest określenie

strefy desorpcji wywołanej eksploatacją ściany. Otwory drenażowe powinny być

zlokalizowane tak, aby znajdowały się w strefie odprężonej, natomiast nie

przecinały strefy zawału bezpośredniego. Długość otworu wynika z warunków

geologicznych, a przede wszystkim z usytuowania pokładów węgla, które są

nośnikami metanu. Jeżeli jest to technicznie możliwe należy dążyć do tego,

ażeby otwory przecinały wszystkie pokłady znajdujące się w strefie desorpcji.

Przedstawiony sposób wyznaczania strefy desorpcji wokół ściany

eksploatacyjnej umożliwia dobór parametrów geometrycznych i kątów

nachylenia otworów drenażowych.

Ujęcie metanu z pokładów węgla nieodprężonych robotami górniczymi jest

na tle ujęcia podczas prowadzenia eksploatacji górniczej mało efektywne.



Dziękuję 

za

uwagę
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STRESZCZENIE Metan występujący w pokładach węgla kamiennego stanowi poważne za-

grożenie dla bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych. W związku z tym, że jest 

on gazem palnym i wybuchowym konieczne jest ograniczenie jego wypływu do przestrzeni 

wyrobisk górniczych. Proces ten wymaga stosowania środków profilaktycznych w postaci od-

metanowania.  

 Ujecie metanu z górotworu jest najskuteczniejszym środkiem zwalczania zagrożenia me-

tanowego, zapewniającym zmniejszenie wypływów metanu do przestrzeni roboczych. Jednak 

efektywność ujęcia metanu uzależniona jest od przepuszczalności pokładów węgla. Najsku-

teczniejszą metodą okazało się drenowanie metanu z górotworu i otamowanych zrobów i od-

prowadzanie go osobnymi rurociągami na powierzchnię, wykorzystując depresję wytwarzaną 

w stacji odmetanowania. Metoda ta pomaga w utrzymaniu żądanych parametrów wentyla-

cyjnych, stawia jednak określone wymagania co do sposobów rozcinania metanonośnych 

pokładów węgla.  

 Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na możliwość ujęcia metanu 

z pokładów węgla. W artykule wskazano na trudności w ujęciu metanu z pokładów nienaru-

szonych eksploatacja a zalegających na dutej głębokości. 

 Odmetanowanie pokładów węgla w oparciu o techniki szczelinowania z powierzchni, 

w porównaniu z ujęciem metanu podczas prowadzenia robót górniczych, jest mało efektywne. 

Wynika to z faktu konieczności istotnego naruszenia górotworu z powodu jego bardzo małej 

przepuszczalności. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Zagrożenie metanowe, metody odmetanowania, efektywność odmeta-

nowania 

 

 

WSTĘP 

 

Metan występujący w pokładach węgla wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo w podziem-

nych zakładach górniczych z uwagi na jego uwalnianie podczas prowadzonych prac górni-

czych. Jest on gazem palnym i wybuchowym, z tego więc względu zawsze stanowił i stanowi 

poważne zagrożenie bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. Ograniczenie wypływu 

metanu do przestrzeni wyrobisk górniczych, w celu niedopuszczenia do przekroczenia dopusz-

czalnych przepisami górniczymi stężeń metanu w powietrzu przepływającym przez wyrobiska, 
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wymaga również stosowania środków profilaktycznych w postaci odmetanowania górotworu 

(Roszkowski i Szlązak, 1999; Szlązak i Korzec, 2010; Skotniczy, 2013). Skuteczne odmeta-

nowanie węgla w podziemnych wyrobiskach górniczych nie tylko poprawia bezpieczeństwo, 

ale również pozwala zwiększyć koncentrację wydobycia (Szlązak i Korzec, 2010; Szlązak 

i Kubaczka, 2012). Efektywne systemy odmetanowania dają możliwość pozyskiwania metanu, 

jako naturalnego źródła energii, ale również ograniczają niekorzystny jego wpływ na środowi-

sko naturalne wynikający z jego emisji do atmosfery. 

W najbliższych latach prowadzenia eksploatacji w polskich kopalniach należy spodziewać 

się występowania zagrożenia metanowego na podobnym poziomie. Spowoduje to, że będzie 

ono nadal dominującym w naszych kopalniach. Bezpieczna eksploatacja będzie, więc zapew-

niona tylko przy odpowiednio dobranej profilaktyce metanowej. 

Metan jako paliwo może być wykorzystywany dla celów gospodarczych. Dlatego też po-

szukuje się różnych sposobów jego ujęcia z pokładów węgla zalegających na dużych głębo-

kościach. Jednym z tych sposobów jest odmetanowanie realizowane z powierzchni przy rów-

noczesnym szczelinowania pokładów węgla. 

 

 

METAN I JEGO ZWIĄZEK Z WĘGLEM 

 

Węgiel kamienny jest skałą osadową pochodzenia roślinnego, zawierającą w swoim składzie 

od 75-90% pierwiastka węgla. Węgiel powstawał głównie w karbonie ze szczątków roślin-

nych, które przy braku tlenu uległy uwęgleniu. Proces przeobrażania tej substancji w węgiel 

można podzielić na dwa okresy: 

 okres diagenezy, czyli działania procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych 

prowadzących do przeobrażenia substancji roślinnej w torf, a następnie węgiel brunat-

ny, 

 okres metamorfizmu, czyli dalszego uwęglenia węgla brunatnego do postaci węgla ka-

miennego i antracytu. 

Metan wydzielał się w obu etapach, przy czym w każdym z nich odbywał się, według inne-

go mechanizmu. Zaleganie na znacznych głębokościach złóż substancji roślinnej utrudniało 

przenikanie powstających gazów do atmosfery. Możliwość migracji gazów uzależniona była 

od przepuszczalności tworzącego się złoża. Mogły one zostać zakumulowane w porowatej 

strukturze węgla oraz w wolnych przestrzeniach. Różnorodny skład i budowa skał mają wpływ 

na zmienność występowania metanu w złożach węgla kamiennego. 

Metan jest gazem termokatalitycznym powstałym w procesie uwęglenia substancji roślin-

nej ( ). Duże ilości metanu występują jednak w południowej części obszaru Rybnickiego Okrę-

gu Węglowego. Wzmożonej eksploatacji, występujących na tych obszarach złóż, towarzyszą 

zjawiska emisji gazów kopalnianych, takich jak metan, dwutlenek węgla, wyższe węglowodo-

ry czy azot, oraz pary wodnej. Uwalniane tam gazy składają się w 86-99,6% z metanu.  

Węgiel kamienny jest porowatym ciałem stałym. Struktura porowata węgli kamiennych 

opisana została w pracy pod redakcją Czaplińskiego (Czapliński praca zb. 1994). Węgiel 

kamienny charakteryzuje struktura porowata o różnych zakresach średnic porów, które można 

podzielić na: 

 makropory o średnicy powyżej 50 nm, 

 mezopory o średnicy 2-50 nm, 

 mikropory o średnicy poniżej 2 nm, 

 submikropory (ultramikropory) o średnicy poniżej 0,8 nm. 

 



 

Ze względu na dużą niejednorodność struktury wewnętrznej węgli, wewnętrzne pory różnią 

się zarówno kształtem jak i rozmiarem, obejmując swoim zakresem nawet kilka rzędów wiel-

kości. Udział porów przejściowych w powierzchni właściwej węgli i objętości porów jest 

znacznie mniejszy niż udział makroporów w objętości i mikroporów w powierzchni (Gan H., 

Nadi S. P., Walker P. L.1972). Przeprowadzone badania rozdziału objętości porów w węglach 

o różnym stopniu uwęglenia pokazują, że (Czapliński praca zb. 1994): 

 porowatość jest uwarunkowana przede wszystkim objętością makroporów w węglach 

o zawartości pierwiastka C poniżej 75%, 

 porowatość w przeważającej części jest spowodowana obecnością porów przejściowych 

i makroporów w węglach o zawartości pierwiastka C od około 75 do 84%, 

 mikroporowatość przeważa przy ogólnej nieznacznej porowatości w węglach o zawar-

tości pierwiastka C od 85 do 91%, 

 wysoka mikroporowatość występuje w węglach o zawartości pierwiastka C powyżej 

91%. 

Gazy mogą występować w pokładach węgla w stanie wolnym lub zasorbowanym. W stanie 

wolnym występują one w szczelinach i spękaniach węgla oraz w jego makroporach. Sorpcja 

gazów zależy głównie od ich natury i rodzaju węgla, a ich ilości występujące w obu stanach od 

temperatury i ciśnienia (Czapliński, praca zb. 1994). Obecność w pokładach gazów, a w szcze-

gólności metanu, stwarza duże problemy podczas ich eksploatacji, gdyż może prowadzić do 

stworzenia zagrożenia, a w konsekwencji do wybuchów i nagłych wyrzutów skał. 

Silnie rozbudowana struktura porowata i obecność submikroporów (Czapliński praca zb. 

1994), o rozmiarach zbliżonych do adsorbowanych cząsteczek (0,5-0,6 nm) powoduje, że wę-

gle można uznać za tzw. „sita molekularne”. Charakteryzuje je bowiem duża selektywność 

wstosunku do sorbowanych gazów (Gan H., Nadi S. P., Walker P. L.1972). Budowa sita mole-

kularnego wynika z istnienia w strukturze wewnętrznej wydrążeń o wysokości 3,0 nm oddzie-

lonych od siebie przewężeniami o wymiarach średnio 0,5 i 0,8 nm. W przypadku mikroporów 

sorbowana substancja wypełnia całą ich objętość, a w przypadku porów większych substancja 

ta gromadzi się warstwowo na ich ściankach. Zdecydowanie większa część cząsteczek sorbo-

wanych gazów wnika jednak do porów o najmniejszych rozmiarach, czyli submikroporów, co 

określane jest mianem „sorpcji sieciowej” (Lasoń M., Żółcińska-Jezierska J. 1984). 

Bardzo rozbudowana struktura porowata węgli i wynikające z niej zdolności sorpcyjne, 

w szczególności gazów, mają olbrzymie znaczenie podczas wydobywania i przeróbki węgli. 

W swojej naturalnej postaci, tj. w pokładzie, węgiel zawiera znaczne ilości zaadsorbowanego 

metanu, który ze względu na taki a nie inny kształt struktury porowatej łatwo ulega z niej dy-

fuzji podczas wydobywania. Stanowić to może, jak już wcześniej wspominano, poważne za-

grożenie, szczególnie podczas wyrzutów, w których czynnikiem pośredniczącym jest właśnie 

metan gwałtownie desorbowany z węgla. 

Procesy sorpcji i desorpcji metanu na węglu kamiennym stanowią ważne zagadnienie w 

aspekcie rozpoznania zagrożenia metanowego w pokładach węgla kamiennego. Znajomość 

procesu sorpcji pozwala na określenie jaka ilość gazu, i w jakim stanie znajduje się z złożu. 

Natomiast proces desorpcji stanowiący proces odwrotny do sorpcji pozwala określić jakie ilo-

ści gazu desorbują z węgla w czasie. Wiedza ta jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa 

w kopalniach, gdyż pozwala określić miejsca szczególnie narażone na emisję metanu i wyeli-

minować je poprzez intensywną wentylację. 

Jedną z pierwszych i najszerzej stosowanych izoterm adsorpcji jest izoterma Langmuira. 

Równanie tej izotermy, jak również izotermy Freundlicha jest najczęściej stosowane podczas 

analizy sorpcji CO2, CH4 i N2 na węglu kamiennym w zakresach temperatur 293 K – 313 K 



 

(Czapliński praca zb. 1994). Desorpcja stanowi sumaryczny proces odwrotny do procesu sorp-

cji. Jest ona wydzielaniem się sorbatu z przestrzeni sorpcyjnej do otoczenia. 

 

Proces sorpcji gazów jest procesem złożonym, dla którego szybkość i ilość zaadsorbowanej 

substancji zależą od czasu. Zależność ilości zaadsorbowanej substancji od czasu przedstawia 

się w postaci krzywych kinetycznych, w których wielkość sorpcji dąży do wartości granicznej 

odpowiadającej wielkości adsorpcji w stanie równowagi dla danego stężenia gazu. 

W przeprowadzonych badaniach kopalnianych dokonano poboru prób węgla oraz ich póź-

niejszej analizy laboratoryjnej. Próby pobierane były w różnych kopalniach, z różnych aktual-

nie eksploatowanych pokładów węgla oraz na różnych poziomach wydobywczych. Próbki te 

miały również cechować się odmiennymi parametrami charakteryzującymi własności fizyczne 

węgla, takimi jak zwięzłość, zawartość części lotnych, zawartość wilgoci czy zawartość popio-

łu. Próbki węgla pobierane były zgodnie z opracowaną do tego celu metodyką (Szlązak N. 

i inni 2011). Dla próbek tych wykonane zostały badania sorpcji metanu na węglu kamiennym, 

jak również desorpcji metanu z węgla. Badania sorpcji i desorpcji metanu na węglu kamien-

nym przeprowadzono z wykorzystaniem analizatora IGA-001. Analizator ten jest układem 

grawimetrycznym służącym do wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji gazów. 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono otrzymane izotermy sorpcji metanu na węglu z dwóch 

pokładów, a na rysunku 3 i 4 krzywe desorpcji. 

 

 

  
 

Rys. 1. Izoterma sorpcji (pokład 329/1) 

 

 

Rys. 2. Izoterma sorpcji (pokład 330/2) 

 



 

  
 

Rys. 3. Krzywa desorpcji (pokład 329/1) 

 

Rys. 4. Krzywa desorpcji (pokład 330/2) 

 

 

Znajomość procesu sorpcji pozwala na określenie jaka ilość gazu, i w jakim stanie znajduje 

się z złożu. Natomiast proces desorpcji stanowiący proces odwrotny do sorpcji pozwala okre-

ślić jakie ilości gazu desorbują z węgla w czasie.  

 

 

ZASOBY METANU W POLSKICH ZŁOŻACH WĘGLA KAMIENNEGO 

 

Udokumentowane zasoby metanu występują w 52 złożach w obszarze Górnośląskiego Zagłę-

bia Węglowego (tabela 1). Bilansowe zasoby wydobywane wynoszą 89,9 mld m3 w tym w ob-

szarach eksploatowanych 27 złóż węgla, 28,7 mld m3, a poza zasięgiem górniczej eksploatacji 

węgla, tzn. w niezagospodarowanych złożach rezerwowych lub w strefie złóż głębokich poni-

żej 1000 m, zasoby wynoszą 65,3 mld m3. Zasoby przemysłowe w zagospodarowanych zło-

żach węgla określone zostały dla 22 złóż i wynoszą 5,7 mld m3.  

Główną formą występowania metanu w złożach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowe-

go jest tzw. metan sorbowany w pokładach węglowych. Gaz z pokładów węgla (gaz kopalnia-

ny) zawiera prawie 100% czystego metanu. Zasoby metanu w pokładach węgla kamiennego są 

ściśle zależne od geomechanicznej charakterystyki węgla, ilości jego zasobów i budowy geo-

logicznej basenu węglowego. W kopalniach Górnego Śląska największe nasycenie złoża meta-

nem występuje w przedziale głębokości 950–1050 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 1. Złoża metanu z pokładów węgla w Polsce – stan na 31.12.2010 r. 

(Państwowy Instytut Geologiczny, 2011) 
 

Metan z pokładów węgla, mln m3 

Typ 

Zasoby 

zasoby przemysłowe 

bilansowe pozabilansowe 

Złoża udokumentowane 

ogółem - 52 złoża 
89 988,62 16 908,66 56 903,84 

w
 t

y
m

: 

w obszarach eksploatowa-

nych złóż węgla kamiennego 

- 27 złóż 

28 721,46 214,07 3 904,27 

poza obszarami eksploatacji 

złóż węgla kamiennego 

 - 16 złóż 

27 002,93 6 728,86 604,00 

złoża metanu jako kopaliny 

głównej - 9 złóż 
34 264,23 9 956,73 1 182,57 

 

Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego determinuje zwiększenie kosztów 

wydobycia węgla, co związane to jest z nakładami finansowymi ponoszonymi z tytułu profi-

laktyki i zwalczania tego zagrożenia. Znaczne koszty generowane są przez konieczność pro-

wadzenia odmetanowania. Z drugiej strony metan ujęty systemami odmetanowania stanowić 

może nośnik energii, który odpowiednio zagospodarowany może pokryć koszty poniesione na 

odmetanowanie, a nawet przynieść dodatkowe zyski. Ostatnio podejmowane są próby ujęcia 

metanu z powierzchni poprzez wiercenie otworów i szczelinowanie pokładów węgla. Z uwagi 

na mała przepuszczalność pokładów węgla ujęcie metanu z pokładów węgla jest procesem 

długotrwałym i mało skutecznym. 

Aktualnie w Polsce większość kopalń węgla kamiennego posiada systemy odmetanowania. 

Odmetanowanie prowadzone jest dla zapewnienia bezpieczeństwa, bądź z przyczyn technolo-

gicznych (ujęcie części metanu do systemu odmetanowania skutkuje mniejszymi emisjami ga-

zu do wyrobisk górniczych). Metan ujęty tymi systemami może stanowić pełnowartościowe 

paliwo wykorzystywane w różnych rozwiązaniach technologicznych. 

Kierunki wykorzystania gazu z odmetanowania mogą być różne. Do trzech podstawowych 

grup można zaliczyć (Szlązak N. i inni , 2015): 

 wykorzystanie energetyczne: 

 produkcja ciepła (potrzeby grzewcze i technologiczne), 

 produkcja energii elektrycznej, 

 układy skojarzone (wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu), 

o przesyłanie gazu do odbiorców zewnętrznych, 

 produkcja gazu sieciowego, 

 skraplanie gazu. 

W warunkach polskich kopalń metan często pozyskiwany jest w miejscach, w których ak-

tualnie prowadzone są roboty górnicze. Zmieniające się warunki powodują częstą zmianę ilości 

i składu pozyskiwanego gazu. Gaz kopalniany nie posiadający stabilnych parametrów ilościo-

wych i jakościowych nie może więc być wykorzystywany w sieciach komunalnych. Wymaga-

łoby to jego kosztownego oczyszczenia i wzbogacenia. 



 

Układy energetyczne pozwalające na gospodarcze wykorzystanie metanu zlokalizowane 

więc muszą być na terenie kopalni, bądź w bliskim jej sąsiedztwie. Wytwarzanie energii w tym 

przypadku może wiązać się z wytwarzaniem ciepła użytkowego, lub wytwarzaniem energii 

elektrycznej i ciepła odpadowego w tzw. układach skojarzonych kogeneracyjnych. Układy trój-

generacyjne pozwalają na dodatkowo wytworzyć chłód. 

Metan z systemów odmetanowania może być również wykorzystany do produkcji gazu sie-

ciowego. Wymaga to jednak zastosowania technologii, która pozwoli zwiększyć parametry 

metanu, w celach wymagań dla gazu sieciowego. 

Alternatywnym sposobem zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalń węgla ka-

miennego jest proces jego oczyszczenia i skroplenia do postaci LNG. Tak uzyskany ciekły 

produkt zawiera 97% CH4 i 3% N2 i stanowi, po jego regazyfikacji, paliwo o właściwościach 

praktycznie tożsamych z sieciowym gazem ziemnym. Zasadnicze różnice polegają na tym, że 

LNG z gazu z odmetanowania nie zawiera węglowodorów wyższego rzędu i nie zawiera wody, 

która jest całkowicie usunięta przed rozpoczęciem procesów kriogenicznych. 

Metan który wydzielił się do wyrobisk, wraz z powietrzem wentylacyjnym kierowany jest 

do szybów wentylacyjnych kopalni. Istnieją technologie pozwalające na wykorzystanie metanu 

z powietrza wentylacyjnego (VAM), a wśród ważniejszych z nich można wymienić: 

 Termiczny rewersyjny reaktor przepływowy (FTRR), 

 Katalityczny przepływowy reaktor rewersyjny (CFRR), 

 Koncentrator metanu, 

 Turbiny gazowe (CGT i CCGT), 

 Mikroturbiny, 

 Turbiny hybrydowe, 

 Inne. 

Większość z tych technologii pozwala na wykorzystanie metanu znajdującego się w powie-

trzu w ilości 0,3–0,6% obj., niektóre wymagają wyższych stężeń, a inne pracują nawet w przy-

padku stężenia od 0,1% obj. Na świecie prowadzone są prace badawcze nad możliwościami 

wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego. 

Instalacja służąca do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamien-

nego składa się z następujących elementów: 

 urządzenia do pobierania mieszanki metanowo-powietrznej z szybu wentylacyjnego, 

 urządzenia do transportu mieszanki, 

 reaktorów spalających metan (wytwarzają spaliny i energię cieplną), 

 wymienników ciepła woda-gaz (możliwość wykorzystania energii cielnej), 

 kominów odprowadzających spaliny. 

 

 
STREFY DESORPCJI METANU PODCZAS EKSPLOATACJI ŚCIANOWEJ  

 

Prowadzenie eksploatacji pokładu węgla przyczynia się do odprężenia i spękania pokładu wę-

gla oraz skał nadległych, jak również podległych. Powoduje to wielokrotny wzrost przepusz-

czalności i umożliwia stosunkowo swobodny przepływ metanu ze strefy odprężonej do wyro-

biska ścianowego. Występujący gradient ciśnienia, powoduje, że rozpoczyna się ruch masy ga-

zu skierowany do wyrobiska, gdzie ciśnienie jest mniejsze od ciśnienia gazu zawartego w gó-

rotworze. Charakter wydzielania się metanu do wyrobisk kopalnianych jest skomplikowany, 

bowiem zależy od wielu czynników geologicznych i górniczych (Szlązak N. i inni , 2015). 



 

Ilość wydzielanego metanu do wyrobisk górniczych, a w szczególności do wyrobiska eks-

ploatacyjnego, zależy od: 

 ilości metanu uwolnionego z pokładu węgla eksploatowanego (również z urobionego 

i transportowanego węgla),  

 ilości metanu desorbującego z pokładów sąsiednich zalegających w stropie i spągu, a 

będących w zasięgu wpływów eksploatacyjnych.  

Zasięg i wielkość odprężenia skał zależą zarówno od sposobu kierowania stropem (pod-

sadzka, zawał), jak i charakteru skał (skały sztywne, plastyczne). 

Proces wydzielania gazu ze złoża do wyrobiska ścianowego rozpoczyna się w chwili od-

prężenia skał. Wydzielanie gazu ze złoża ma miejsce przede wszystkim z pokładów węgla. 

Wydzielanie gazu trwa tak długo jak długo obszar górotworu jest odprężony eksploatacją. 

W wyniku przesunięcia się frontu wyrobiska ścianowego i związanego z tym powtórnego sprę-

żenia złoża następuje zahamowanie odpływu gazu ze złoża. Stopień odgazowania wpływu eks-

ploatacji obszaru górotworu, a w szczególności pokładów węgla, zależy w dużej mierze od 

długości trwania czasu ich odprężenia. 

Na rysunku 4 w przekroju podłużnym wzdłuż wybiegu wyrobiska ścianowego przedsta-

wiono wpływ eksploatacji na odgazowanie warstw sąsiednich. Na rysunku uwidoczniono za-

sięg wpływów eksploatacji. Schemat obrazuje zarówno obszar, z którego następuje wydziela-

nie gazu jak i czas trwania odgazowania poszczególnych warstw, jako funkcję odległości od 

eksploatowanego pokładu węgla. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat wpływu eksploatacji na odgazowanie warstw sąsiednich (Kissel F. N. 2006) 

 

Na rysunku 4 wyróżniono trzy strefy. Strefa A odpowiada obszarowi, który pozostaje bez 

wyraźnego wpływu na stan naprężeń w górotworze. Przepuszczalność węgla tej strefy w od-

niesieniu do gazu odpowiada stopniowi sprężenia wynikającemu z głębokości zalegania. Na-

tomiast strefa B jest związana ze zwiększonymi ciśnieniami eksploatacyjnymi. Przepuszczal-

ność węgla jest zmniejszona na skutek wzrostu ciśnień złożowych do wysokości naprężeń eks-



 

ploatacyjnych. Ostatni obszar C jest strefą odprężoną w wyniku eksploatacji pokładu. Prze-

puszczalność węgla dla gazu jest znacznie podwyższona w wyniku odprężenia. Oprócz zmniej-

szenia oporów calizny węglowej w strefie C występuje również ułatwiony przepływ gazu do 

wyrobiska w wyniku powstania szeregu spękań i szczelin stanowiących najdogodniejsze drogi 

migracji gazu. 

Przedstawiony rysunek 4 uwidacznia wpływ czasu (trwania) odprężania poszczególnych 

warstw (pokładów węgla) na stopień ich odgazowania. Pomiędzy dwoma punktami gazoprze-

puszczalnego złoża o różnych ciśnieniach złożowych gazu, będzie trwał przepływ gazu, aż do 

czasu wyrównania się ciśnień. Stopień odgazowania złoża będzie zależny od długości czasu 

odprężenia, a wielkość dopływającego gazu do wyrobiska zależeć będzie od oporów przepły-

wu. Warstwy złoża położone najbliżej eksploatowanego pokładu oraz częściowo jego zroby są 

objęte ze wszystkich stron strefą wzmożonych ciśnień eksploatacyjnych B. Strefa ta przesuwa 

z prędkością równą postępowi eksploatacji. W wyniku tego pokłady zalegające dalej od eks-

ploatowanego pokładu (jak np. pokład l w porównaniu z pokładem 2) znajdują się krócej w 

strefie odprężonej C (odcinek l' - l" jest krótszy od odcinka 2' - 2"). Większe opory przepływu, 

dłuższa droga przepływu gazu jak i krótszy czas oddawania gazu powodują mniejszy stopień 

odgazowania warstw bardziej oddalonych od eksploatowanego pokładu. 

Na długości wybiegu wyrobiska ścianowego zwiększone wydzielanie metanu obserwuje się 

od chwili przyjścia pierwszego zawału. Obejmuje ono coraz większy obszar w miarę powięk-

szania się strefy odprężonej. W nowo uruchamianych wyrobiskach ścianowych w początkowej 

fazie eksploatacji metanowość ścian w pierwszych dniach eksploatacji jest na ogół mała i jest 

wynikiem wydzielania się metanu tylko z pokładu eksploatowanego. Powstanie pierwszego 

zawału spowodować może początkowo nagły wzrost metanowości i jej dalsze narastanie na 

początkowym odcinku wybiegu wyrobiska ścianowego w miarę powiększania się strefy odprę-

żonej. Następnie przy regularnym zaleganiu pokładów warunki metanowe stabilizują się. 

W przypadku, gdy metan wydzielający się w wyrobisku ścianowym pochodzi w większości z 

pokładu eksploatowanego, to ilość metanu jest proporcjonalna do wydobycia. Natomiast przy 

wydzielaniu metanu z pokładów wyżej i niżej leżących, ilość metanu będzie opisana zależno-

ścią ekspotencjalną. 

Kształt przestrzeni wpływu eksploatacji na odgazowanie warstw sąsiednich w płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku eksploatacji posiada ogromny wpływ na wielkość wydzielania gazu. 

W opracowanych metodach prognozowania wydzielania metanu, autorzy przyjmują różny 

kształt przestrzeni wpływu na odgazowanie warstw w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

wybierania. Tym samym przyjmowany jest różny zasięg i stopień odgazowania poszczegól-

nych warstw (rysunek 5). 

W warunkach rzeczywistych złoże posiada charakterystyczne pole ciśnień gazu i gazono-

śności. W wyniku prowadzenia określonej metody eksploatacji powstaje charakterystyczny za-

sięg zniszczenia górotworu, oraz związane z tym zaburzenia pola gazonośności.  

Wyeksploatowanie pokładu węgla i odgazowanie pokładów naruszonych eksploatacją po-

woduje, że powstanie nowe pole ciśnień w górotworze i inny będzie stopień odgazowania po-

kładów węgla przy podjęciu nowej eksploatacji w następnym wyrobisku ścianowym. Przyj-

mowanie w założeniach stałego stopnia odgazowania pokładów wyżej i niżej leżących prowa-

dzi do błędów w prognozowaniu wydzielania metanu do wyrobiska ścianowego.  

Cechą filtracji jest to, że ruch gazów odbywa się w kanałach o bardzo małych przekrojach 

poprzecznych oraz o bardzo skomplikowanych kształtach podłużnych w systemie połączonych 

ze sobą kanałów. Skały, w których zachodzi filtracja mogą mieć budowę: zwartą, jednolitą, 

najczęściej jednak zawierają rysy, spękania, szczeliny. W skałach spękanych szczeliny wpły-

wają na przepuszczalność. Gaz jako medium ściśliwe zajmuje objętość zależną od ciśnienia 



 

przy stałej temperaturze. W praktyce górniczej ośrodek porowaty stanowi zbiornik nasycony 

gazem.  

Po otwarciu złoża robotami górniczymi, czy też wykonaniu otworu drenażowego występuje 

gradient ciśnienia, w związku z czym rozpoczyna się ruch masy gazu skierowany do wyrobiska 

(otworu), gdzie ciśnienie jest mniejsze od ciśnienia gazu zawartego w górotworze. 

W wyniku powstawania gradientu ciśnienia gaz zawarty w postaci zasorbowanej uwalnia 

się, stanowiąc źródło dopływu masy do środowiska, w którym gaz podlega filtracji.  

Na podstawie uzyskanych obserwacji można stwierdzić, że istnieją dwie grupy parametrów 

odpowiedzialnych za uzyskiwane wydatki metanu w otworze drenażowym. Pierwsza to para-

metry techniczne, na które mamy wpływ w momencie projektowania odmetanowania, takie 

jak: długość otworu drenażowego, średnica otworu, wielkość podciśnienia w otworze drena-

żowym oraz rodzaj i sposób wykonania uszczelnienia otworu drenażowego (w przypadku 

chodnika drenażowego także wykonania korka zamykającego chodnik). Drugą grupę stanowią 

parametry związane z własnościami górotworu odpowiedzialnymi za filtrację gazu, takie jak: 

przepuszczalność i porowatość ośrodka. Otwór drenażowy poddany pod depresję w przypadku 

występowania niskich przepuszczalności górotworu nie będzie pozwalał na skuteczne odmeta-

nowanie górotworu. 

 

 

WYZNACZANIE STREFY DESORPCJI METANU 

WOKÓŁ ŚCIANY EKSPLOATACYJNEJ 

DESORPCJA METANU Z POKŁADÓW 

WĘGLA KAMIENNEGO 

 

Warunki geologiczne występowania metanu w złożu węglowym oraz niska przepuszczalność 

polskich węgli powodują, że uwolnienie gazu bez naruszenia struktury górotworu robotami 

górniczymi jest niewielkie. Stąd ilość uwalnianego metanu jest ściśle związana z zakresem 

prowadzonych robót górniczych tak udostępniających, jak i właściwej eksploatacji pokładów 

węgla (Krause i Łukowicz, 2004; Berger i in., 2010). 

W polskich kopalniach najczęściej stosowanym systemem eksploatacji jest system ścia-

nowy. Pozwala on uzyskać stosunkowo dużą koncentrację wydobycia i duże postępy przodków 

(Szlązak i in., 2008). Wysoka metanonośność węgla w rejonie prowadzenia eksploatacji wy-

maga często zastosowania wysoko skutecznego odmetanowania. Ze względu na różnorodność 

czynników decydujących o doborze systemu odmetanowania w Polsce stosowanych było wiele 

sposobów odmetanowania ścian. 

Odmetanowanie górotworu jest najskuteczniejszym środkiem zwalczania zagrożenia me-

tanowego, zapewniającym zmniejszenie wypływów metanu do przestrzeni roboczych oraz za-

pobieganie lub zmniejszenie objawów, takich jak np. wydmuchy, nagłe wyrzuty metanu i węg-

la, itp. Najskuteczniejszą metodą okazało się drenowanie metanu z górotworu i otamowanych 

zrobów oraz dalsze odprowadzanie go osobnymi rurociągami na powierzchnię, wykorzystując 

depresję wytwarzaną w stacji odmetanowania. Metoda ta pomaga w utrzymaniu żądanych 

parametrów wentylacyjnych, jednak stawia określone wymagania odnośnie sposobów rozci-

nania metanonośnych pokładów węgla. Odmetanowanie wyprzedzające w kopalniach polskich 

stosowane jest sporadycznie lub wcale się go nie stosuje ze względu na niską przepuszczalność 

węgli, która decyduje o niskiej skuteczności tej metody.  

W przypadku odmetanowywania pokładów sąsiednich niezbędne jest określenie strefy de-

sorpcji wywołanej eksploatacją ściany. Otwory drenażowe powinny być zlokalizowane tak, 

aby znajdowały się w strefie odprężonej, natomiast nie przecinały strefy zawału bezpośrednie-



 

go. W polskich warunkach geologicznych dobre wyniki daje wyznaczanie kątów nachylenia 

otworów drenażowych zgodne z pracą (Flügge G., 1971), a przedstawione na rysunku 5. 

Podane na rysunku 5 wartości odpowiadają otworom wierconym równolegle do czoła ścia-

ny. Wówczas kąt nachylenia otworu odpowiada w przybliżeniu kątowi zasięgu desorpcji. W 

przypadku wiercenia otworów skośnych w stosunku do czoła ściany należy uwzględnić odpo-

wiednią poprawkę. Jeśli otwory wiercone są z chodnika równoległego, należy kąty wyznaczyć 

uwzględniając szerokość filara pomiędzy chodnikami i zwracając uwagę na to, by możliwie 

jak największa część otworu znajdowała się w strefie odprężonej. 

Długość otworu wynika z warunków geologicznych, a przede wszystkim z usytuowania 

pokładów węgla, które są nośnikami metanu. Jeżeli jest to technicznie możliwe należy dążyć 

do tego, ażeby otwory przecinały wszystkie pokłady znajdujące się w strefie odprężonej (stre-

fie desorpcji). Wysokość strefy desorpcji zależeć będzie od długość: ściany L. 

Przyjmując oznaczenia jak na rysunku 6 wysokość tej strefy w stropie można obliczyć ze 

wzoru: 

 

( 

gdzie: 

 i  - są kątami strefy desorpcji. 

 

Dla obszaru odgazowania w płaszczyźnie pionowej jak jest to przedstawione na rysunku 6 

kąty nachylenia obszaru desorpcji do płaszczyzny pokładu będą odpowiednio wynosić: 

 

dla chodnika podścianowego 

 

 
 

oraz dla chodnika nadścianowego 

 

 
 

gdzie: 

 

 - kąt nachylenia eksploatowanego pokładu, deg. 

 

W przypadku gdy kąt upadu pokładu eksploatowanego nie przekracza 50 wartości kątów 

desorpcji i  (określonych w stosunku do płaszczyzny poziomej) można przyjmować wg 

tabeli 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rys. 5. Wyznaczenie strefy desorpcji metanu przy eksploatacji ściany (Flügge G., 1971) 

 

 
Tab. 2 Wartości kątów desorpcji 

 

Kąt 

nachylenia 

pokładu 

Kąty zasięgu desorpcji 

Warstwy stropowe Warstwy spągowe 

Chodnik 

nadścianowy 

Chodnik 

podścianowy 

Chodnik 

nadścianowy 

Chodnik 

podścianowy 

α, ° δg,  δd,  δg ,  δd ,  

0 60,0 60,0 60,0 60,0 

10 58,1 61,9 61,9 58,1 

20 53,1 66,9 66,9 53,1 

30 46,9 73,1 73,1 46,9 

40 41,9 78,1 78,1 41,9 

50 40,0 80,0 80,0 40,0 

 

 

Dla warstw spągowych przyjmuje się odpowiednio kąty przeciwległe. Ponieważ wypływ 

gazów z warstw spągowych jest jednak mniejszy niż wynika to z obliczonego obszaru desorp-

cji dlatego przyjmuje się tylko połowę wartości kątów desorpcji: 

 



 

 
 

 
 

Zatem, dla warstw spągowych zasięg desorpcji obliczyć można ze wzoru 
 

 
 

 

Z powyższych równań wynika, że pokład położony w stropie w odległości „a” lub w spągu 

w odległości „b” jest objęty wpływem eksploatacji na długości X zależnie od długości wyrobi-

ska ścianowego i można wyznaczyć go wg następujących zależności: 
 

  

 ( 

gdzie: 

 
 

 
 

Powyższe obliczenia zakładają, że odległości „a” i „b” są prostopadłe do płaszczyzny po-

kładu. W przypadku wykonywania otworów drenażowych do pokładów sąsiednich należy 

utrzymywać kąt nachylenia otworów w wyznaczonej strefie desorpcji. 

W metodach tych przyjmuje się, że pokłady węgla są głównym źródłem wydzielania meta-

nu, choć również dodatkowo przyjmuje się wydzielanie gazu ze skał płonnych, najczęściej z 

piaskowca. 

Przyjmowany jest obszar wydzielania gazu w obrębie prowadzonego wyrobiska ścianowe-

go, który jest prezentowany w postaci prostej figury geometrycznej. Strefa ta nazywana jest 

„strefą desorpcji” i w oparciu o nią określa się wielkość wydzielania w zależności od odległo-

ści od eksploatowanego pokładu. Zazwyczaj wielkość wydzielania uzależniana jest od pier-

wotnej zawartości gazu w pokładzie (metanonośności). Stopień wydzielania z poszczególnych 

pokładów węgla i wielkość dopływającego gazu zależą od zawartości metanu w pokładzie oraz 

wielkości wydobycia w wyrobisku ścianowym. 

Wielkość wydzielania gazu z pokładów wyżej i niżej leżących jest określana w oparciu o 

empiryczne równanie. Praktyczne granice dla obliczeń są przyjmowane 165 m w stropie i 59 m 

w spągu. W tabeli 3 przedstawiono zależności umożliwiające określenie stopnia odgazowania 

pokładów naruszonych eksploatacja wg Noacka (1998) i Kozłowskiego (1982), a na rysunku 6 

krzywe odgazowania w formie graficznej. W określeniu stopnia odmetanowania pokładów na-

ruszonych eksploatacją przyjęto miąższość eksploatowanej warstwy równą 1,0m. Z rysunku 6 

widoczne są różnice w wartości stopnia odmetanowania pokładów wynikające z przyjętych 

danych przez wymienionych autorów. Stopień odmetanowania pokładów naruszonych eks-

ploatacją związany jest z warunkami górniczo-geologicznymi danego zagłębia węglowego. 



 

Tabela 3. Stopień odgazowania pokładów naruszonych eksploatacja 

 

Wg autora 
Stopień odgazowania pokładów 

podebranych, % 

Stopień odgazowania pokładów 

nadebranych, % 

Noack K. 
)20(016,0

100



L

e
ip

  2027,04142 LL
in

  

Kozłowskiego B. uL
e

ip

040,0
71,67


  uL

in e
037,0

14,54


  

em

l
uL   

l – odległość rzeczywista, m, 

me – miąższość eksploatowanego pokładu, m, 

α – współczynnik zależny od sposobu likwidacji zrobów, który wynosi: 

 dla eksploatacji z zawałem α = 1, 

 dla eksploatacji z podsadzką suchą α = 0,3-0,5, 

 dla eksploatacji z podsadzką płynną ze skał płonnych α = 0,2-0,4, 

 dla eksploatacji z podsadzką płynną z piasku α = 0,05-0,15. 

L – odległość rzeczywista pokładu rozpatrywanego od pokładu eksploatowanego, m. 

L przyjmuje wartości dodatnie dla pokładów podebranych i wartości ujemne 

dla pokładów nadebranych. 
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Rys. 6. Krzywa odgazowania dla pokładów naruszonych prowadzoną eksploatacją: 

1, 2 – krzywa wydzielania gazu dla pokładów węgla w stropie, 3, 4 – krzywej wydzielania 

gazu dla pokładów w spągu, 1, 3 – wg B. Kozłowskiego, (1982), 2 i 4 wg K. Noacka (1998) 



 

PRZYKŁADY WYDZIELANIA METANU DO WYROBISK GÓRNICZYCH 

 

Na rysunkach 7, 8 i 9 przedstawiono wielkości ujęcia metanu prowadzone w środowisku ścian 

eksploatowanych pokładów. Po zakończeniu eksploatacji ściany ujęcie metanu ulega systema-

tycznemu zmniejszaniu. Wielkość ujęcia metanu oscylowała w przedziale 65-75% metanowo-

ści bezwzględnej ścian eksploatacyjnych. 

Reasumując można stwierdzić jednoznacznie, że metan z pokładów węgla wydziela się in-

tensywnie w trakcie ich eksploatacji tzn. w czasie powstawania szczelin i spękań do jakich do-

chodzi wyniku zawału stropu. Obserwacja ta wskazuje, że po zaniechaniu eksploatacji pokła-

dów węgla ujęcie metanu będzie ulegało systematycznemu obniżeniu. 
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Rys. 7. Ujęcie metanu w B-11 pokł. 348 poz. 620/820 
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Rys. 8. Ujęcie  metanu w chodniku badawczym E-2 pokł. 327/3 (ściana Z-1) poz. 620 
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Rys. 9. Ujęcie metanu w chodniku drenażowym N-17a pokł. 327/3 poz. 820  



 

POZYSKIWANIE METANU ZA POMOCĄ OTWORÓW Z POWIERZCHNI 

 

Metan z dziewiczych pokładów węgla pozyskiwany jest za pomocą otworów wiertniczych 

wierconych z powierzchni do pokładów węgla. W latach 90. XX wieku w Górnośląskim Za-

głębiu Węglowym przeprowadzono intensywne prace mające na celu ocenę możliwości pozy-

skania metanu z pokładów węgla nienaruszonych działalnością górniczą. Amerykańskie kon-

cerny naftowe, głównie Amoco i Texaco starały się zaadaptować amerykańską technologię 

eksploatacji do warunków panujących w GZW. Zasoby metanu udostępniano przy pomocy 

otworów pionowych nawierconych do pokładów węgla. W celu zwiększenia dopływu metanu 

do otworu wybrane pokłady były poddawane szczelinowaniu hydraulicznemu. Niestety, za-

równo w Polsce, jak i w Republice Czeskiej, pomimo zaangażowania znacznych środków fi-

nansowych, jak również najnowocześniejszych technologii, nie osiągnięto dopływów metanu 

do odwiertu pozwalających na prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji metanu. 

Ustalono, że główną przyczyną braku komercyjnego sukcesu programu pozyskania metanu 

z powierzchni była zbyt niska przepuszczalność cechująca pokłady węgla GZW i OKZW (Ďu-

rica D., Müller P. i inni, 206). Aktualnie wraz z rozwojem technologii wierceń kierunkowych 

planuje się ponowienie prób uzyskania komercyjnego dopływu metanu do odwiertu poprzez 

zastosowanie otworów wielodennych lub poziomych, w których końcowy odcinek złoża od-

wiercony jest w pokładzie węgla. Dzięki temu wielokrotnie zwiększy kontakt ścian otworu 

w pokładem węgla (Gonet A., Nagy S. i inni, 2010). Aktualnie PGNiG podejmuje próby pozy-

skania metanu z pokładów węgla nienaruszonych robotami górniczymi poprzez wiercenie 

z powierzchni otworów pionowych i poziomych w pokładach węgla w polaczeniu z szczelino-

waniem. W czeskim OKZW obecnie nie są prowadzone żadne prace mające na celu eksploata-

cję metanu z dziewiczych pokładów węgla. Metan uwalniany podczas eksploatacji czynnych 

kopalń węgla kamiennego występuje jako kopalina towarzysząca złożom węgla kamiennego. 

Jego eksploatacja nie jest celem sama w sobie, lecz odprowadzenie wydzielonego metanu, wy-

nika z potrzeby zapewniania bezpieczeństwa pracy podczas prowadzenia podziemnej eksploat-

acji. Ujmowanie gazu kopalnianego odbywa się przede wszystkim przy pomocy odmetanowa-

nia, czyli procesu technologicznego polegającego na podciśnieniowej eksploatacji gazu za 

otworów drenażowych nawierconych do pokładów węgla lub zrobów, a następnie odprowa-

dzenie tego gazu na powierzchnię za pomocą systemu rurociągów podłączonych do stacji od-

metanowania. 

W górnictwie ukraińskim, w niektórych kopalniach (Zasiadko-Donieck) stosowane są me-

tody odmetanowania otworami z powierzchni. Ma to bezpośredni związek z przepuszczalno-

ścią skał nienaruszonych eksploatacją. Metoda odmetanowania otworami z powierzchni polaga 

na wykonywaniu otworów na wybiegu ściany eksploatacyjnej. Otwory z powierzchni na ostat-

nich 150 m są orurowane rurami perforowanymi i podłączane do systemu odmetanowania po 

przejściu frontu ściany i zwiększeniu przepuszczalności górotworu. Tym sposobem ujmowany 

jest metan o bardzo wysokim stężeniu i powoduje to obniżenie wydzielania sie metanu do wy-

robisk górniczych. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Istotą zagadnienia związanego z możliwością uzyskiwania wysokiego ujęcia metanu z pokła-

dów węgla jest odpowiedni dobór parametrów otworów drenażowych względem kształtowania 

się strefy odprężenia wraz z postępem ściany. Kształt przestrzeni wpływu eksploatacji na od-

gazowanie warstw sąsiednich w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku eksploatacji posiada 



 

ogromny wpływ na wielkość wydzielania gazu. W warunkach rzeczywistych złoże posiada 

charakterystyczne pole ciśnień gazu i gazonośności. W wyniku prowadzenia określonej meto-

dy eksploatacji powstaje charakterystyczny zasięg zniszczenia górotworu, oraz związane z tym 

zaburzenia pola gazonośności. 

W przypadku odmetanowywania pokładów sąsiednich niezbędne jest określenie strefy de-

sorpcji wywołanej eksploatacją ściany. Otwory drenażowe powinny być zlokalizowane tak, 

aby znajdowały się w strefie odprężonej, natomiast nie przecinały strefy zawału bezpośrednie-

go. Długość otworu wynika z warunków geologicznych, a przede wszystkim z usytuowania 

pokładów węgla, które są nośnikami metanu. Jeżeli jest to technicznie możliwe należy dążyć 

do tego, ażeby otwory przecinały wszystkie pokłady znajdujące się w strefie desorpcji. 

Przedstawiony sposób wyznaczania strefy desorpcji wokół ściany eksploatacyjnej umożli-

wia dobór parametrów geometrycznych i kątów nachylenia otworów drenażowych.  

Na etapie rozruchu ściany zarówno metanowość bezwzględna, jak również ilość metanu 

ujmowanego przez odmetanowanie uzyskiwały niższe wartości. Po okresie rozruchu ściany 

parametry te wzrastały i utrzymywały się na względnie stałym poziomie w czasie eksploatacji 

ściany. Wzrosła również efektywność odmetanowania. 

 Ujęcie metanu z pokładów węgla nieodprężonych robotami górniczymi jest na tle uję-

cia podczas prowadzenia eksploatacji górniczej mało efektywne. 
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STRESZCZENIE: KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” (obecnie KWK 

„Jastrzębie-Bzie”) w roku 2019-2020 w pokładzie 510/1 w partii W3 eksploatuje ścianę 26a. 

W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego 

na wybiegu tej ściany. Wzmocnienia obejmowały zabudowę kotwionych podciągów stalowych 

oraz tub szalunkowych wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym. 

W przedmiotowym wyrobisku chodnikowym, w trakcie zbliżania się frontu eksploatacji, pro-

wadzono pomiary konwergencji (10 punktów pomiarowych) oraz obciążenia (3 stanowiska), 

za pomocą dynamometrów. Z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wynika, że naj-

większe wpływy uwidoczniły się w środkowej części chodnika wentylacyjnego II śc. 26a – C3. 

W wyrobisku zarejestrowano konwergencję pionową wynoszącą ok. 0,3 m, również pomiar na 

dynamometrze zlokalizowany w tym rejonie przez cały okres pomiarowy charakteryzował się 

największymi wskazaniami. Wzmacniając zatem wyrobisko znajdujące się na wybiegu ściany 

należy poświęcić baczną uwagę w środkowej części wyrobiska znajdującego się pomiędzy 

chodnikami przyścianowymi. 

 

 

1. WSTĘP 

 

W polskim górnictwie węgla kamiennego dominującym systemem eksploatacji jest system 

ścianowy. Stosowanie tego systemu podyktowane jest głównie względami ekonomicznymi, 

wynikającymi bezpośrednio z możliwości uzyskania znacznej koncentracji wydobycia i me-

chanizacji robót. 

Cechą charakterystyczną systemu ścianowego, w przypadku prowadzenia eksploatacji od pola, 

jest konieczność wcześniejszego okonturowania pola za pomocą wyrobisk korytarzowych.  

W takim przypadku może wystąpić sytuacja, w której na wybiegu ściany zlokalizowane będą 

wyrobiska korytarzowe. Mogą one być usytuowane prostopadle, ukośnie lub równolegle do 

czoła ściany, przy czym te dwa ostatnie warianty są najbardziej niekorzystne z punktu 

widzenia bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji, ze względu np. na wzrost zagrożenia 

tąpaniami czy wzrost naprężeń (Rajwa i inni 2016).  

Tematyką wzrostu naprężeń wskutek przemieszczającego się frontu eksploatacyjnego oraz 

efektów z tym związanych zajmowało się wielu badaczy, a ich uwagi zawarte zostały m.in.  
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w pracach (Biliński 1968, Everling, Meyer 1972, Bieniawski 1987, Biliński 2005, Brady, 

Brown 2006, Junker i inni 2006, Peng 2006, 2008). Na podstawie tych prac można stwierdzić, 

że: 

- wskutek przemieszczającego się frontu eksploatacyjnego następuje wzrost naprężeń  

w pokładzie od 1,2 do nawet 6,4 krotności naprężeń pierwotnych, wynikających z głębokości 

zalegania danego pokładu, 

- pierwsze oznaki wzrostu naprężeń w pokładzie węgla mogą być już widoczne  

w odległości około 150 m od postępującego czoła ściany, 

- wyraźny wzrost naprężeń następuje, gdy front eksploatacyjny znajduje się w okolicy 30 

metra,  zaś maksymalna wartość koncentracji naprężeń występuje w odległości 1 ÷ 6 m, 

- zgodnie z badaniami niemieckimi maksymalny wzrost naprężeń występuje w odległości  

3 do 6 krotności miąższości eksploatowanego pokładu, 

- wpływ chodników znajdujących się przed frontem ściany uwzględnia się m.in.  

w metodyce doboru obudowy zmechanizowanej stosowanej w polskim górnictwie węglowym. 

Również Główny Instytut Górnictwa w ostatnim czasie prowadził badania nad 

oddziaływaniem przemieszczającego się frontu ściany na wyrobisko korytarzowe. Na 

podstawie pomiarów dołowych stwierdzono m.in. że w warunkach geologiczno-górniczych 

KWK ROW Ruch Marcel, można wyróżnić trzy fazy oddziaływania przesuwającego się frontu 

ściany na wyrobisko zlokalizowane na jej wybiegu. Pierwsza faza miała miejsce w momencie 

pojawienia się pierwszych efektów, gdy ściana znajdowała się w odległości 100÷120 m od 

analizowanego wyrobiska. Druga faza obejmowała okres, gdy ściana znajdowała się w od-

ległości od 100÷120 m do 20÷30 m od wyrobiska. Trzecia faza miała miejsce w momencie, 

gdy ściana zbliżała się do wyrobiska na odległość 15÷20 m. Charakteryzowała się ona in-

tensywnymi zmianami wszystkich mierzonych wielkości (Rajwa i inni 2016). 

W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowa-

nego na wybiegu ściany oraz przedstawiono wyniki pomiarów, jakie przeprowadzono na etapie 

zbliżania się frontu eksploatacji. 

 

2. OPIS WARUNKÓW GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 

 

 KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” (obecnie KWK„Jastrzębie-Bzie”) 

w roku 2019-2020 w pokładzie 510/1 w partii W3 eksploatuje ścianę 26a. Eksploatacja ściany 

prowadzona była w kierunku południowym, systemem na zawał. Parcelę ściany ograniczały - 

od strony zachodniej strefa uskokową o zrzucie h~1,5-95,0 m, a od strony wschodniej strefa 

Uskoku Gogołowskiego I o zrzucie h~1,5-30,0 m. Ściana prowadzona była w rejonie osi 

lokalnej antykliny biegnącej w kierunku północ-południe o niewielkiej amplitudzie. 

W ścianie 26a zastosowano obudowy zmechanizowane typu JZR-17/41-POz WII – 47 szt. , 

JZR-17,3/42,7-POz WII – 22 szt. oraz FAZOS-JZR-18/38 POz WII – 21 szt. 

Dobowy średni postęp ściany został ograniczony do 3,9 m. 

Eksploatację ściany 26a planowano pierwotnie zakończyć około 50 m przed zlokali-

zowanym na wybiegu ściany 26a chodnikiem wentylacyjnym II ściany 26-W3. Wyrobisko to 

wykonano w 2016 roku, w obudowie podatnej łukowej ŁP11/V36/4/A, z rozstawem odrzwi 

0,8 m. Na wybiegu ściany miało ono długość 138 m. W czasie eksploatacji ściany 26a, podjęto 

jednak decyzje o wydłużeniu wybiegu ściany o około 750 metrów – rysunek 1. 
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Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 510/1 wraz z zaznaczonym obrysem ściany 26a 

oraz lokalizacją chodnika wentylacyjnego II ść. 26. 

 
Miąższość pokładu 510/1 wynosi średnio 3,00 m – 4,20 m. Ze względu na zmienną miąższość 

pokładu  dopuszczono lokalne pozostawienie łaty węgla w spągu ściany. 

Nachylenia poprzeczne w ścianie zawierało się w przedziale od +2° do +13°, zaś podłużne od 

0° do 15°. Nie wystąpiły znaczące (h > 0,5m) uskoki tektoniczne w polu ściany. 

 

 

 



W opisywanym rejonie była prowadzona eksploatacja w pokładach: 505/1łg i 505/1, w odle-

głości 110 – 130 m ponad 510/1. Prowadzono również eksploatację w pokładzie 505/2 – w od-

ległości 95 – 110m ponad 505/2. 

Nie prowadzono eksploatacji w pokładach zalegających poniżej. 

W stropie bezpośrednim pokładu znajduje się iłowiec zapiaszczony o miąższości 0,1 - 11,0 m, 

w którym występują warstewki węgla oraz mułowca. W wielu miejscach łupek został zerodo-

wany i w bezpośrednim stropie występuje piaskowiec. Strop zasadniczy jest utworzony z pia-

skowca, którego miąższość wynosi ~80m.  

W spągu pokładu występuje iłowiec (miąższość 2,0 – 3,0m) oraz piaskowiec o miąższości oko-

ło 15,0 m. Poniżej wymienionego iłowca zalega lokalnie pozabilansowy pokład 510/2 łg 

(miąższość do 0,50 m). Miąższość wymienionego pokładu rośnie w kierunku: na południe i na 

wschód. 

 

Tablica 1. Parametry wytrzymałościowe oraz rozmakalność pokładu 510/1 i skał otaczających  

Rodzaj skały Wytrzymałość na ściskanie 

Rc 

[MPa] 

Rozmakalność 

[-] 

Węgiel - pokł. 510/1 3,82 – 11,19 - 

iłowiec zapiaszczony 24,4 – 32,1 0,8 

mułowiec 41,5 1,0 

piaskowiec 42,9 1,0 

iłowiec spągowy 22,6 – 30,3 0,8 

 

 

3. SPOSÓB WZMOCNIENIA CHODNIKA WENTYLACYJNEGO II ŚĆ. 26 

 

Dotychczasowe doświadczenia kopalni z przechodzeniem wyrobisk ścianowych przez wyro-

biska korytarzowe znajdujące się na wybiegu ściany, opierały się głównie na wzmocnieniu 

obudowy poprzez zabudowę kasztów drewnianych lub samych stojaków drewnianych. Ze 

względu na brak wystarczającej podporności w wyrobiskach tych występowała znaczna de-

formacja obudowy. Wzmocnienia te przyczyniały się również do obniżenia poziomu bezpie-

czeństwa pracy załogi, ze względu na konieczność transportu resztek drewnianych elementów 

wzmocnienia chodników, urządzeniami odstawy na powierzchnię. 

W chodniku wentylacyjnym II kopalnia zdecydowała się natomiast na zastosowanie różnego 

typu wzmocnień. Wzmocnienia prezentowały się następująco: 

- podciągu stalowego SPK-29 połączonego z każdymi odrzwiami obudowy ŁP11/V36/4/A, 

przykotwionego kotwami strunowymi o długości 5,0 m i nośności 350 kN, generalnie co 

drugie pole – fotografia 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fot. 1. Widok podciągu przykotwionego kotwami strunowymi 

 

 słupów drewnianych, wykonany z 4 stojaków drewnianych powiązanych wzajemnie łańcu-

chem – fotografia 2, 

 
 

Fot. 2. Widok słupów drewnianych powiązanych łańcuchami 



 kartonowych tub szalunkowych wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym typu AD-

IBET-W60 o wytrzymałości na ściskanie spoiwa 60 MPa po 28 dniach, przy współczynni-

ku w/c 0,38 (Instrukcja 2017) – fotografia 3. 

 

 
 

Fot. 3. Widok kartonowych tub szalunkowych 

 

Słupy z tub szalunkowych, z spoiwem ADIBET-W60, posadowiono na podkładach drew-

nianych, a w pobliżu stropu w celu zapewnienia lepszego kontaktu wyłożono drewnem z pre-

fabrykatów z drewna kasztowego. Spoiwo tłoczone było agregatem pompująco-mieszającym 

typu PuMa. Agregat umiejscowiony został ok. 200 metrów od wykonywanych robót. Wzmoc-

nienie w postaci słupów wykonane było na długości 115 metrów wyrobiska w ilości 45 szt. 

Widok zabudowanych słupów przedstawiono na fotografii 4. 



 
 

Fot. 4. Widok zabudowanych słupów wypełnionych spoiwem Adibet W-60 

 

 

4. WYNIKI POMIARÓW 

 

W chodniku wentylacyjnym ść. 26 znajdującej się na wybiegu ściany 26 założono bazy po-

miarowe w postaci stanowisk do pomiaru konwergencji (10 punktów pomiarowych) oraz 

obciążenia wyrobiska (3 stanowiska dynamometryczne). Fotografia 5. Wraz ze zbliżaniem się 

frontu ścianowego prowadzono pomiary konwergencji oraz odczyty wskazań wartości ciśnień, 

które to przeliczone zostały na obciążenie w kN.𝑝 =
0,1∙674

970,5
= 0,0694 𝑀𝑁/𝑚 

 

 
 

Fot. 5. Stanowisko do pomiaru obciążenia w wyrobisku 



Odsłonięcie obudowy chodnika wentylacyjnego II ść. 26 nastąpiło od strony północnej 

Wyniki pomiarów konwergencji pionowej oraz obciążenia dynamometrów przedstawiono 

odpowiednio w tablicach 2 i 3. Ponadto wyniki zaprezentowano w formie graficznej na 

rysunkach 1 i 2. 

 
Tablica 2. Wyniki pomiarów konwergencji pionowej w chodniku wentylacyjnym II ść. 26. 

  

Odległość do czoła 

ściany  

[m] 

Numer repera 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wartości [cm] 

-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-38 2 3 5 4 3 3 2 1 0 2 

-36 4 5 8 6 6 7 17 3 3 5 

-36 8 13 19 17 15 18 19 8 7 8 

-35 10 13 20 19 17 19 20 9 8 10 

-33 11 15 24 22 20 23 21 10 13 11 

-29 12 19 29 27 24 24 23 12 15 13 

-24 13 21 33 32 31 33 26 14 16 13 

-18 16 30 44 40 43 46 36 25 24 23 

-10 16 38 55 53 57 61 18 35 29 28 

-1 22 50 61 73 66 74 54 39 36 34 
 

Tablica 3. Wyniki pomiarów obciążenia w chodniku wentylacyjnym II ść. 26. 

Odległość od 

czoła ściany [m] 

Numer dynamometru 

1 2 3 

Obciążenie [kN] 

-39 39,0 85,9 59,9 

-38 39,0 89,3 59,9 

-36 39,0 120,8 59,9 

-36 63,3 181,4 82,9 

-35 72,9 231,4 95,8 

-33 84,3 231,4 102,6 

-29 91,8 231,4 121,8 

-24 107,3 231,4 138,0 

-20 117,3 231,4 138,0 

-18 126,0 231,4 210,6 

-10 143,2 231,4 240,5 

-2 153,2 231,4 262,0 

 



 
 

Rys. 1. Wyniki pomiarów konwergencji pionowej w chodniku wentylacyjnym II ść. 26. 

 

 

 
 

Rys. 2. Wyniki pomiarów obciążenia w chodniku wentylacyjnym II ść. 26. 

 

 

Z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wynika, że największe wpływy uwido-czniły 

się w środkowej części chodnika wentylacyjnego II ść. 26, to znaczy pomiędzy reperami nr 3 
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i 7. Maksymalna wartość konwergencji pionowej w tej części wyrobiska nie przekroczyła 

wartości 0,8 m. Wartość obciążenia zarejestrowana w dynamometrze nr 2, zlokalizowanym 

w centralnej części wyrobiska, była nieco mniejsza od wskazań dynamometru nr 3 (231 wobec 

262 kN), natomiast dociążenie do wartości maksymalnej nastąpiło najszybciej bo już w mo-

mencie, gdy ściana oddalona była o ok. 35 m. 

Ponadto jak można zaobserwować na rysunkach 1 i 2, właśnie odległość 35 m od czoła 

ściany jest charakterystyczna dla przeprowadzonych pomiarów, gdyż wtedy nastąpił 

gwałtowny przyrost zarówno konwergencji, jak i obciążeń. Od około 25 m następował już 

natomiast stały przyrost wartości konwergencji pionowej. 

Drugą charakterystyczną odległością wyrobiska od czoła ściany, w analizowanych wa-

runkach geologiczno-górniczych, wydaje się być odległość 20 m. Wtedy to na dynamometrach 

nr 1 i 3, czyli bliższych wyrobiskom przyścianowym zaobserwowano gwałtowne przyrosty 

obciążeń.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz analiz można podać następujące uwagi i 

wnioski: 

- wzmacniając wyrobisko korytarzowe, znajdujące się na wybiegu ściany, należy poś-

więcić baczną uwagę w środkowej części wyrobiska znajdującej się pomiędzy chodnikami 

przyścianowymi, 

- wzmocnienie w postaci tub szalunkowych wypełnionych spoiwem mineralno-cemen-

towych musi być wykonane co najmniej około miesiąc przed spodziewanymi wpływami, przez 

co spoiwo może uzyskać w pełni swoje parametry wytrzymałościowe, 

- niezwykle istotna jest odległość pomiędzy tubami - najbardziej optymalnym rozwią-

zaniem będzie zabudowa w każdym polu pomiędzy odrzwiami obudowy podporowej dwóch 

tub szalunkowych.  

- należy poświęcić szczególną uwagę dobór spoiwa o odpowiednich parametrach wy-

trzymałościowych oraz posiadające możliwość pompowania w postaci gęsto-plastycznej na 

znaczne odległości, co pozwoli w rezultacie na ograniczenie zakresu transportu materiałów, 

- tuby szalunkowe dzięki swojej niewielkiej masie (karton) transportowane, budowane 

oraz zatłaczane mogą być przez zespół dwóch pracowników, 

- zastosowanie wzmocnienia w postaci wypełnionych tub spoiwem mineralno-cemen-

towym pozwoliło na eliminację zagrożenia związanego z urabianiem drewna oraz jego odsta-

wą. Wypełnione tuby ulegały zniszczeniu w czasie urabiania przez kombajn ścianowy oraz 

rozdrobnieniu przez kruszarkę kęsów zabudowaną w trasie przenośnika PZP, 

- rozwiązanie w postaci tub wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym, które stoso-

wane jest od wielu lat w górnictwie australijskim oraz USA, potwierdziło swoją przydatność 

również w warunkach GZW, 

- również słupy wykonane ze wzajemnie powiązanych stojaków drewnianych, po raz 

kolejny potwierdziły swoją przydatność, wynikającą, ze korzystnej charakterystyki podpor-

nościowej, prostoty zabudowy oraz stosunkowo niskich kosztów. 
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Historia

Pierwsze próby ze stosowaniem 

przedmiotowych wzmocnień 

zostały zastosowane w ścianie 

23-C3 w pokł. 505/2.  



Historia

Zmiany naprężeń w pokładzie w rejonie ściany zawałowej 

Od 1,2 nawet do 6,4 wartości naprężeń pierwotnych. 

150 m od zbliżającego się czoła ściany. 

W okolicy 30 metra wyraźny wzrost.

Maksymalna wartość koncentracji naprężeń występuje w 

odległości 1 ÷ 6 m.



Historia

TRZY FAZY ODDZIAŁYWANIA:

• Pierwsza faza miała miejsce w momencie pojawienia się pierwszych

efektów, gdy ściana znajdowała się w odległości 100÷120 m od przecinki

technologicznej. Jak wskazują wykonane badania, każda ze mierzonych

wielkości w tej odległości wykazywała zmiany.

• Druga faza obejmowała okres, gdy ściana znajdowała się w odległości

od 100÷120 m do 20÷30 m od analizowanego wyrobiska. W tej fazie

nie stwierdzono, żadnych istotnych zmian mierzonych wielkości.

• Trzecia faza miała miejsce w momencie, gdy ściana zbliżała się do

wyrobiska na odległość 15÷20 m. Charakteryzowała się ona

intensywnymi zmianami wszystkich mierzonych wielkości.



Historia

Podciąg stalowy SPK-29

połączony z każdymi

odrzwiami obudowy

ŁP8/V29/4/A, przykotwiony

kotwami strunowymi o

długości 5,0 m i nośności

320 kN, generalnie co drugie

pole

Słupy drewniane, wykonane z 4

stojaków drewnianych powiązanych

wzajemnie łańcuchem

Kartonowe tuby szalunkowe

wypełnione spoiwem mineralno-

cementowym typu ADIBET-W60

(wytrzymałość na ściskanie

spoiwa 60 MPa po 28 dniach,

przy współczynniku w/c 0,38)



Historia



O.G. JASTRZĘBIE III

02.01.2020r. Data powstania 

KWK „JASTRZĘBIE-BZIE”

O.G. BZIE-DEBINA



Ściana 26a

Pokład 510/1łg, 510/1 i 510/1-2; partia – W3

Projektowana ściana będzie prowadzona od Rozcinki śc. 26a – W3 w kierunku południowym, po wzniosie.

Miąższość pokładu 510/1 wynosi 3,00 m – 4,20 m.

Ze względu na zmienną miąższość pokładu planuje się lokalne pozostawienie łaty węgla w spągu ściany.
Kąty upadu pokładu w tym rejonie zawierają się w granicach: 6o – 22o/NE i N.

Przewidywane nachylenia w ścianie wynoszą:
- nachylenie podłużne: 0o – 15o;
- nachylenie poprzeczne: +2o - +13o.

W stropie bezpośrednim pokładu znajduje się iłowiec zapiaszczony o miąższości 0,1 - 11,0 m, w którym występują warstewki węgla oraz 
mułowca. 
W wielu miejscach łupek został zerodowany i w bezpośrednim stropie występuje piaskowiec. Strop zasadniczy jest utworzony z piaskowca, 
którego miąższość wynosi ~80m. 
W spągu pokładu występuje iłowiec (miąższość 2,0 – 3,0m) oraz piaskowiec 
o miąższości około 15,0 m.
Poniżej wymienionego iłowca zalega lokalnie pozabilansowy pokład 510/2 łg (miąższość do 0,50m). Miąższość wymienionego pokładu rośnie 
w kierunku: 
na południe i na wschód.
Parametry wytrzymałościowe skał wynoszą:
- węgiel Rc = 5,0 – 11,4 MPa, f = 0,4 – 0,68; γ0 = 12,9 – 13,4 kN/m3;
- iłowiec zapiaszczony Rc = 24,4 – 32,1 MPa; f = 1,74 – 2,29; γ0 = 25,2 kN/m3; 
- mułowiec Rc = 41,5 MPa; f = 3,19; γ0 = 25,0 kN/m3;   
- piaskowiec  Rc = 42,9 MPa; f = 3,58; γ0 = 26,5 kN/m3;
- iłowiec spągowy Rc = 22,6 – 30,3 MPa; f = 2,16; γ0 = 25,2 kN/m3.
Wskaźnik rozmakalności: r = 0,8 dla iłowców oraz r = 1,0 dla mułowców 
i piaskowców. Wskaźnik RQD wynosi 13 – 36%.

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących (h > 0,5m) uskoków tektonicznych w polu ściany.
W opisywanym rejonie była prowadzona eksploatacja w pokładach: 505/1łg i 505/1, 
w odległości 110 – 130 m ponad 510/1. Prowadzono również eksploatację 
w pokładzie 505/2 – w odległości 95 – 110m ponad 505/2.
Nie prowadzono eksploatacji w pokładach zalegających poniżej.
Najniższa kota w ścianie: -951 m. 



Wzmocnienie 

chodnika 

wentylacyjnego II 

śc. 26-W3



Obciążenie







Stanowisko do pomiaru obciążenia w wyrobisku









PODSUMOWANIE

• wzmacniając wyrobisko korytarzowe, znajdujące się na wybiegu ściany, 

należy poświęcić baczną uwagę w środkowej części wyrobiska 

znajdującej się pomiędzy chodnikami przyścianowymi,

• wzmocnienie w postaci tub szalunkowych wypełnionych spoiwem 

mineralno-cementowych musi być wykonane co najmniej około miesiąc 

przed spodziewanymi wpływami, przez co spoiwo może uzyskać w pełni 

swoje parametry wytrzymałościowe,

• niezwykle istotna jest odległość pomiędzy tubami - najbardziej optymalnym 

rozwiązaniem będzie zabudowa w każdym polu pomiędzy odrzwiami 

obudowy podporowej dwóch tub szalunkowych. 



PODSUMOWANIE

• należy poświęcić szczególną uwagę dobór spoiwa o odpowiednich 

parametrach wytrzymałościowych oraz posiadające możliwość 

pompowania w postaci gęsto-plastycznej na znaczne odległości, co 

pozwoli w rezultacie na ograniczenie zakresu transportu materiałów,

• tuby szalunkowe dzięki swojej niewielkiej masie (karton) transportowane, 

budowane oraz zatłaczane mogą być przez zespół dwóch pracowników,

• zastosowanie wzmocnienia w postaci wypełnionych tub spoiwem 

mineralno-cementowym pozwoliło na eliminację zagrożenia związanego 

z urabianiem drewna oraz jego odstawą. Wypełnione tuby ulegały 

zniszczeniu w czasie urabiania przez kombajn ścianowy oraz rozdrobnieniu 

przez kruszarkę kęsów zabudowaną w trasie przenośnika PZP,



• rozwiązanie w postaci tub wypełnionych spoiwem mineralno-

cementowym, które stosowane jest od wielu lat w górnictwie australijskim 

oraz USA, potwierdziło swoją przydatność również w warunkach GZW,

• również słupy wykonane ze wzajemnie powiązanych stojaków 

drewnianych, po raz kolejny potwierdziły swoją przydatność, wynikającą, 

ze korzystnej charakterystyki podpornościowej, prostoty zabudowy oraz 

stosunkowo niskich kosztów.  

PODSUMOWANIE



Dziękuję za uwagę

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 

www.jsw.pl

http://www.jsw.pl/
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Doświadczenia ze stosowania obudowy podporowej 

przykotwionej ŁPzm w chodniku podścianowym 

i przecince ściany 25a-W2 pokł. 510/1-2 

w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” 
 

Łukasz Szlązak 

Andrzej Leśniak 

Artur Słomian 
JSW S.A., KWK Jastrzębie-Bzie 

 

 

 

STRESZCZENIE: Duża głębokość eksploatacji przekraczająca 1000 metrów, a dochodząca do 

1200 metrów w polu górniczym Ruchu Jastrzębie z licznymi zaburzeniami, geologicznymi, 

oddziaływaniem zaszłości eksploatacyjnych oraz występowaniem wysokoenergetycznych 

wstrząsów górotworu wymusza stosowanie w chodnikach eksploatacyjnych systemów obudów 

o wysokiej nośności i stateczności. Poszukiwane są rozwiązania z których aktualnie wprowa-

dzane w postaci obudowy ŁPzm z przykotwieniem i stosowaniem wykładki mechanicznej 

w części stropnicowej obudowy w chodnikach przyścianowych pozwala budować ją w rozs-

tawach co 1 m, z możliwością utrzymania skrzyżowania ściana – chodnik bez potrzeby za-

budowy stojaków podporowych. Uzyskane doświadczenia pozwalają rozszerzyć jej stosowanie 

w kopalni między innymi do przecinek ścianowych. W referacie przedstawiono uzyskane doś-

wiadczenia w stosowaniu obudowy ŁPzm-V32/4/6,0x4,1 w chodniku podścianowym i prze-

cince ściany 25a-W2. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Górnictwo, Budownictwo Podziemne, Obudowa 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

 Duża głębokość eksploatacji, zaszłości eksploatacyjne, zaburzenia, występowanie 

wstrząsów wysokoenergetycznych jest przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań obudów 

zapewniających stateczność wyrobiska stanowiących podstawę prowadzenia eksploatacji. 

Do podstawowych wymagań obudowy chodników przyścianowych należy zaliczyć: 

 stateczność wyrobiska w części stropnicowej i ociosowej spełniająca wymagania 

ruchowe, 

 utrzymanie chodników na skrzyżowaniu ściany bez potrzeby zabudowy dodatkowych 

podciągów i stojaków podporowych, 

 możliwość dalszego utrzymania chodnika dla długiej ściany lub bezpiecznego 

odzyskania części lub całej obudowy. 



Dla rozwiązania obudowy przecinek zbrojeniowych istotne jest również uzyskanie możliwości 

efektywnego rozruchu ściany.  

 

2. WARUNKI GELOGICZNO-GÓRNICZE 

 

 Początkowy fragment chodnika podścianowego 25a - W2 (od skrzyżowania z chod-

nikiem wentylacyjnym - W2) jest wykonany w warstwie mułowca oraz iłowca, która znajduje 

się w stropie pokładu 510/1 łg, 510/1 i 510/1-2.  

 Wyrobisko drążono bezpośrednio pod stropem pokładu 510/1łg, 510/1 i 510/1-2, z 

pozostawieniem warstwy węgla w spągu o miąższości od 6,0 do 8,0m. 

 Nachylenie wyrobiska wynosi od +5° do -16°. 

Miąższość pokładu 510/1 łg, 510/1 i 510/1-2 wynosi od 10,0 do 12,0m natomiast kąt upadu w 

tym rejonie waha się od 7° do 20°/E, ENE, ESE. 

 Bezpośrednio w stropie pokładu zalega warstwa iłowca (łupku ilastego) 

zapiaszczonego miąższości około 5,0m. Powyżej znajdują się warstwy mułowca oraz iłowca o 

całkowitej miąższości 7 - 15m. W odległości około 20m nad pokładem 510/1-2, w otoczeniu 

iłowca i piaskowca zalega pokład 508 o miąższości do 1,80m. Ponad pokładem 508 zalega 

gruby kompleks utworów piaszczystych i żwirowych (naprzemianległe piaskowce grubo, 

średnio i drobnoziarniste, miejscami zlepieńce) o miąższości 70 - 80m, lokalnie z wkładkami 

utworów ilastych. W spągu pokładu 510/1łg, 510/1 i 510/1-2 występuje iłowiec zapiaszczony 

(łupek ilasty zapiaszczony) lub mułowiec. W bezpośrednim spągu chodnika będzie znajdował 

się węgiel pokładu 510/1-2 o miąższości 3,00 - 8,00m. 

Chodnik podścianowy 25a-W2 zlokalizowany jest w pokładzie 510/1łg, 510/1 i 

510/1-2 w warstwach na poziomie 840m. 

W chodniku występują następujące zagrożenia: 

  - I stopień zagrożenia wodnego, 
 - IV kategoria zagrożenia metanowego, 
 - Klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
 - Pokład jest zaliczony do l stopnia zagrożenia tąpaniami, 
 - Pokład nie jest zaliczony do skłonnych lub zagrożonych wyrzutami metanu i skał, 
 - Zagrożenie klimatyczne. 
 Lokalizację chodnik podścianowy 25a-W2 w pokładzie 510/1łg, 510/1 i 510/1-2 

przedstawiono na rysunku 1.  

 

Warunki geologiczno-inżynierskie 

Parametry wytrzymałościowe poszczególnych rodzajów skał w otoczeniu chodnika wynoszą: 

- węgiel : - Rc = 4,4 - 14,8 MPa, śr R0 = 9,6 MPa,   - f = 0,41 - 0,78, o = 12,56 kN/m3; 

- piaskowiec, zlepieniec:   - Rc = 62,0 - 101,0 MPa, śr. Rc = 81,0 MPa; 

- iłowiec:   - Rcśr. = 21,4 - 57,8 MPa, śr. Rc = 39,6 MPa 

- mułowiec :  - Rcśr. = 33,7 - 87,4 MPa, śr. Rc = 60,5 MPa. 

 Wskaźnik rozmakalności skał wynosi 1,0. 

 Podzielność skał stropowych - płytowa. 

Występujące warstwy skalne wokół wyrobiska przedstawiono na rysunku 2.  



 

Rys.1. Lokalizacja chodnika podścianowego 25a-W2  

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Warstwy skalne wokół projektowanego 

chodnika podścianowego 25a-W2 

 w pokładu 510/1 łg, 510/1 i 510/1-2  oraz 

przecinki ściany 25a-W2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodnik podścianowy 25a-W2 w pokł. 510/1łg, 510/1 i 510/1-2 był drążony 

kombajnem chodnikowym w obudowie z typoszeregu odrzwi obudów podatnych 

zmodyfikowanych ŁPzm (rys. 3). 



Konstrukcję odrzwi w stanie ogólnym wykonaną z kształtownika typu V32 ze stali S480W 

przedstawiono na rysunku 3. 

 Gabaryty projektowanego wyrobiska określa zastosowana obudowa podatna ŁPzm-

V32/4/6,0 x 4,1: 

- szerokość użyteczna wyrobiska w spągu   - 6,0 m, 

- szerokość wyrobiska w wyłomie   - 6,6 m, 

- wysokość użyteczna wyrobiska    - 4,1 m, 

- wysokość wyrobiska w wyłomie obudowy  - 4,4 m. 

 

 

 

Rys. 3. Konstrukcja odrzwi Łzm-

V32/4/6,0x4,1 

(czteroczęściowe) 

1 - łuk stropnicowy,  

2 -  łuk ociosowy, 

 3 – strzemiona środkowe 

SDSw32/36,  

4 - strzemiona dolne SDDw32/36,  

5 - strzemiona górne SDGw32/36,  

6 – rozpora stabilizowana,  

7 – stopa podporowa 

 

 

3. DOBÓR ODRZWI OBUDOWY CHODNIKA PODŚCIANOWEGO I PRZECINKI  

    ZBROJENIOWEJ ŚCIANY 25a-W2 

 

Podstawowe dane obliczeniowe były następujące: 

1.  Szerokość w świetle obudowy ŁPzm - V32/4/6,0 x 4,1 - 6,0 m, 

2.  Wysokość w świetle obudowy ŁPzm - V32/4/6,0 x 4,1 - 4,1 m, 

3.  Szerokość w wyłomie dla ŁPzm - V32/4/6,0 x 4,1  - 6,7 m, 

4.  Wysokość w wyłomie dla ŁPSzm - V32/4/6,0 x 4,1  - 4,4 m, 

5.  Głębokość lokalizacji wyrobiska    max. H = 840 m, 

6.  Czas istnienia wyrobiska     do 3 lat, 

7.  Rodzaj skał stropowych     iłowiec, 

8.  Wytrzymałość skał stropowych    39,6 MPa, 

9.  Średnia wytrzymałość pokładu węgla   9,6 MPa, 

10.  Średnia grubość pokładu węgla    10,0 m 

11. Współczynnik osłabienia skał stropowych   ko = 0,7, 

12.  Współczynnik osłabienia węgla     koc = 0,7, 

13. Średni ciężar objętościowy    γśr = 25 kN/m3 

14.  Podzielność skał      płytowa. 

 Dla projektowanej chodnika podścianowego wielkość ostatecznej strefy odprężonej 

dla wybieranej pierwszej ściany określono z wzoru Kłeczka: 

ℎ𝑠𝑛 =
𝑆𝑤

2
√

𝑘𝑛∙ ∙ 3 ∙ 𝛾 ∙ 𝐻

𝑘𝑜 ∙ 𝑅𝑐𝑠𝑡
−

𝑊𝑤

2
  

gdzie: H - głębokość zalegania wyrobiska, Sw - szerokość wyrobiska w wyłomie, 



Ww - wysokość wyrobiska w wyłomie, kn  - współczynnik koncentracji naprężeń, 

ko – współczynnik osłabienia górotworu (badanie in situ – otwory 

penetrometryczne),ko = 0,7,  - średni ciężar objętościowy skał stropowych. 

Dla danych:  Sw = 6,0+0,7 = 6,7m, Ww = 4,1+0,3 = 4,4m, kn = 1,4, - współczynnik 

koncentracji naprężeń wynikający z wpływu naprężeń od frontu ściany i prowadzenia chodnika 

z 5m płotem węglowym od ściany nr 25   = 0,025 MN/m3, ko = 0,7, - współczynnik osłabienia 

skał, Rcst = 39,6 MPa – iłowiec, H = 840m.  

 

 

Uwzględniono obciążenie dynamiczne od wstrząsów o wielkości energii  

E= 1x105J =1 x 105 J = 0,1 MJ w odległości ok. 70 m od stropu,  

co daje obciążenie pd = 12 kN/m. 

 

Dla odrzwi typu ŁPzm-V32/4/6,0x4,1 obciążenie ostateczne wynosi: 

qO = n • qk = 1,10·3,8·25  + 12 = 116,6 kN/m2 

do dalszych obliczeń przyjęto qo = 120 kN/m2 

Minimalna długość kotwi strunowej jest określona wzorem: 

    Lkstr = hsn  + 1,0 +0,2 = 3,8+ 1,2 = 5,0m  

Przyjęto stosowanie kotwi strunowych o długości minimum 5,0m o nośności 

minimum 350 kN (sprawdzonych w chodnikach ściany 24a-W2). 

Wyniki obliczeń sił podłużnych i naprężeń dla określenia nośności odrzwi przykotwionych 

przedstawiono na rys. 4 i 5 [2] i zestawiono w tablicy 1.[2].  

 

 
Rys. 4. Wykres sił normalnych w 

odrzwiach obudowy ŁPzm-V32/4/6,0x4,1 

wzmocnionej dwoma kotwiami dla 

obciążenie jednostkowego – 100 kN/m 

Rys. 5. Stan naprężenia w odrzwiach obudowy ŁPzm-

V32/4/6,0x4,1wzmocnionej dwoma kotwiami dla 

obciążenie jednostkowego – 100 kN/m 

 

Rozstaw odrzwi obudowy ze względu na nośność graniczną określono ze wzoru: 

dgr = n ∙ 100 / max ∙ qo ∙ sb 



gdzie: n – naprężenia dopuszczalne w granicznym stanie uplastycznienia materiału  

   obudowy, n = 670 MPa, 

max – maksymalne naprężenia obliczone,  

sb – współczynnik bezpieczeństwa, sb = 2,5, 

qo – obciążenie obliczeniowe: dla obudowy ŁPzm-V32/4/6,0 x 4,1, 

 

 
Tablica 1  

Teoretyczne rozstawy odrzwi ze względu na nośność graniczną dla poszczególnych faz pracy odrzwi 

Lp faza 

Obciążenie 

obliczenio

we 

q  w kN/m2 

Współczynnik 

bezpie 

czeństwa 

 sb 

Naprężenia 

maksymaln

e 

w 

odrzwiach 

max w MPa 

Rozstaw odrzwi 

ze względu na 

nośność 

graniczną dgr 

w m 

1 
drążenia w caliźnie 

odrzwia bez przykotwienia 
70 2,5 313,8 1,22 

2 
z wpływem ściany 

odrzwia przykotwione   
120 2,5 135,8 1,64 

 

Obliczenie rozstawu odrzwi ze względu na nośność zsuwną przeprowadzono dla danych:   

 zastosowanie 4 - ch  – strzemion na zakładce stropnicowej o długości 1,8m, 

 zastosowanie 3 - ch– strzemion na zakładce ociosowej (0,55m), 

 strzemiona są skręcone momentem  Md=500N·m z dokręceniem, 

 odrzwia są stabilizowane rozporami na obwodzie rozmieszczonym, co 1,2m, 

 w przodku są zabudowane dwa podciągi przeznaczone do przykotwienia odrzwi 

kotwią strunową o nośności minimum 360 kN.  

Zależność na rozstaw odrzwi ze względu na nośność zsuwną określa wzór:  

𝑑𝑧𝑠𝑢𝑤 =
𝐹𝑁 ∙𝑘𝑟

𝑆 ∙ 𝑞𝑜

  , 𝑚 

gdzie: FN – nośności zsuwna odrzwi w kN określana z badań dla danego typu obudowy 

( obciążenie odrzwi na stanowisku podścianowym powinno być zbliżone do 

obciążenia występującego w wyrobisku górniczym), 

 kr – współczynnik korekcyjny kr = 0,7 do 1,0, (uwzględniający nierównomierność  

obciążenia, błędy technologiczne wykonania, stabilizację odrzwi itp.), 

 S – szerokość odrzwi w m, 

 qo – obciążenie działające na odrzwia obudowy w kN/m2. 

 

Dla danych, przy drążeniu wyrobiska ze stosowaniem: 

 - 3 -ch strzemion na łuku ociosowym FN = 800 kN, 

 - kr = 0,7,  - S = 6,0m  FN = 800 kN 

   d = (800·0,7)/(6·70,0) = 1,33m 

 Przy uwzględnieniu konieczności utrzymywania chodnika podścianowego 25a-W2 

dla ściany 26, w pokładzie 510/1-2 przyjęto rozstaw odrzwi d = 1,0m z przykotwieniem 

poprzez dwa podciągi. 

 

W strefie przykotwienia odrzwi i wpływu ściany teoretyczny rozstaw odrzwi wynosi: 

   d = (2000·0,5)/(6,0·120,0) = 1,38m 



 Podciągi i kotwy zwiększą bezpieczeństwa i pozwolą odpiąć łuk ociosowy na 

skrzyżowaniu ściana chodnik. Podciągi przez które są przykotwione odrzwia są o tzw. 

konstrukcji zespolonej połączonej na długości w jeden ciąg i połączone strzemionami 

ukośnymi z łukami odrzwi.  

 Chodnik podścianowy 25a-W2 dla ściany 26 w pokładzie 510/1-2 będzie po przejściu 

ściany będzie systematycznie likwidowany. 

Rozwiązanie konstrukcji obudowy przedstawiono na rysunku 6. 

 
Rys.6. Rozwiązanie obudowy w odrzwiach ŁPzm-V32/4/6,0x4,1 budowanych, 

co 1,0m dla chodnika podścianowego 25a-W2 w pokładzie 510/1-2 

1 - łuk stropnicowy, 2 -  łuk ociosowy, 3 – strzemiona środkowe SDSw32/36, 

4 - strzemiona dolne SDDw32/36, 5 - strzemiona górne SDGw32/36, 6 – rozpora 

stabilizowana, 7 – stopa podporowa, 8 – podciągi zespolone do przykotwienia odrzwi, 



 
Rys.7. Przecinka ściany 25a-W2  

 

 
 Rys.8. Chodnik podścianowy 25a-W2 

 



4. TECHNOLOGICZNE ASPEKTY WYKONANIA CHODNIKA I PRZECINKI  

    W ODRZWIACH OBUDOWY ŁPzm-V32/4/5,0x4,1 

 

Dla zapewnienia wysokiej nośność zsuwnej odrzwi stosowano:  

 4 - ry – strzemiona na zakładce stropnicowej o długości 1,8m, 

 3 – y – strzemiona na zakładce ociosowej (0,55m), 

 strzemiona są skręcone momentem Md=500N·m dokręcanym, 

 należy dokręcać jako pierwsze strzemiona środkowe momentem ostatecznym  

Md = 500N·m, a następnie dokręcać strzemiona skrajne, 

 strzemiona na złączu ociosowym przy zsuwie należy dokręcić, (w pierwszej 

kolejności strzemię środkowe, następnie górne, a ostatnie dolne, 

 odrzwia są stabilizowane rozporami na obwodzie rozmieszczone, w odległości nie 

większej od 1,2m,  

 w przodku są budowane podciągi zespolone przeznaczone do przykotwienia odrzwi 

kotwiami strunowymi o nośności minimum 360 kN i długości minimum 5,0m 

(stosowano kotwy o długości 7,0m) 

Przykotwienie odrzwi powinno być wykonane w odległości do 25m od przodku. 

Podciągi budowano bezpośrednio w przodku wraz z postępem wyrobiska. 

 Rozmieszczenie podciągów na łukach stropnicowych prowadzono tak, aby podciąg i 

kotew od strony płotu węglowego był od osi odrzwi w odległości 0,8m do 1,0m, a podciąg od 

strony eksploatowanej ściany w odległości od osi 1,0m do 1,2m. 

 Szczególną uwagę zwrócono na uzyskanie wysokiej nośności zsuwnej odrzwi w 

podatnej konstrukcji obudowy [1].  

Zgodnie z wymaganym projektem przestrzegano nastepujących zasad: 

1. Stosujemy na złączach strzemiona skrajne z zabierakami w środku zakładki jedno lub 

dwa strzemiona środkowe. 

2. Stosujemy strzemiona wzmocnione typ SDw32/36 - skręcone momentem 

 Md =500 N·m lub SDw27 - skręcone momentem Md = 550 N·m. 

3. Po wstępnym montażu strzemion małym momentem (100 N·m) dokręcamy jako 

pierwsze strzemię (strzemiona) środkowe naprzemiennie z każdej strony tak, aby 

wystąpiło równomierne osiadanie kształtowników na złączu i została zlikwidowana 

imperfekcja łuków na końcach (proste odcinki, które norma polska dopuszcza do 

długości 190mm, norma niemiecka nie uwzględnia prostych odcinków na końcu 

łuków). 

4. W drugiej kolejności dokręcamy strzemiona górne (z zabierakiem) równomiernie z 

każdej strony momentem Md =500 N·m (lub 550 N·m dla strzemion SD27W). 

5. Strzemię skrajne dolne z zabierakiem dokręcamy na końcu jako ostatnie, również 

równomiernie momentem Md =500 N·m. 

6. W odległości ok. 5m od czoła przodku należy sprawdzić moment dokręcenia 

strzemion. 

7. Rozpory w wyrobisku długotrwałym lub o intensywnej korozji (np. wentylacyjnym) 

należy wykonać z kątownika L60x60x8mm (grubość ścianki równej najcieńszej 

ściance kształtownika). 

8. Rozpory rozmieścić symetrycznie w odległości do 300mm od końca złącza 

ociosowego tak, aby zsuw został zatrzymany na rozporach. 

9. Rozpory dokręcić momentem Md = 300 N·m.  

10. Przy specjalnym rozwiązaniu rozpory są elementem pozwalającym przenosić 



obudowie obciążenia dynamiczne np. od wstrząsów.  

Kolejność dokręcania strzemion przedstawiono na rysunku 7.  

 
Rys.9. Kolejność dokręcania strzemion w odrzwiach obudowy 

 

Rozwiązanie obudowy przecinki ściany 25a-W2 rozwiązano w odrzwiach obudowy ŁPzm-

V32/4/6,0x4,1 z przykotwieniem poprzez podciąg środkowy jedną kotwią jak przedstawiono 

na rysunku 8  

 

 

 

 

 

 

Rys.10. Rozwiązanie obudowy w odrzwiach  

ŁPzm-V32/4/6,0x4,1 z przykotwieniem  

jedną kotwią  

1  - łuk stropnicowy, 2 -  łuk ociosowy,  

3 – strzemiona środkowe SDSw32/36,  

4 - strzemiona dolne SDDw32/36, 5 - strzemiona 

górne SDGw32/36, 6 – rozpora stabilizowana,  

7 – stopa podporowa, 8 – podciąg z kształtownika 

V32 skręcany do odrzwi obudowy ŁPzm – 

podciągi skręcać między sobą na długości 

wyrobiska, 9 – kotew strunowa osadzona na trzech 

ładunkach o nośności min. 320 kN  

i długości min.5,0m.  

Kotew budować, co drugie pole odrzwi obudowy. 

 

 

 

Rozstaw odrzwi określono dla modelu obliczeniowego odrzwi obudowy z jedną kotwią 

określając dla obciążenia jednostkowego naprężenia w konstrukcji (rys.9.) i rozstawy odrzwi 

na długości przecinki podane w tablicy 2.  



Ostateczny rozstaw odrzwi na długości przecinki po korekcie wynikającej z wystąpienia 

lokalnego uskoku określono na wielkość 0,8m.  

 

 

 

 

 

Rys. 11. Stan naprężenia w odrzwiach 

obudowy  ŁPzm-V32/4/6,0x4,1 

przykotwione jedną kotwią poprzez podciąg 

stalowy budowane, co drugie odrzwia w 

miejscu jej zabudowy dla obciążenie 

jednostkowego – 100 kN/m [2] 

 

 

 

 
 

 

 

Tablica 2 

 Teoretyczne rozstawy odrzwi ze względu na nośność graniczną 

dla poszczególnych faz pracy odrzwi 

Lp. Faza 

Obciążenie 

obliczeniowe 

q  

w  

kN/m2 

Współczynnik 

bezpieczeństwa 

sb 

Naprężenia 

maksymalne 

w 

odrzwiach 

max 

w MPa 

Rozstaw 

odrzwi ze 

względu 

na 

nośność 

graniczną 

dgr 

w m 

1 
drążenia w caliźnie 

odrzwia Łzm-V32/4/6,0x4,1 

w przodku 

70 1,5 315,8 2,02 

2 odrzwia Łzm-V32/4/6,0x4,1 

za strefą manewrową kombajnu  
111 1,5 315,8 1,27 

3 

odrzwia  

Łzm-V32/4/6,0x4,1 

za strefą manewrową kombajnu  

rejon skrzyżowań z chodnikami 

przyścianowymi  

155 1,5 315,8 0,91 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. Istniejące warunki indukują konieczność stosowania nowych rozwiązań obudów 

wyrobisk chodnikowych dla uzyskania zwiększonej stateczności wyrobiska, 



zwiększonego bezpieczeństwa w pełnym cyklu użytkowania, zwiększonego postępu 

drążenia i w końcowym efekcie zmniejszenia kosztów. 

2. W warunkach KWK „Jastrzębie-Bzie” przykotwienie odrzwi poprzez tzw. podciągi 

zespolone stabilizowane strzemionami kątowymi z łukami odrzwi obudowy poprawia 

stateczność obudowy w każdej fazie jej istnienia zapewniając wymagane gabaryty  

i bezpieczeństwo.  

3. Wprowadzona nowa zmodyfikowana konstrukcja obudowy ŁPzm łukowa podatna 

spełnia wymagania ruchowe oraz ekonomiczne w zakresie zmniejszenia kosztu, 

wykonania, utrzymania i funkcjonalnego wykorzystania.  
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Wydobywamy węgiel, który zmienia świat

Kraków, 24-26 luty 2020 

Doświadczenia ze stosowania obudowy podporowej przykotwionej

ŁPzm w chodniku podścianowym i przecince ściany 25a-W2 pokł. 

510/1-2 w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”

Łukasz Szlązak

Andrzej Leśniak       

Artur Słomian            

KWK „Jastrzębie-Bzie”



CHARAKTERYSTYKA KWK „JASTRZĘBIE-BZIE”

Model funkcjonowania na OG. „JASTRZEBIE” III

zakłada eksploatację dwoma ścianami na

poziomie około 4 200 Mg/dobę netto do końca

roku 2021. W latach 2022 -2025 wydobycie

prowadzone będzie jedną ścianą na poziomie ok.

2 000 Mg/dobę netto. Roboty przygotowawcze

zaplanowane zostały w taki sposób aby

zapewnić terminowe uruchamianie ścian. Do

roku 2021 średnio drążone będą 4 wyrobiska,

natomiast po tym okresie ilość drążonych

wyrobisk zmniejszy się do dwóch.

Eksploatacja prowadzona będzie w piętrze 

poziomów -600 i -800



Pokład 510/1-2 w partii W2 zaliczony jest do:
• IV kategorii zagrożenia metanowego, 
• klasy B zagrożenia pyłowego,
• I-go stopnia zagrożenia wodnego,
• I-go stopnia zagrożenia tąpaniami,
• nie jest zaliczony do zagrożonych wyrzutami gazu 

i skał.



Ponad pokładem 510/1 łg, 510/1 
i 510/1-2 prowadzono eksploatację 
w pokładzie 505/2, znajdującym się 105 - 130 
metrów powyżej oraz
w pokładzie 505/1, znajdującym się 120 -140 
metrów powyżej.





BUDOWA GEOLOGICZNA

Parametry wytrzymałościowe poszczególnych rodzajów skał wynoszą:
węgiel : Rc = 4,4 - 14,8 MPa, śr R0 = 9,6 MPa,- f = 0,41 - 0,78, 
yo = 12,56 kN/m3;
piaskowiec, zlepieniec: Rc = 62,0 - 101,0 MPa, śr. Rc = 81,0 MPa;
iłowiec: Rc śr. = 21,4 - 57,8 MPa, śr. Rc = 39,6 MPa
mułowiec : Rcśr. = 33,7 - 87,4 MPa, śr. Rc = 60,5 MPa.

Wskaźnik rozmakalności skał wynosi 1,0.

Podzielność skał stropowych - płytowa.

Skały otaczające pokład wykazują słabą i średnią skłonność do 
iskrzenia zapalającego metan.



Chodnik podścianowy 23-W2 Chodnik podścianowy 25-W2



Chodnik podścianowy 25a-W2





Obudowa
Odstęp odrzwi w 

normalnych warunkach

Odstęp odrzwi w 
warunkach wpływu 

krawędzi 

Odstęp odrzwi w 
warunkach 

uskokowych

ŁPzm-V32/4/6,0x4,1 1,0m 1,0m 1,0m

Obudowa
Odstęp odrzwi w 

normalnych warunkach

Odstęp odrzwi w 

warunkach wpływu 

krawędzi 

Odstęp odrzwi w 

warunkach 

uskokowych

ŁP 12/V32/4 0,8m 0,6m 0,6m

Porównanie 











PODSUMOWANIE 

Chodnik podścianowy 25a-W2 będzie stanowił miejsce zabudowy odstawy urobku ze ściany 25a-W2. Rozpoczęcie 

eksploatacji ściany 25a w pokładzie 510/1-2 planowane jest na luty 2020. Obudowę jaką stosowano w chodniku 

nadścianowym ściany 25-W2 ulegała znacznym deformacjom. Kopalnia w celu ograniczenia deformacji w nowo 

projektowanym wyrobisku korytarzowym oraz w celu podniesienia bezpieczeństwa załogi, podjęła decyzję o zastosowaniu 

w niniejszym wyrobisku obudowy chodnikowej podporowej zmodyfikowanej otwartej ŁPzm. Do głównych zalet w/w obudowy 

należą:

- duża nośność na obciążenia pionowe w zależności od gabarytów wyrobiska oraz od siły działającej na stropnicę obudowy,

- korzystny kształt obudowy ma umożliwić przejęcie znacznych przemieszczeń ociosowych występujących na dużych 

głębokościach,

- obudowa podatna budowana z dwoma lub trzeba strzemionami z momentem dokręcania ≥ 500Nm powinna uzyskać 

nośność zsuwną ( przy pierwszym zsuwie ) rzędu 1000 kN.

Zastosowanie obudowy ŁPzm umożliwi wykonanie wyrobiska z rozstawem odrzwi obudowy przyjętej 1,0 m i uzyskać 

oszczędności materiałowe i organizacyjne związane m.in. z kosztami transportu materiałów, robocizny jak i kosztem samej 

obudowy. 

W przedmiotowych warunkach geologiczno-górniczych zastosowanie obudowy ŁPzm – 6,0x4,1/V32/4 S480W pozwoli na 

spore oszczędności. Należy tu również podkreślić oszczędności w kosztach robocizny, ( zastosowanie obudowy ŁP12 

wymaga zabudowy o 7 kompletów więcej w stosunku do obudowy ŁPzm na 10 mb wyrobiska ). Ponad to nie uwzględniono 

w kalkulacji oszczędności związanych z transportem materiałów, począwszy od opuszczenia obudowy szybem 

materiałowym, a kończąc na transporcie obudowy kolejką do przodka. Do powyższego uzasadnienia zostało załączone 

zestawienie kosztowe materiałów i obudowy dla 10 mb wyrobiska. W zestawieniu tym nie uwzględniono kosztów pracy.

http://m.in/


Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 32 756-41-13 ,  www.jsw.pl

Dziękuję za uwagę
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Prezentacja doświadczeń zwalczaniu oraz rozpoznaniu zagrożenia 

pożarowego z wykorzystaniem „dołowego wozu bojowego" 

i programu „VentSim”.

Mariusz Kluk

Andrzej Szmuk
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PROCEDURA  

ZWALCZANIA 

ZAGRZANIA WĘGLA  

FAZA I

Przewóz- GPD-1z, GKT

Gospodarz rejonu -TG Dział mierniczo-

geologiczny 

Dział TMz

1. Dostarczyć aktualne mapy z 

miejsca zagrzania (poziomowa, 

pokładowa, przekroje).

2. Oznaczyć KM co 1m na odcinku 

50m od miejsca zagrzania w 

każdą stronę.

1. Zabudować dwa telefony przed i za 

miejscem zagrzania w odległości 

do 25 m od miejsca zagrzania.

2. Wykonać kontrolę poprawności 

wskazań CO, CH4 w rejonie.

3. Przygotować zasilanie dla torkretnicy, 

pompy MONO.

4. Skontrolować układ odwadniania 

rejonu i zabezpieczyć ilość (ciśnienie) 

wody w rurociągu ppoż.

1. Dostarczyć wóz pożarowy w miejsce 

zagrzania.

2. Schładzać miejsce zagrzania z węży ppoż.

3. Włączyć się w wykonywanie otworów pod 

PAKRY .

1. Dostarczyć wóz pożarowy w miejsce 

zagrzania

z poziomowej komory p.poż.

2. Na załadunku kolejek pozostają tylko materiały 

wykorzystywane przy profilaktyce.

3. Dostarczyć do rejonu prowadzonej profilaktyki 

(2x Kostka betonowa, cement, piasek, torkret, 

pianomaty, piromaty, torkretnice, wiertnice 

zgodnie z poleceniami TWz.
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1. Wykonać kontrolę kamerą 

termowizyjną miejsca zagrzania wraz

z  pomiarami gazów.

2. Określić dokładną lokalizację 

zagrzania FARBĄ – CZERWONĄ.

3. Założyć 3 punkty pomiarowe i pobrać 

z nich pipety.

4. Nadzorować wykonywanie otworów 

zgodnie z procedurą.

5. Dopilnować transportu wozu 

pożarowego.

Sztygar w rejonie

1. Zastęp wykonywać prace 

profilaktyczne 

w miejscu zagrzania (wiercenie 

otworów i zabudowa PAKRÓW).

2. Wysłać TORKRETNICĘ, POMPE MONO 

i materiał (COVER, UTEX, ADIBET, 

PIANOMAT, PIROMAT, PŁÓTNO –

ZGODNIE 

Z PLANEM PRAC 

PROFILAKTYCZNYCH).

3. Kontrola PLANU RATOWNICTWA.

KSRGz

1. Wykonać zdjęcie 
potencjalne 
w rejonie wraz 
z pomiarem ilości 
powietrza i 
temperatury.

W-1z

1. Sprawdzić stan 

zapór oraz stref 

zabezpieczający

ch w rejonie.

2. Wraz 

z gospodarzem 

rejonu zmyć 

i opylić całą 

strefę zagrzania.

W-2z

1. Założyć stację 

pomiarową.

2. Pobierać próby 

pipetowe do analizy w 

CLP-B z otworów.

3. Sprawdzić możliwość 

poprawy warunków 

klimatycznych 

w rejonie (regulacja 

wody lodowej, 

czyszczenie chłodnic 

itp.)

W-3z

1. Wykonać PLAN PRAC 

PROFILAKTYCZNYCH. 

Uwzględnić możliwość 

podawania gazów inertnych, 

zabudowę dodatkowych 

czujników CO, O2, CO2, CH4.

2. Zespół doraźny pożarowy

3. Koordynować pracę 

i nadzorować jej wykonanie.

4. Kontrola tam bezpieczeństwa 

(ilość materiałów do zamknięcia 

rejonu).

Dozór wyższy TWz
1. Schemat 

wszystkich 

rurociągów 

w rejonie.

2. Ustalenie sposobu 

podawania 

mieszaniny 

popiołowo-wodnej 

po ewntualnej

izolacji rejonu.

EKO-JAS

PROCEDURA  ZWALCZANIA 

ZAGRZANIA WĘGLA  FAZA I  

1. Wysłać wiertnicę 

WDP-1z wraz 
z rurkami Ø50

W-4z

1. Aktualizacja sytuacji dołowej w 

programie VentSim (symulacja 

scenariusza rozwoju pożaru 

wraz z analizą wyrównania 

potencjałów i lokalizacją TI, 

kontrola i aktualizacja strefy 

zagrożenia w przypadku 

porażki prac profilaktycznych) 

2. Założyć segregator 

z materiałami.

3. Kontrola dróg ucieczkowych.

Inspektor TWz
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SPIS ZAWARTOŚCI WOZU

7

LP. Nazwa Ilość j.m.

1 Rozdzielacz 1/3  ppoż. 52  z zaworami 2 szt.

2 Węże ppoż. 52 20m 8 szt.

3 Rozdzielacz 52 na 5x 3/4'' z zaworami 3 szt.

4 Węże gumowe RD 19 (okute) 6m 15 szt.

5 Węże gumowe RD 19 (okute) 20m 2 szt.

6 Redukcja 52/3/4 (RD19) 2 szt.

7 Pakry L = 2 -3m 15 szt.

8 Wiertarka MOJKA 1 szt.

9 Świder węglowy 2m 1 szt.

10 Świder węglowy 3m 1 szt.

11 Złączka do świdra 2 szt.

12 Koronka 42 3 szt.

13 Drut stalowy miękki 4 mb

14 Kurtyna wodna 52 1 szt.

15 Kilof 1 szt.

16 Siekiera 1 szt.

17 Łom 1 szt.

18 Klucz płasko oczkowy 19 2 szt.

19 Klucz płasko oczkowy 24 2 szt.

20 Klucz płasko oczkowy 30 2 szt.

21 Klucz płasko oczkowy 32 2 szt.

22 Klucz hydrantowy 2 szt.

23 Śruby M16x110 z nakrętkami 16 szt.

24 Śruby M20x110 z nakrętkami 16 szt.

25 Uszczelka Ø100 4 szt.

26 Uszczelka Ø150 4 szt.

27 Pasówka Ø100 z 2x zawór hydrantowym 52 1 szt.

28 Pasówka Ø150 z 2x zawór hydrantowym 52 1 szt.

29 Zaślepka Ø100  z zaworem hydrantowym 52 1 szt.

30 Zaślepka Ø150  z zaworem hydrantowym 52 1 szt.

31 Gwoździe 5 kg

32 Nóż 1 szt.

33 Płótno wentylacyjne "czarne" 1 rolka

34 Płótno poli "białe" 1 rolka

35
Pompa Depa z wężęm sawnym (tłoczenie hydrantowe 52, powietrze 

zawór 3/4'' RD) 
1 szt.

36 Zbiornik 100l 1 szt.

37 Piromat w beczkach 5 szt.

38 Farba biała spray 1 szt.

39 Farba czerwona spray 1 szt.

40 GeoFix 3 szt.

41 Odrdzewiacz spray 1 szt.

42 Kartki z Nr. 1-50 wraz z kawałkami drutu  - zalaminowane 1 kpl.

43 Notes, długopis 2 kpl.

44 Kartka z schematem działania - zalaminowana 1 kpl.

45 Wężyk chromatograiczny 10 mb

46 Pipeta 4 szt.

47 Pompka 1 szt.

48
Torba ślusarska: klucze, śruby, uszczelki, nóż, odrdzewiacz,redukcje 

52/19
1 szt.

49
Torba pomiarowa:  pipety, pompka,  kartki, farby,  notes, długopis, spis 

nr telefonów
1 szt.

50 SPIS NR TELEFONÓW - zalaminowany 1 szt.

51 SPIS ZAWARTOŚCI WOZU - zalaminowany 1 szt.

52 Woda mineralna do picia 1,5 l 12 szt.
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Dzielenie się 
doświadczeniami

Brak krytyki 
– wola 

zrozumienia

Zaufanie i 
otwartość

Warunki wstępne
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KWK "Borynia-
Zofiówka-

Jastrzębie"  Ruch 
"BORYNIA"

KWK "Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie"  Ruch „Jastrzębie” 
wraz z KWK „Bzie-Dębina” w 

budowie

KWK "Borynia-
Zofiówka-

Jastrzębie"  Ruch 
„Zofiówka”

KWK „Knurów-
Szczygłowice” 

Ruch 
"Szczygłowice"

KWK „Knurów-
Szczygłowice” Ruch 

"Knurów”

KWK
„Budryk”

KWK 
„Pniówek”

Terminy poszczególnych etapów w roku 2020:

ETAP I 9-13 marzec 

ETAP II 30 marzec – 3 kwiecień

ETAP III 18-22 maj

ETAP IV 21-25 wrzesień

ETAP V 12-16 październik

ETAP VI 2-6 listopad
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Poniedziałek

• Formalności

• Stacja 
wentylatorów 
głównych

• Stacja 
odmetanowania

• Stacja 
klimatyzacji 
centralnej

• Stanowisko 
zmywcze

• Azotownice i 
zbiornik CO2

Wtorek

• Przed zjazdem –
prowadzenie 
głównej książki 
przewietrzania i 
organizacja 
pomiarów 
wentylacyjnych

• Ściana w 
zbrojeniu

• Chodnik 
węglowy

Środa

• Przed zjazdem –
dokumentacja 
zagrożenia 
pożarowego 
organizacja 
pobierania prób 
pipetowych

• Ściana w 
eksploatacji

• Przekop

Czwartek

• Przed zjazdem –
dokumentacja 
zagrożenia 
klimatycznego, 
pyłowego i 
organizacja 
pomiarów 
warunków 
klimatycznych

• Komora agregatów 
chłodniczych lub 
PES

• Ściana w likwidacji

Piątek

• Obszar dowolny 
zgodny z 
zainteresowaniem 
osoby szkolonej

• Notatka opisująca 
trzy najlepsze 
praktyki zauważone 
w zakładzie (e-mail 
rozesłany do 
wszystkich 
głównych TWz) 
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Optymalizacja strzelań grupowych w kopalniach 
KGHM w aspekcie profilaktyki tąpaniowej 
PROJEKT SIMS

Przygotował: Marcin Szumny



SIMS to 3-letni europejski projekt finansowany w ramach
programu "Horyzont 2020„. Celem projektu jest pokazanie
europejskiej technologii górniczej i przemysłu wydobywczego
jako światowego lidera w zakresie zrównoważonego i
inteligentnego systemu działającego w przemyśle wydobywczym.

Budżet całkowity: 16.3 mln Euro

Start projektu: Maj 2017

Czas realizacji: 3 lata

www.SIMSmining.eu

Projekt SIMS

http://www.simsmining.eu/


www.SIMSmining.eu

Partnerzy projektu

http://www.simsmining.eu/


www.SIMSmining.eu

Projekt SIMS – miejsca testów i demonstracji technologii

http://www.simsmining.eu/


Projekt SIMS – główne obszary działalności

www.SIMSmining.eu

Systemy komunikacji i pozycjonowania (transmisja w systemie 5G)

Systemy kontroli produkcji (kontrola, raportowanie w czasie rzeczywistym) 

Maszyny zasilanie bateryjnie

Robotyka (drony inspekcyjne, stacje automatycznego ładowania) 

Mechanika górotworu (modelowanie numeryczne, aktywna profilaktyka tąpaniowa)

Inne (edukacja, rzeczywistość wirtualna, kształtowanie atrakcyjnego miejsca pracy)

http://www.simsmining.eu/


Zagrożenie tąpaniami

www.SIMSmining.eu

Zaburzenie stanu naprężeń 
pierwotnych spowodowane 
eksploatacją 

Przekroczenie wytrzymałości 
warstw skalnych

Nagła utrata stateczności 
– wystąpienie zjawiska 
tąpnięcia

http://www.simsmining.eu/


Zagrożenie tąpaniami

www.SIMSmining.eu
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Energia wstrząsów Ilość wstrząsów

Liczba i energia wstrząsów
(> 103J) zarejestrowanych
w kopalniach KGHM w
latach 1990 – 2016.

http://www.simsmining.eu/


Zagrożenie tąpaniami w kopalniach KGHM 

www.SIMSmining.eu
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Liczba tapnięć Liczba wstrząsów

Rok
Liczba wstrząsów

(≥ 1.0 x 105J)
Liczba tąpnięć

2014 570 2

2015 642 1

2016 665 3

2017 505 3

2018 507 2

Liczba wstrząsów (> 105J) oraz tąpnięć
zarejestrowanych w kopalniach KGHM w
latach 2014 – 2018 (wg. raportu WUG).

http://www.simsmining.eu/


Jedną z aktywnych metod zwalczania tąpań są, szeroko stosowane w kopalniach KGHM, grupowe
strzelania przodków. Na chwilę obecną ich skuteczność szacuje się na ok. 20 - 30 %. Projekt SIMS został
ukierunkowany na poprawę skuteczności aktywnej profilaktyki tąpaniowej poprzez optymalizację
prowadzonych strzelań grupowych.

Aktywna profilaktyka tąpaniowa – grupowe strzelania przodków

www.SIMSmining.eu

Ef
ek

ty
w

n
o

ść
, %

Rudna Lubin Polkowice-Sieroszowice

Schemat strzelania grupowego Efektywność strzelań grupowych

http://www.simsmining.eu/


Aktywna profilaktyka tąpaniowa– modelowanie numeryczne

www.SIMSmining.eu

W ramach realizacji projektu SIMS, przeprowadzono szereg badań z wykorzystaniem modelowania numerycznego, 
w celu możliwie dokładnego  określenia stanu naprężeń w górotworze oraz wpływu na ten stan dynamicznego 
oddziaływania strzelań grupowych w analizowanym obszarze złoża. W kolejnym etapie prowadzone są badania i 
pomiary dołowe.

Modelowanie 
numeryczne – statyka 
określenie stanu 
naprężeń w górotworze

Modelowanie 
numeryczne – dynamika 
określenie wpływu 
strzelań grupowych na 
stan naprężeń

Badania dołowe –
przeprowadzenie 
grupowych strzelań 
odprężających

Optymalizacja strzelań 
grupowych w zakresie 
odprężania górotworu

http://www.simsmining.eu/
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Optymalizacja strzelań grupowych - zastosowanie zapalników elektronicznych podczas tego typu strzelań ma na
celu zwiększenie precyzji odpalania przodków. Zwiększanie poziomu drgań, amplifikacja drgań w wybranych
obszarach górotworu.

Odpalanie jednoczesne przodków

Odpalanie jednoczesne grup otworów, oraz grupy 
przodków – modyfikacja metryk strzałowych

Sekwencyjne odpalanie przodków

Działania profilaktyczne - Aktywna profilaktyka tąpaniowa



Aktywna profilaktyka tąpaniowa– modelowanie numeryczne

www.SIMSmining.eu

Widok globalny modelu MES analizowanego obszaru Widok modelu MES analizowanego pola

W ramach realizacji projektu SIMS, przeprowadzono szereg badań z wykorzystaniem modelowania numerycznego, 
w celu możliwie dokładnego  określenia stanu naprężeń w górotworze w analizowanym obszarze złoża.

http://www.simsmining.eu/


Określenie stanu naprężeń w stropie analizowanego pola eksploatacyjnego. Do ilościowej
oceny stanu stropu wykorzystano parametr określony jako margines bezpieczeństwa.

Aktywna profilaktyka tąpaniowa – modelowanie numeryczne

www.SIMSmining.eu

64 m powyżej stropu wyrobiska 255 m powyżej stropu wyrobiska

http://www.simsmining.eu/


Grupowe strzelania przodków – modelowanie numeryczne

www.SIMSmining.eu

Modyfikacja obejmuje zarówno metryki
strzałowe jak i sekwencję odpalania celem
wzmocnienia oddziaływania fali sejsmicznej
w obszarze zwiększonych naprężeń.

Strzelania standardowe – odpalanie jednoczesne Strzelania zmodyfikowane – odpalanie sekwencyjne 

Fale sejsmiczne

Obszar zwiększonych naprężeń

http://www.simsmining.eu/


Grupowe strzelania przodków – modelowanie numeryczne

www.SIMSmining.eu

Analizę przeprowadzono dla 6 przypadków:

 Natychmiastowe odpalenie 18, 24 oraz 33 przodków,

 Odpalenie sekwencyjne 18, 24, oraz 33 przodków

Opóźnienia między przodkami dobierano
tak aby fale parasesjmiczne generowane z
poszczególnych przodków spotykały się w
obszarze zwiększonych naprężeń.

http://www.simsmining.eu/


Grupowe strzelania przodków – modelowanie numeryczne

www.SIMSmining.eu

Analiza numeryczna wykazała istotna zmianę
marginesu bezpieczeństwa, podczas odpalania
grupy przodków w zadanej sekwencji
opóźnień. W takim przypadku analiza sugeruje
możliwość wystąpienia niestateczności w
analizowanym obszarze.
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Zmiana marginesu bezpieczeństwa

http://www.simsmining.eu/


Grupowe strzelania przodków – badania dołowe – I etap

www.SIMSmining.eu

Modyfikacja metryk strzałowych, ma na celu wzmocnienie początkowego impulsu sejsmicznego.
W tym aspekcie znajdują zastosowanie zapalniki elektroniczne lub zapalniki nieelektryczne w
zmodyfikowanej konfiguracji.

Modyfikacja 
metryk 

strzałowych

Zwiększenie 
ładunku na 
opóźnienie

Skrócenie czasu 
odpalania przodka

http://www.simsmining.eu/


Grupowe strzelania przodków – badania dołowe – I etap

www.SIMSmining.eu

Strzelania zmodyfikowane

Pomiar i analiza zmodyfikowanych strzelań grupowych

W tym celu prowadzone są strzelania grupowe w
warunkach rzeczywistych z zastosowaniem systemów
inicjacji elektronicznej. Podczas strzelań prowadzone są
pomiary drgań.

http://www.simsmining.eu/


Grupowe strzelania przodków – pomiary i analiza drgań 
parasejsmicznych

www.SIMSmining.eu

Sejsmogramy zarejestrowane na 
dwóch stacjach pomiarowych

Analiza zarejestrowanych  drgań 

Widmo sygnału (analiza FFT) Spektrogram sygnału (analiza STFT)

http://www.simsmining.eu/


Optymalizacja metody odprężania - SIMS

www.SIMSmining.eu

Założenia 
teoretyczne

Modelowanie 
numeryczne 

Badania 
dołowe, 

Optymalizacja 
metody odprężania

http://www.simsmining.eu/
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Dziękuję za uwagę
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Pokłady możliwości

Zastosowanie analizy predykcyjnej w wybranych 
procesach decyzyjnych branży wydobywczej

mgr inż. Maciej Wach, KGHM Polska Miedź S.A

dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej , Kraków, 24-26 lutego 2020 r.



Plan Prezentacji

1. Cel Referatu

2. Procesy Decyzyjne i ich znaczenie w organizacji

3. Analityka Predykcyjna

4. Zarządzanie portfelami projektów inwestycyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. 
Zastosowanie analityki predykcyjnej w obszarach biznesowych KGHM.



1. Cel referatu

Wskazanie na możliwości zastosowania analityki 
predykcyjnej w obszarze wspomagania procesów 

decyzyjnych w branży wydobywczej.

• Charakterystyka teorii procesów decyzyjnych 

• Istota analityki predykcyjnej oraz wpływ na przebieg procesów decyzyjnych

• Propozycja zastosowania predykcji w nowym obszarze biznesowym branży 

wydobywczej - zarządzanie portfelami projektów inwestycyjnych w KGHM Polska 

Miedź S.A. 



2.Procesy decyzyjne i ich znaczenie w organizacji

Warunki 
podejmowania decyzji

Efekt(y) Prawdopodobieństwo
wystąpienia efektu

Pewność Znane 100%

Ryzyko Znane Znane

Niepewność
Dwuznaczność Znane Nieznane

Ignorancja Nieznane Nieznane

Pożądany kierunek 
identyfikacji problemu



2. Procesy decyzyjne i ich znaczenie w organizacji

Wybrane/przykładowe decyzje podejmowane w branży górniczej:

• Wybór obszarów koncesyjnych

• Dobór metody eksploatacji

• Inwestycje rzeczowych

• Zarządzanie operacyjne:

• Planowanie produkcji

• Eksploatacja maszyn i urządzeń

• Zapobieganie zagrożeniom naturalnym

• Ochrona powierzchni

• Zagospodarowanie obszarów powydobywczych



2. Procesy decyzyjne i ich znaczenie w organizacji

Problemy procesów decyzyjnych:

• Zmienna struktura/definicja problemu

• Dynamiczne i niepewne środowisko

• Zmienne lub sprzeczne cele

• Sprzężenie zwrotne podejmowanych działań;

• Ograniczenia czasowe

• Duża waga podejmowanej decyzji

• Liczba decydentów

• Cele i normy organizacji



3. Analityka predykcyjna - wprowadzenie

Analityka predykcyjna - proces wykorzystujący zaawansowane formuły matematyczne,
algorytmy statystyczne, a także informatyczne narzędzia i usługi w celu identyfikacji
zależności, powiązań i wzorów w zbiorach danych oraz redukcji ich złożoności.
Źródło: Dinov, Ivo D. 2018. Data Science and Predictive Analytics: Biomedical and Health Applications using R Data Science and Predictive
Analytics: Biomedical and Health Applications Using R.

Uczenie maszynowe:

• Z nadzorem
• Regresja

• Klasyfikacja

• Bez nadzoru
• Klasteryzacja

• Redukcja wymiaru

Analityka 
preskryptywna

Analityka 
predykcyjna

Analityka 
deskryptywna

W oparciu o: Ch. El Morr, H.Ali-Hassan, Analytics in Healthcare A Practical Introduction
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3. Analityka predykcyjna - zastosowania

Analityka predykcyjna w światowym biznesie:

• Analiza ryzyka (np. klasyfikacja klientów banków ze względu na zdolności kredytowe)

• Analizy rynkowe - marketing (np. dopasowanie produktów do klientów, „targeting”)

• Zarządzanie łańcuchem dostaw (np. predykcja zapotrzebowania na części zamienne)

• Diagnostyka medyczna  (np. wczesne wykrywanie epidemii, wsparcie diagnozy)

Analityka predykcyjna w górnictwie:

• Predictive maintenance

• Detekcja anomalii w działaniu napędów przenośników taśmowych

• Monitoring pracy układów w samojezdnych maszynach górniczych 

• Aproksymacja budowy złoża

• Przetwarzania danych geofizycznych

• Klasyfikacja zagrożenia wstrząsami i związanymi z nimi wyrzutami skał

• Ryzyko powstawania szkód górniczych



4. Zarządzanie portfelami projektów inwestycyjnych –
zagrożenia i problemy decyzyjne.

Zagrożenia  wynikające z braku terminowej realizacji projektów inwestycyjnych i ich 
budżetu:

• Utracone korzyści

• Zobowiązania finansowe

• Nadmierne zaangażowanie zasobów ludzkich

• Wzrost cen towarów i usług

• Zmiana nastawienia względem projektu.

Źródło: Wach, M, I Chomiak-Orsa. 2019. “Improvement of Investment Processes in Mining 
Company by Implementation of Project Management System.”



4. Zarządzanie portfelami projektów inwestycyjnych –
wymagania dla analityki predykcyjnej i proces badawczy

Spełnienie wymagań do wdrożenia analityki predykcyjnej w KGHM Polska Miedź S.A.:

• Zaawansowana wiedza biznesowa – inicjatywa wychodząca z  docelowego Obszaru 
Biznesowego

• Złożony problem biznesowy – ponad 400 projektów inwestycyjnych

• Dostęp do Big Data – wdrożenie systemu SZP



4. Przykłady badań nad zastosowaniem analityki 
predykcyjnej w innych obszarach biznesowych KGHM.

Problem Sposób 
gromadzenia
danych

Techniki analityczne Źródło/
autorzy

Wykrycie zmian 
technicznych w pracy SMG

Analiza danych 
diagnostycznych silnika 
zbieranych przez 
rejestratory. Rejestr 
czynności naprawczych w 
CMMS.

Dwuwymiarowa reprezentacja rozkładu. 
Model regresji liniowej.
Analiza rozkładów, szeregów czasowych i 
trendów.

Michalak A.,  Śliwiński P., 
Kaniewski T., Wodecki J., 
Stefaniak P., Wyłomańska
A., Zimroz R. (2018)
„Condition Monitoring for 
LHD Machines
Operating in Underground
Mine—Analysis of Long-
Term Diagnostic Data”

Detekcja anomalii w pracy 
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STRESZCZENIE: Celem niniejszego referatu jest wskazanie na możliwości zastosowania ana-

lityki predykcyjnej w obszarze wspomagania procesów decyzyjnych w branży wydobywczej. 

W referacie scharakteryzowano teorię procesów decyzyjnych z uwzględnieniem przykładów 

decyzji podejmowanych w górnictwie oraz rozwoju narzędzi stosowanych dla wsparcia tych 

procesów. Omówiono istotę analityki predykcyjnej – technologii znacząco wpływającej na 

rozwój tej dziedziny, jej główne etapy oraz aktualnie stosowane podejścia. W dalszej części 

ukazano pozytywny wpływ zastosowania analityki na przebieg procesów decyzyjnych w pol-

skim i światowym górnictwie. Prezentowany temat uzupełnia propozycja zastosowania pre-

dykcji w nowym obszarze biznesowym branży wydobywczej, jakim jest zarządzanie portfela-

mi projektów inwestycyjnych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. W referacie zastoso-

wano wnioskowanie dedukcyjne, a jako metoda badawcza została wykorzystana krytyczna 

analiza literatury oraz analiza wybranych przypadków decyzyjnych. 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Analiza Predykcyjna, Business Intelligence, Zarządzanie Projektami, 

Zarządzanie Portfelami, KGHM 

 

 
1. WSTĘP 

 

W ciągu ostatniego wieku nastąpiła ewolucja z myślenia liniowego charakteryzującego się 

wnioskowaniem na bazie bieżącej obserwacji i przeszłych doświadczeń, bez uwzględnienia 

zmiennego kontekstu sytuacji [1], w kierunku myślenia nieliniowego, gdzie wszelkie zacho-

wania są sumą przecinających się nieprzewidzianych zdarzeń [2]. W wielu dziedzinach nauki 

oraz obszarach praktycznych daje się zaobserwować, iż dane wejściowe procesów wraz z ich 

stanem początkowym nie determinują jednoznacznie jego stanów końcowych. Teoria nielinio-

wych, złożonych systemów zdominowała współczesne nauki przyrodnicze, co potwierdzają 

nauki społeczne charakteryzując problemy napotykane przez ludzkość jako globalne, złożone 



i często losowe. [3] Środowisko, w którym zachodzą procesy decyzyjne jest więc niemożliwe 

do pełnego opisania, a obserwowalny jest jedynie jego wycinek. Na tej podstawie, teoria pro-

cesów decyzyjnych podzieliła je na podejmowane w stanie pewności, ryzyka i niepewności. W 

branży wydobywczej, ze względu na nieustanny wpływ środowiska, pracę maszyn i urządzeń 

w ciężkich warunkach oraz występujące sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem ludzkie-

go życia i mienia o wysokiej wartości, niepewność na wszystkich etapach ciągu produkcyjnego 

jest znaczna. Badania nad decyzyjnością menedżerów w kontekście ich orientacji na długo i 

krótkoterminowe cele strategiczne wskazują, że przedsiębiorstwa, takie jak firmy wydobyw-

cze, charakteryzujące się długimi okresami zmian wpływających na działalność całego przed-

siębiorstwa, narażone są na wysoką kompleksowość podejmowanych decyzji oraz wymóg wy-

sokiego poziomu kreatywności.[4]. Wiąże się to z koniecznością nagromadzenia dużej ilości 

informacji niezbędnej do podejmowania świadomych decyzji. Wysoce złożona decyzyjność 

rozpoczyna się już przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych w nowo zagospodarowywa-

nych obszarach górniczych. Poczynając od działań prowadzących do uzyskania przychylności 

lokalnych społeczności [5], przez dobór metod eksploatacji [6], planowanie produkcji [7], go-

spodarkę odpadami wydobywczymi [8], kończąc na zagospodarowaniu terenów pogórniczych. 

 

Branża wydobywcza w chwili obecnej znajduje się na etapie rozwoju systemów teletechnicz-

nych pozwalających na przejście w procesach decyzyjnych pomiędzy niewiedzą a niepewno-

ścią. Gromadzi i analizuje się duże ilości danych pochodzących z systemów geotechnicznych, 

klimatyzacji, wentylacji, odwadniania, odstawy taśmowej, samojezdnych maszyn górniczych, 

kombajnów i wielu innych punktów źródłowych. Wszystko po to, aby trafnie opisać stan bie-

żący procesów fizycznych i technologicznych zachodzących na terenach górniczych. Wciąż 

istnieje jednak długa droga do przejścia w kierunku wytworzenia i optymalnego wykorzystania 

niesionej przez te dane informacji. W tym celu powstają tzw. systemy wspierania decyzji (De-

cision Support System – DSS), które od wielu lat pełniły głównie funkcję agregacji i wizuali-

zacji danych(np. SCADA). Dopiero w ostatnich dwóch dekadach nastąpił rozwój narzędzi 

związanych z analityką predykcyjną, która wprowadziła procesy decyzyjne na kolejny poziom 

zaawansowania poprzez umożliwienie automatycznego wykrywania zależności pomiędzy 

gromadzonymi danymi oraz generowania prognoz dla nowych sytuacji bez ludzkiej ingerencji. 

 

Celem niniejszego referatu jest wskazanie na możliwości zastosowania analizy predykcyjnej w 

obszarze wspomagania procesów decyzyjnych w branży wydobywczej. Toteż poniższy referat 

charakteryzuje teorię procesów decyzyjnych z uwzględnieniem specyficznych przykładów de-

cyzji podejmowanych w branży wydobywczej. Opisuje rozwój narzędzi stosowanych dla 

wsparcia tych procesów oraz przedstawia najważniejszą w ostatnich latach technologię, która 

rozwinęła tę dziedzinę – analitykę predykcyjną, jej główne założenia oraz bieżące zastosowa-

nia w górnictwie. Za główny cel utylitarny referatu, autorzy obrali zdefiniowanie wymagań dla 

wprowadzenia analizy predykcyjnej w nowym obszarze branży wydobywczej, jakim jest za-

rządzie portfelami projektów inwestycyjnych. Cele, korzyści i środowisko, w którym możliwe 

jest wdrożenie takiej analityki scharakteryzowano na przykładzie pionu inwestycji KGHM Pol-

ska Miedź S.A., w którym rozpoczęto badania związane z jej zastosowaniem w ramach Pro-

gramu Doktoratów Wdrożeniowych. 

 

W referacie zastosowano wnioskowanie dedukcyjne, a jako metody badawcze zostały wyko-

rzystane krytyczna analiza literatury oraz analiza wybranych przypadków decyzyjnych. 

 

 



2. PROCESY DECYZYJNE 

 

Głębsze zrozumienie procesów decyzyjnych wymaga jednoznacznego określenia czym jest 

samo zjawisko podejmowania decyzji. Z teoretycznego punktu widzenia, jest ono niczym in-

nym, jak wyborem jednej spośród grupy alternatyw [9][10][11]. Podjęcie decyzji należy jednak 

rozważać w jej szerszym kontekście. Niezwykle istotny podział decyzji wynika z charakteru 

wiedzy na temat otoczenia, w którym zachodzi dany wybór. Pod tym względem, powszechnie 

decyzje dzieli się na trzy główne kategorie[9]: 

 

– Podejmowane w warunkach pewności – występują wtedy, kiedy wybór danej alternatywy 

jednoznacznie determinuje efekt powstały w jego następstwie. W przypadku procesów bizne-

sowych jest to sytuacja idealna, lecz spotykana tylko w ograniczonych sytuacjach. Dotyczyć 

ona może np. zakupów odtworzeniowych, kiedy zamortyzowane urządzenia o udokumentowa-

nej wydajności zastępuje się nowymi o jasno zdefiniowanych parametrach pracy. 

– Podejmowane w warunkach ryzyka – zachodzą w warunkach, kiedy podejmujący decyzję nie 

ma pewności co do jej konsekwencji, lecz posiada wiedzę na temat prawdopodobieństwa wy-

stąpienia pozytywnych lub negatywnych zdarzeń z niej wynikających. Klasycznym przykła-

dem takiej decyzji są gry liczbowe w ramach loterii i część gier hazardowych (np. ruletka) gdy 

podejmujący ryzyko zna wszystkie parametry dla podejmowanej decyzji (kwotę zakładu, 

prawdopodobieństwo wygranej oraz jej wysokość). Ten typ decyzji w warunkach przedsię-

biorstw wydobywczych występuje bardzo rzadko, gdyż niemal nie istnieją zjawiska w tej dzie-

dzinie, które mają jednoznaczne zdefiniowane prawdopodobieństwo wystąpienia. 

– Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – do zdecydowanie najczęstszych warun-

ków podejmowania decyzji należą sytuacje niepewne, kiedy prawdopodobieństwo wstąpienia 

konsekwencji nie jest jednoznaczne. Decyzje te dzielą się one na dwie główne podgrupy [9]. 

Podejmowane w warunkach dwuznaczności, gdzie efekty decyzji są znane, lecz prawdopodo-

bieństwo ich wystąpienia nie jest jednoznaczne (zalicza się tu np. ryzyka stanowiskowe, gdzie 

zagrożenia dla pracownika są znane, lecz ich wystąpienie kwantyfikuje się jako niskie, średnie 

i wysokie). Drugą grupą są decyzje podejmowane w warunkach ignorancji, gdy nie wszystkie 

ich konsekwencje są znane. Do takich można np. zaliczyć prowadzenie eksploatacji w warun-

kach niezidentyfikowanych wcześniej zagrożeń naturalnych. 

 

Lipshitz [12] rozszerza otoczenie podejmowanej decyzji, zaznaczając, że mają na nią wpływ 

nie tylko parametry problemu, ale także ciąg zadań, którego podjęcie decyzji jest elementem, a 

jako istotny czynnik wskazuje doświadczenie podejmującego decyzję (wiedzę ekspercką). Ciąg 

taki składa się ze zdefiniowania problemu, znalezieniu uzasadnionego rozwiązania, podjęcia 

akcji oraz oceny efektu [13]. Wymienia on jednocześnie 8 czynników, które znacząco wpływa-

ją na parametry podejmowanej decyzji. Odnaleźć je można w niemal każdej decyzji podejmo-

wanej w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw branży wydobywczej, są to m.in.: zmien-

na struktura/definicja problemu; dynamiczne i niepewne środowisko; zmienne lub sprzeczne 

cele; sprzężenie zwrotne podejmowanych działań; ograniczenia czasowe; duża waga podej-

mowanej decyzji; liczba decydentów; cele i normy organizacji. 

 

Różnorodność otoczenia procesu decyzyjnego sprawia, że nie można zdefiniować dla niego 

jednoznacznego modelu. Na przestrzeni lat w efekcie badań nad ludzkimi zachowaniami scha-

rakteryzowano znaczną ich liczbę. Lipshitz [12] wymienia kilka z nich, wykazując różnice 

pomiędzy procesami w zależności od sytuacji, w której znajdują się decydenci. Do tych modeli 

należą m.in.: 
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– Model bazujący na ocenie sytuacji, w ramach którego decydent na dane wejściowe w postaci 

parametrów sytuacji i jej kontekstu nakłada własne doświadczenia analizując jego zgodność z 

oczekiwaniami i podejmując decyzje na zasadzie porównania z działaniami podejmowanymi w 

przeszłości. 

– Model kierowania się rozpoznaniem – dominujący w sytuacjach zagrożenia lub znacznego 

ograniczenia czasowego, w którym decydent nie analizuje wszystkich możliwości, lecz rozwa-

ża je szeregowo i podejmuje działanie jeśli symulacja danej decyzji jest dla niego satysfakcjo-

nująca. 

– Model poszukiwania struktury dominującej – bardzo powszechny model stosowany najczę-

ściej w przypadku nowych inwestycji. Decydent parametryzuje podmiot decyzji, nadaje danym 

parametrom wagę i ocenia alternatywy poszukując tej dominującej. W przypadku jej braku 

następuje redefinicja parametrów lub przypisanych im wag. 

– Teoria obrazów – model bazujący na strukturze poznawczej jaką są „obrazy” - przyjęte przez 

decydenta zbiory celów, wartości, planów i prognoz. Alternatywne rozwiązania są w pierwszej 

kolejności „filtrowane” poprzez przyrównanie do zdefiniowanych „obrazów”, a te które speł-

niają zawarte w nich kryteria są ewaluowane pod kątem generowanego dla decydenta zysku. 

Przykładem tego typu decyzyjności są np. postępowania przetargowe. 

 

Powyżej przedstawiono tzw. modele procesowe. Równolegle do nich funkcjonują także mode-

le typologiczne [12]. Zgodnie z nimi, ludzkie zachowania przy podejmowaniu decyzji można 

podzielić na trzy typy zależne od mechanizmów poznawczych, charakterystyczne w szczegól-

ności dla operatorów urządzeń w zakładach produkcyjnych. Są to działania determinowane 

przez: 

– Umiejętności – gdy czas pomiędzy odbiorem informacji, a wykonaniem bazującej na niej 

akcji jest bliski zeru. Inaczej może być interpretowany jako działania odruchowe. 

– Reguły – wybór działania przez decydenta zależy od jasno określonych reguł postępowania 

w przypadku napotkania na dany zestaw informacji wejściowej (np. postępowanie zgodnie z 

instrukcjami stanowiskowymi). 

– Wiedzę – decydent podejmuje działania względem problemu, którego dotąd nie doświadczył, 

a wyboru pomiędzy alternatywami działania podejmuje na podstawie posiadanej wiedzy eks-

perckiej. 

 

W obecnych czasach procesy decyzyjne przechodzą dynamiczną transformację, aczkolwiek 

opisane modele podejmowania decyzji pozostają nadal aktualne, gdyż wynikają jednoznacznie 

z ludzkich procesów myślowych. Przyjmując którykolwiek model jako bazowy może on pod-

legać modyfikacjom jedynie w poszczególnych jego etapach. Nie jest to zmiana celu danego 

procesu, a jedynie sposobu działania w jego obrębie. Decydujący wpływ na dynamizację zmian 

w nowoczesnym podejściu do procesów decyzyjnych ma przyrost wiedzy na temat podmiotu, 

którego dana decyzja dotyczy, a nie modyfikacja całego procesu. W praktyce, oznacza to ła-

twiejsze generowanie danych opisujących przedmiot decyzji wraz z ich rozkładem w czasie. 

Współcześnie osiągnięto punkt, w którym ilość tych danych, ze względu na zautomatyzowaną 

łatwość ich generowania (Internet of things), przesyłania i gromadzenia (Big Data), znacznie 

przekracza ludzkie możliwości ich pełnego przetwarzania, a co za tym idzie uzyskiwania war-

tości z przenoszonej informacji. Gromadzenie ogromnej ilości danych z czasem naturalnie 

wymusiło rozwój narzędzi wspierających ich interpretację, od prostych metod agregowania 

informacji po automatyczne przedstawienie optymalnych wariantów decyzyjnych, nie tylko na 

podstawie zarejestrowanych stanów bieżących, ale przede wszystkim zachodzących wzorów 



zachowań i wzajemnych oddziaływań, automatycznie rozpoznawanych przez algorytmy wśród 

danych historycznych. 

 

 

3. SYSTEMY WSPARCIA DECYZJI 

 

Od początku lat 70-tych, wraz z rozwojem technologii komputerowych [14] pojawiały się ko-

lejne koncepcje wykorzystania nowo dostępnych narzędzi na potrzeby wsparcia procesów de-

cyzyjnych, a ich znaczenie wzrosło w latach 90-tych wraz z rozpowszechnieniem analityki 

biznesowej (ang. Business Intelligence), hurtowni danych oraz narzędzi do przetwarzania da-

nych OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Wczesne charakterystyki systemów typu 

DSS (ang. Decision Support System) zakładały, iż zadanie wsparcia realizować mają przede 

wszystkim poprzez uproszczenie procesów decyzyjnych (bez sugestii co do ostatecznej decy-

zji) oraz możliwość szybkiej rekonfiguracji względem zmiennych warunków, w których decy-

zja jest podejmowana [14]. Ich celem nie jest zastąpienie osoby decyzyjnej/eksperta, lecz wy-

łączenie z procesu decyzyjnego ograniczeń ludzkiej percepcji, w tym przede wszystkim kiero-

wania się uprzedzeniami, wyciągania przedwczesnych konkluzji, niesystematyczności oraz, co 

najważniejsze, znikomej w porównaniu z bazami danych objętości przetwarzanej informacji 

[15]. Funkcję wsparcia decyzyjnego systemy pełnią w różny sposób, zależenie od ich przezna-

czenia, potrzeb menadżerów i całych organizacji oraz złożoności problemu decyzyjnego. Roz-

poczynając od wizualizacji agregowanych danych historycznych, a kończąc na zaawansowa-

nych modelach matematycznych i analizie sytuacji decyzyjnych on-line [16]. Wciąż aktualne 

są zaproponowane w latach 80-tych wymagania dla budowy systemów klasy DSS [17], dla 

których należy zdefiniować system językowy – zasady generowania sygnałów wejściowych, 

bazę wiedzy, system prezentowania odpowiedzi z systemu oraz silnik odpowiadający za roz-

wiązywanie problemu. Ten ostatni moduł, w zależności od złożoności systemu, pełni jedną z 

trzech funkcji analitycznych charakterystycznych dla systemów klasy DSS: deskryptywną, 

predykcyjną lub preskryptywną. Pierwsza odpowiada za opis rzeczywistości obecnej lub prze-

szłej, co najczęściej przekłada się na wizualizację np. parametrów pochodzących z punktów 

pomiarowych automatyki przemysłowej lub raportowania danych rejestrowanych w systemach 

ERP, np. danych księgowych, stanów magazynowych itp. Analityka predykcyjna odpowiada 

za przewidywanie przyszłych zdarzeń determinujących procesy biznesowe. Dotyczy to m.in. 

awarii urządzeń, zapotrzebowania na materiały, trendów rynkowych, decyzji klientów itp. 

Analityka preskryptywna osadza dwie wcześniejsze analityki w otoczeniu biznesowym i na ich 

podstawie dokonuje optymalizacji, prezentując użytkownikowi rekomendacje dla przyszłych 

działań [18]. 

 

Branża wydobywcza na świecie od lat wykorzystuje i rozwija narzędzia wspierające decyzje, 

choć ich wdrożenie jest zwykle opóźnione względem takich branż jak przemysł zbrojeniowy, 

logistyka, medycyna czy finanse. Genezę wdrożenia systemów wsparcia decyzji można po-

dzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest tworzenie dedykowanego systemu dla rozwiąza-

nia problemu, który jest słabo rozpoznany i dla którego dane posiadane przed jego wdrożeniem 

są niewystarczające. Drugim przypadkiem są systemy, które powstają jako nadrzędna struktura 

dla danych już generowanych w organizacji przez inne systemy lub urządzenia. Jest to częsty 

przypadek odnajdywany w górnictwie, gdzie funkcjonują oddzielne systemy np.: kontroli 

urządzeń, monitorowania mediów i zagrożeń naturalnych, dyspozytorskie i inne. Systemy 

wsparcia decyzji mają za zadanie eliminować główne problemy z tym powiązane, takie jak: 

różnorodność dostawców, jakość danych oraz ich integracja i interpretacja [19]. 
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4. ANALITYKA PREDYKCYJNA 

 

W ostatniej dekadzie dużego znaczenia w przypadku systemów decyzyjnych nabrała wspo-

mniana wcześniej analityka predykcyjna. Wraz z technologią Big Data, która jest jej nieroz-

łączną częścią, została w 2016 roku wskazana przez respondentów magazynu Mining Magazi-

ne jako jedna z trzech najważniejszych technologii w górnictwie w nadchodzącej dekadzie ob-

ok wykorzystania dronów i rozwiązań chmurowych [20]. Prawdziwość tego badania, poza 

obecnymi osiągnięciami w analityce, potwierdzają liczne przedsięwzięcia z ostatnich lat zwią-

zane z wykorzystaniem dornów [21] oraz coraz częstszymi wdrożeniami systemów opartych 

na rozwiązaniach chmurowych [22][23]. 

 

Analityka predykcyjna jest procesem wykorzystującym zaawansowane formuły matematyczne, 

algorytmy statystyczne, a także informatyczne narzędzia i usługi w celu identyfikacji zależno-

ści, powiązań i wzorów w zbiorach danych oraz redukcji ich złożoności. [24]. W uproszczeniu, 

celem analityki predykcyjnej jest budowanie modeli, które mogą posłużyć do określenia, na 

podstawie posiadanych danych historycznych, prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych 

zdarzeń dla nowo zaistniałych sytuacji (zbiorów danych wejściowych) [25]. 

 

W konstruowaniu modeli predykcyjnych wykorzystuje się dwie główne techniki. Pierwszą z 

nich jest analiza regresji, która za pomocą równań matematycznych definiuje zależność pomię-

dzy dwoma lub więcej zmiennymi (zmienną wyjściową - zależną i zmiennymi wejściowymi – 

niezależnymi). Taki model ma za zadanie na podstawie losowej próbki danej populacji gene-

rować inne jej parametry [26]. Drugą techniką wykorzystywaną w modelowaniu jest uczenie 

maszynowe. W odróżnieniu od analizy regresji, w uczeniu maszynowym model nie jest defi-

niowany przez z góry narzuconą formułę matematyczną, która w tym przypadku nie jest po-

trzebna lub zależności między zmiennymi są na tyle skomplikowane, że ich zdefiniowanie jest 

zbyt trudne do wykonania. Podstawą tej techniki jest zasilanie modelu zestawem danych uczą-

cych, na podstawie których wyznaczane są jego parametry. Sposób uczenia definiuje najogól-

niejszy podział technik uczenia maszynowego, dzieląc je na uczenie pod nadzorem i bez nad-

zoru. W pierwszym przypadku model dopasowuje swoje parametry tak, aby dla zadanych da-

nych wejściowych uzyskać odpowiadające im znane dane wyjściowe, a w przyszłości, dla no-

wych nieznanych zestawów danych, wyznaczać odpowiedź z wcześniej nauczonego zbioru. 

W przypadku uczenia bez nadzoru, model w zestawie danych uczących otrzymuje jedynie dane 

wejściowe i sam wyszukuje powiązań i podobieństw, dokonując tzw. klasteryzacji. 

 

Analityka predykcyjna może stanowić bazę dla wielu narzędzi decyzyjnych niemal na każdym 

etapie funkcjonowania przedsiębiorstw branży wydobywczej. Od rozpoznania złoża, gdzie 

predykcja wykorzystywana jest do aproksymacji jego budowy [27] i przetwarzania danych 

geofizycznych [28][29], aż po zagospodarowanie odpadów powydobywczych. Dziedzinami 

związanymi z górnictwem, w których odnotowano największy postęp na tym polu jest predyk-

cyjne utrzymanie ruchu (ang. predictive maintenance) oraz predykcja występowania i wpływu 

zagrożeń naturalnych. Zainteresowanie wśród nauki tematyką predykcji w utrzymaniu ruchu 

maszyn i urządzeń, ze względu na swoją uniwersalność, wykracza daleko poza branżę górni-

czą, co pozytywnie odbija się na dostępie do wiedzy związanej z tą problematyką. Co więcej, 

podstawowym efektem wdrożenia tej technologii są oszczędności wynikające z wczesnego 

wykrywania wad w funkcjonowaniu monitorowanych aktywów. Wymiana wadliwych lub 

znacznie zużytych podzespołów przed wystąpieniem awarii pozwala na redukcję kosztów i 

czasów postoju wynikających z ich obsługi. Jest to optymalna pod względem finansowym stra-



tegia serwisowania maszyn i urządzeń, znacznie bardziej efektywna niż serwisowanie poawa-

ryjne, którego negatywny efekt jest niewielki tylko w przypadku niekluczowych i łatwo zastę-

powanych zasobów. Strategia ta stanowi również alternatywę dla harmonogramowych wymian 

podzespołów, które nie zawsze przeprowadzane są w odpowiednim momencie, a niosą za sobą 

dodatkowe ryzyko wymiany sprawnych komponentów na wadliwe [30]. W polskim przemyśle 

górniczym prace w tej dziedzinie powiązane są m.in. z detekcją anomalii w działaniu napędów 

przenośników taśmowych [31][32][33][34] celem zapobiegania przestojów całego ich ciągu, 

a także z monitoringiem pracy układów w samojezdnych maszynach górniczych [22][35]. 

 

Drugim obszarem wspieranym na szerszą skalę poprzez analitykę predykcyjną są procesy za-

chodzące w górotworze i związane z nimi zagrożenia naturalne oraz skutki oddziaływania eks-

ploatacji na powierzchnię. Ponieważ całkowite zamodelowanie górotworu jest praktycznie 

niemożliwe, analityka predykcyjna stanowi odpowiednie narzędzie dla lepszego zdefiniowania 

ryzyka wynikającego z prowadzonej eksploatacji. W tym przypadku algorytmy predykcyjne 

wykorzystywane są do klasyfikacji zagrożenia wstrząsami i związanymi z nimi wyrzutami skał 

na podstawie rejestrowanych przez stacje geofizyki sygnałów [36] [37]. Efekt będący następ-

stwem tychże wstrząsów podlega również predykcji w odniesieniu do powierzchni, gdzie okre-

śla się ryzyko powstawania szkód górniczych [38] [39] oraz analizuje stan uszkodzeń zabudo-

wy na terenach górniczych [40]. 

 

 

5. ANALITYKA PREDYKCYJNA W ZARZĄDZANIU 

PORTFELAMI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 

 

Wdrożenie analizy predykcyjnej w organizacji, poza wiedzą na temat algorytmów statystycz-

nych i uczenia maszynowego, wymaga zaistnienia trzech dodatkowych warunków [26]: 

 

– Zaawansowanej wiedzy biznesowej powalającej na osadzenie analityki w danym obszarze 

biznesowym, co oznacza poprawne zdefiniowanie celu analityki, zrozumienie zależności po-

między zmiennymi w niej wykorzystywanymi, a także zdolności do kapitalizacji jej wyników. 

– Złożonego problemu biznesowego – problem rozwiązywany przez analitykę musi być na 

tyle złożony i znaczący dla organizacji, aby wdrożenie analityki było opłacalne oraz niezastę-

powane prostszymi narzędziami. 

– Dostępu do Big Data – posiadanie rozległych baz i hurtowni, regularnie zasilanych danymi, 

jest wymagane dla osiągnięcia wystarczającego poziomu rzetelności i powtarzalności analityki. 

 

Wszystkie trzy powyższe kryteria spełnione są dla podjęcia badań nad wdrożeniem analityki 

predykcyjnej w obszarze zarządzania portfelami projektów inwestycyjnych w KGHM Polska 

Miedź S.A. 

 

Jednym z podstawowych problemów w procesach decyzyjnych zarządzania portfolio projek-

tów inwestycyjnych jest ocena przewidywanego czasu trwania każdego projektu oraz określe-

nie związanego z tym rozkładu budżetu potrzebnego do jego zrealizowania. Według Project 

Managment Institute [41], w ostatniej dekadzie ilość projektów, które zostały zrealizowane na 

czas waha się od 50-55% w ujęciu globalnym, a nieznacznie więcej (55-60%) realizowanych 

jest w ramach planowanego budżetu. Górnictwo nie jest w tym przypadku odmienną branżą. 

Ten sam problem dotyczy projektów inwestycyjnych realizowanych w KGHM Polska Miedź 

S.A., aczkolwiek zdecydowanie częściej występującym problemem jest wydłużanie projektów 
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w czasie niż przekraczanie ich budżetów całkowitych, co zdarza się głównie w przypadkach 

znaczącej zmiany zakresu. Rozciąganie projektów pomiędzy kolejnymi latami, nawet w przy-

padku realizacji w ramach zaplanowanego budżetu całkowitego, stanowi problem z wielu 

przyczyn. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

– Utracone korzyści – niewykorzystane środki zarezerwowane w budżecie Spółki na począt-

kowe lata projektu, mogłyby zostać wykorzystane na poczet innych inwestycji, generując 

przychód znacznie wcześniej. Efekty, które zakłada się z realizacji przedmiotowego projektu 

również zostaną przesunięte w czasie, co zmieni strukturę przepływów pieniężnych i obniży 

planowane NPV projektu. 

– Zobowiązania finansowe – Zbyt wczesne rezerwowanie środków zwiększa koszty finanso-

wania zewnętrznego, jeśli stanowi ono jedno z źródeł finansowania. Inwestycje finansowane 

docelowo przez np. banki inwestycyjne, wymagają aneksowania umów w przypadku opóźnie-

nia projektu. 

– Zaangażowanie zasobów ludzkich - przedłużające się projekty blokują przydział specjali-

stów, którzy mogliby zostać zaangażowani w innych projektach lub przy pracy operacyjnej, jak 

ma miejsce w organizacjach macierzowych, jakimi są przedsiębiorstwa branży wydobywczej. 

W przypadku dużej liczby projektów składających się na portfolio, uruchamianie nowych pro-

jektów spowoduje konieczność przeszkolenia nowych, niedoświadczonych kierowników pro-

jektów, co negatywnie wpływa na jakość realizacji projektów. 

– Wzrost cen towarów i usług – wraz z przedłużaniem projektów o kolejne lata, wzrastają 

koszty usług, materiałów i urządzeń, co wpływa na przekroczenie szacowanego budżetu po-

czątkowego. 

– Zmianę nastawienia w organizacji względem projektu – przedłużanie projektów wprowadza-

jących zmiany w organizacji, w przypadku zmiany sponsorów/klientów, np. w wyniku kaden-

cyjności zarządu może spowodować brak wsparcia dla ich dalszej realizacji, a w konsekwencji 

zaniechanie projektów i utratę wartości już dostarczonych produktów projektu. 

 

Świadomość powyższych problemów odpowiada pierwszemu kryterium wymaganemu dla 

wdrożenia analityki predykcyjnej, jakim jest wiedza biznesowa i jasna definicja celu. Również 

drugie z nich – złożoność problemu jest w tym przypadku spełniona. W ramach portfeli inwe-

stycyjnych KGHM, obejmujących nie tylko zakłady górnicze, ale również huty i zakłady 

wzbogacania rudy w realizacji jest ponad 400 projektów inwestycyjnych. Przewidywanie wy-

konania terminów i budżetów projektów jest w tym przypadku niemal niewykonalne z punktu 

widzenia menedżerów wysokiego szczebla. Problem ten częściowo skompensowano poprzez 

wprowadzenie elektronicznego Raportu Stanu Projektu(eRSP), który jest wystandaryzowanym 

raportem dotyczącym kondycji projektu, sporządzanym raz w miesiącu przez kierowników 

projektów, integrującym dane źródłowe z aktualną wiedzą operacyjną. Ten oddolny sposób 

predykcji podlega jednak ryzykom, do których należą m.in.: rezerwa kierowników projektów 

względem raportowania odchyleń przed ich rzeczywistym wystąpieniem, brak wiedzy o moż-

liwych opóźnieniach w zewnętrznych, niezależnych procesach (np. postępowaniach admini-

stracyjnych, zakupowych itp.), upatrywanie szansy na nadrobienie zakresu, rezerwowanie 

środków na nieprzewidziane zdarzenia oraz błędy w obsłudze narzędzi raportowych. Spośród 

wymienionych, szczególnie ryzyka zewnętrzne są przyczyną odchyleń, która zaskakuje kie-

rowników, gdyż nie są przez nich uwzględniane w procesie planowania projektu. W zdecydo-

wanej większości przypadków wybierany jest przez nich najbardziej optymistyczny plan, bez 

rezerwy czasowej, bazujący jedynie na wiedzy eksperckiej kierownika na temat obszaru w któ-

rym realizuje projekt. W związku z tego typu zagrożeniami i uzależnieniem informacji zarząd-

czej od rzetelności kierowników projektów, uzasadnione jest wykorzystanie narzędzia jakim 
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jest analityka predykcyjna, która w złożonych zbiorach danych jest w stanie odnaleźć zależno-

ści prowadzące do selekcjonowania zagrożonych projektów. Podstawy do jej wdrożenia zosta-

ły w ostatnich latach wykonane poprzez spełnienie trzeciego wymogu, którym jest dostęp do 

Big Data. W roku 2013 wdrożono w KGHM System Zarządzania Projektami, oparty o środo-

wisko Microsoft Project Server 2010 (w 2019 r. nastąpiła aktualizacja do wersji SZP 2.0 opar-

tej o MS Project Server 2016) [42], które wraz z wejściem w życie metodyki zarządzania pro-

jektami KGHM Ten Step (bazującej na PMBOK – metodykę PMI) umożliwiło kierownikom 

prowadzenie projektów w obrębie jednego systemu, który jest w stanie łączyć dane związane z 

harmonogramowaniem, zmianami zakresu zachodzącymi projekcie, realizacją powiązanych 

umów, zakupami oraz księgowością prowadzoną w systemie SAP. Dodatkowo w organizacji 

istnieją trzy inne źródła danych projektowych: arkusze kalkulacyjne, w których sporządza się 

Plan Inwestycji Rzeczowych; zintegrowana z systemem SZP, wspomniana  już wcześniej apli-

kacja eRSP, w której prowadzona jest comiesięczna sprawozdawczość projektów; raporty po-

chodzące z lokalnych(oddziałowych) biur zarządzania projektami (ang. LPMO – Local Project 

Management Office). Każde z tych źródeł uzupełnia dane projektowe o dodatkowe informacje 

analityczne, co wynika z funkcji pełnionych przez osoby za nie odpowiedzialne. W każdym z 

tych źródeł, wszystkie generowane dane przypisywane są do podstawowej jednostki, jaką jest 

projekt, stąd agregowanie ich nie jest skomplikowaną czynnością i próby tego typu analityki są 

podejmowane w narzędziach typu Business Intelligence, jak np. Microsoft Power BI (Rys. 1): 

 

 
 

Rys. 1. Model bazy danych dla podstawowej analityki danych projektowych. Microsoft Power BI. 

Figure. 1. Database model for basic analytics of project data. Microsoft Power BI. 

 

Opisana w poprzednich punktach identyfikacja problemu oraz gromadzenie informacji stano-

wią dwa z 5 etapów procesu analityki predykcyjnej zaprezentowanego na wykresie [43]. 



 
 

Rys. 2. Proces analityki predykcyjnej. Opracowanie własne na podstawie [43] 

Figure 2. Predictive analytics process. Based on [43] 

 

Kolejnym etapem wdrożenia analityki predykcyjnej w obszarze zarządzania projektami będzie 

wstępne rozpoznanie, które opiera się na wyznaczeniu spośród całego zbioru danych, istotnych 

parametrów, które mogą przynieść korzyść pod kątem wyznaczonego celu oraz na wyelimino-

waniu redundancji danych. Po przygotowaniu danych, nastąpić może selekcja modelu wynika-

jąca z ich charakterystyki [43]. W przypadku danych projektowych, słabe zastosowanie będzie 

miała klasyczna analiza regresji ze względu na dużą ilość danych jakościowych, aczkolwiek 

nie można jej zupełnie wykluczyć ze względu na możliwość analizy danych finansowych. 

Zdecydowanie bardziej charakterystyka gromadzonych informacji projektowych odpowiada 

zastosowaniu algorytmów nie stosujących jasnych, matematycznych powiązań między danymi 

(sieci neuronowych, drzew decyzyjnych i klasyfikacyjnych, sieci bayesowskich, itp.). Do mo-

delowania wykorzystać można uczenie maszynowe zarówno bez nadzoru, jak i pod nadzorem, 

gdyż istnieje duży zbiór danych historycznych, w których dla zadanych danych wejściowych 

(parametrów projektu) znany jest efekt końcowy (opóźnienie). 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

W referacie przedstawiono teorię procesów decyzyjnych uwzględniającą niektóre ze znanych 

modeli decyzyjnych opartych na typach ludzkich zachowaniach w sytuacjach podejmowania 

wyboru spośród możliwych alternatyw działania, a także warunki które dane sytuacje definiu-

ją. W dalszej części opisano rozwój narzędzi informatycznych odpowiadających za wsparcie 

procesów decyzyjnych (DSS) oraz scharakteryzowano najważniejszą w ostatnich latach tech-

nologię, która rozwinęła możliwości tych systemów – analitykę predykcyjną. Przedstawiono 

najnowsze zastosowania analityki w branży górniczej, które skupiają się wokół predykcji awa-

rii maszyn i urządzeń w zakładach górniczych oraz predykcji wpływu wstrząsów rejestrowa-

nych w górotworze. Zaproponowano nowy obszar zarządzania, w którym możliwe jest zasto-

sowanie analityki predykcyjnej w przemyśle wydobywczym– zarządzanie projektami inwesty-

cyjnymi, które w przypadku KGHM Polska Miedź S.A spełnia wszystkie kryteria wymagane 

dla takiego wdrożenia. Są to: jasno zdefiniowany cel biznesowy – predykcja opóźnień w reali-

zacji projektów; złożoność problemu – ponad 400 projektów realizowanych w 11 Oddziałach 

Spółki; istniejący dostęp do rozległych danych – m. in. dane gromadzone m.in. przez System 

Zarządzania Projektami. Określony został etap procesu analitycznego, jakim jest etap groma-

dzenia informacji poprzedzający ich wstępne rozpoznanie, który wraz z selekcją modeli, a na-

stępnie ich ewaluacją realizowany będzie w ramach Programu Doktoratów Wdrożeniowych w 

KGHM Polska Miedź S.A. 
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Application of Predictive Analytics in Selected Decision-Making 

Processes in Mining Industry 
 

The purpose of this paper is to indicate the possibility of using predictive analytics in the area 

of decision-making processes in the mining industry. The paper characterizes the theory of de-

cision-making processes with the examples of decisions taken in mining and the development 

of tools used to support these processes. The essence of predictive analytics – technology sig-

nificantly affecting the development of this field was discussed, along with its main stages and 

currently used approaches. The subsequent part shows the positive impact of the use of analyt-

ics in decision-making processes in Polish and global mining. The presented topic is comple-

mented by the proposal of prediction application in a new business area of mining, which is the 

management of investment project portfolios on the example of KGHM Polska Miedź S.A. 

Deductive inference was used in the paper, along with critical literature analysis and analysis 

of selected decision cases that were used as the research method. 

 

KEYWORDS: Predictive Analytics, Business Intelligence, Project Management, Portfolio 

Management, KGHM 
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O.G. ,,OSTRÓW”

O.G. 

,,STRĘCZYN”

AKTUALNE OBSZARY GÓRNICZE  LW ,,BOGDANKA” S.A.

Obszar górniczy [m2] Teren górniczy [m2]

Puchaczów V 73 365 492 86 642 826

Ostrów 78 671 000 84 610 000

Stręczyn 9 380 000 12 860 000

O.G. Puchaczów V:

 Pole Bogdanka

 Pole Nadrybie

 Pole Stefanów

• LW BOGDANKA S.A. otrzymała od Ministra Klimatu koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża 
„K-6 i K-7” w obszarze górniczym „Cyców”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 66 mln ton.



Wyrobiska korytarzowe drążone są w trzech eksploatowanych

pokładach, tj. 385/2, 389 i 391, które charakteryzują się następującymi parametrami:

• miąższość pokładu 385/2 - 0,9-2,25 m, średnio 1,8 m,

• miąższość pokładu 389 - 2,0-3,2 m, średnio 2,5 m,

• miąższość pokładu 391 - 2,0-3,2 m, średnio 2,5 m,

• nachylenie pokładu - 0°-10°,

• średni wskaźnik urabialności wg Protodiakonowa fu- 1,2-1,9,

• wytrzymałość na ściskanie węgla - 10-12 Mpa,

• spąg pokładu zaliczany jest do 1, 2 i 3 klasy występują iłowce szare średniozwięzłe oraz

mułowce szare zwięzłe i silnie zwięzłe, o wytrzymałości  na ściskanie Rc zwykle

od kilku do 20 MPa,

• strop pokładu zaliczany jest do II, III i IV klasy występują iłowce szare  średniozwięzłe i mułowce szare zwięzłe i 

średniozwięzłe oraz piaskowce silnie zwięzłe, o wytrzymałości na ściskanie Rc zwykle od 15 MPa do 30 MPa.
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UWARUNKOWANIA GÓRNICZO-GEOLOGICZNE KOPALNI LW „BOGDANKA”



W drążonych wyrobiskach występują zagrożenia:

● metanowe - I kategoria, pomieszczenia

ze stopniem „a”, „b” i „c”,

● wybuchem pyłu węglowego - klasa A i B,

● wodne - I stopień,

● pożarowe - IV grupa samozapalności

Sza(237) = 92-95 °C/min,

● pyłem szkodliwym dla zdrowia - kategoria A i B,

● temperatura pierwotna skał - 27-33 °C.

UWARUNKOWANIA GÓRNICZO-GEOLOGICZNE KOPALNI LW „BOGDANKA”
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Obecnie stosowany system eksploatacji charakteryzuje się

następującymi cechami:

• jest to systemem ścianowy „od pola”, z zawałem stropu, o długości

ścian 250-320 m i wybiegach około 3200 m, w polu Stefanów obecnie

do 5000 m, wkrótce nawet do 7080 m

• chodniki przyścianowe drążone są z wyprzedzeniem i wykonywane

na całej długości przed uruchomieniem ściany,

• obydwa chodniki przyścianowe likwidowane są sukcesywnie za

frontem ściany, a dla każdej kolejnej ściany wykonywane są dwa

nowe chodniki,

• w stosowanym systemie eksploatacji nie pozostawia się chodników

przyścianowych za frontem ściany i nie utrzymuje ich dla następnych

ścian, ze względu na duże ciśnienia eksploatacyjne, intensywne

wypiętrzanie spągu, rozległe spękania skał stropowych i intensywne

zaciskanie obudowy chodnikowej,

UWARUNKOWANIA GÓRNICZO-GEOLOGICZNE KOPALNI LW „BOGDANKA”



WYDAJNOŚĆ KOMPEKSÓW KOMBAJNOWYCH LW ,,BOGDANKA”
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Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny

z obudową Tagor-13/25 POz/B, przenośnikiem PF-4/932 i kombajnem KSW-500-2A2V/2BP

WYDAJNOŚĆ KOMPEKSÓW ŚCIANOWYCH LW ,,BOGDANKA”

Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny

z obudową Glinik-10/23 POz, przenośnikiem Rybnik 295/842WB obecnie PF-4/932 i kombajnem JOY-4LS3 LWS 567

Lp. Ściana
Okres pracy Wybieg

Wydobycie 

brutto
Wydobycie netto Kamień

Udział 

kamienia
Czas eksploatacji ściany

Wydajność miesięczna 

brutto
Wydajność miesięczna netto

ściany [m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 4/I I.1995÷I.1996 1 730,5 2 373 449 1 715 787 657 662 27,7 13 182 573,0 131 983,6

2 5N III.1996÷V.1997 2 170,0 2 457 660 1 754 311 703 349 28,6 15 163 844,0 116 954,1

3 5/I IX.1997÷IX.1998 1 727,0 2 484 183 1 847 691 636 492 25,6 13 191 091,0 142 130,1

4 7N XI.1998÷III.2000 2 174,0 2 463 222 1 813 598 649 624 26,4 17 144 895,4 106 682,2

5 1/IV VII.2000÷XII.2000 790,5 1 059 518 786 211 273 307 25,8 6 176 586,3 131 035,2

6 9N II.2001÷XII.2001 2 368,0 3 002 015 2 460 109 541 906 18,1 11 272 910,5 223 646,3

Razem/średnia 10 960,0 13 840 047 10 377 707 3 462 340 25,0 12,5 188 650,0 142 071,9

Lp. Ściana
Okres pracy

ściany

Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień Udział kamienia Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

[m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 1/V/385 III.1997÷VI.1998 2 456,5 1 774 985 1 282 114 492 871 27,8 16 110 936,6 80 132,1

2 2/V/385 VIII.1998÷XII.1999 2 458,0 2 257 923 1 620 979 636 944 28,2 17 132 819,0 95 351,7

3 3/V/385 II.2000÷VI.2001 2 458,0 2 594 615 1 821 507 773 108 29,8 17 152 624,4 107 147,5

4 4/V/385 I.2002÷X.2003 2 457,5 2 830 211 1 962 171 868 040 30,7 22 128 646,0 89 189,6

5 5/V/385 V.2004÷V.2005 2 459,0 2 379 176 1 905 277 473 899 19,9 13 183 013,5 146 559,8

6 6/V/385 I.2007÷I.2008 2 469,0 2 653 238 1 845 056 808 182 30,5 13 204 095,2 141 927,4

7 7/V/385 VII.2008÷VI.2009 1 870,0 2 080 366 1 397 555 682 811 32,8 12 173 363,8 116 462,9

8 5/IV/385 XII.2009÷VII.2010 1 476,0 1 762 272 1 133 543 628 729 35,7 8 220 283,9 141 692,9

9 4/IV/385 X.2010÷II.2012 3 095,5 3 817 319 2 510 499 1 306 820 34,2 17 224 548,1 147 676,4

10 6/IV/385 V.2013÷XII.2013 1 363,0 1 634 921 1 112 819 522 102 31,9 8 204 365,1 139 102,3

11 9/IV/385 VII.2013÷XI.2013 1 077,0 1 299 758 915 163 384 596 29,6 5 259 951,6 183 032,5

12 7/IV/385 VII.2014÷I.2015 1 110,0 1 287 632 887 025 400 607 31,1 7 183 947,4 126 717,8

13 8/IV/385 IV.2016÷X.2016 1 050,0 1 324 276 800 753 523 523 39,5 7 189 182,3 114 393,3

14 2/I/385 IX.2017÷VII.2018 1 639,5 2 192 625 1 177 748 1 014 877 46,3 9 243 625,0 130 860,9

15 3/I/385 II.2019÷XII.2019 1601 1 995 964,7 1 151 489 844 475,7 42,1 10 213 217,9 123 410,5

Razem/średnia 29 040 31 885 281,70 21 523 698 10 361 584,7 32,7 12 188 307,9 125 731,9
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Lp. Ściana
Okres pracy

ściany

Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień Udział kamienia Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

[m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 10/I VII.2002÷VI.2003 2 917,0 4 024 093 3 272 484 751 609 18,7 12 335 341,1 272 707,0

2 10/II IX.2003÷IX.2004 2 562,0 3 091 055 2 742 720 348 335 11,3 13 237 773,5 210 978,5

3 9/I XII.2004÷II.2006 2 923,0 3 889 933 3 237 160 652 773 16,8 15 259 328,9 215 810,7

4 11/II VI.2006÷VII.2007 2 562,0 3 353 222 2 744 464 608 758 18,2 14 239 515,9 196 033,1

5 8/I XI.2007÷I.2009 2 926,0 4 285 876 3 405 170 880 706 20,5 16 267 867,3 212 823,1

6 12/II V.2009÷V.2010 2 565,5 3 204 469 2 479 380 725 089 22,6 13 246 497,6 190 721,5

7 2/II V.2011÷V.2012 2 191,0 3 200 604 2 221 726 978 878 30,6 13 246 200,3 170 902,0

8 3/II XI.2012÷VIII.2013 2 160,0 3 347 046 2 304 846 1 042 200 31,1 10 334 704,6 230 484,6

9 4/II XI.2013÷II.2015 2 160,0 3 645 559 2 521 364 1 124 195 30,8 16 227 847,4 157 585,2

10 8N IX.2015÷IV.2016 1 200,0 2 432 635 1 441 348 991 287 40,7 6 405 439,2 240 224,7

11 4/IV/389 III.2017÷I.2018 2 240,0 3 023 343 2 411 080 612 262 20,3 11 274 849,3 219 189,1

12 3/IV/389 VIII.2018÷VI.2019 2422,0 2 551 587 3 401 372 849 784 24,9 10 375 747,3 282 216,7

13 2/IV/389 VIII.2019 - nadal 1104 1 498 514 1 089 427 409 086 27,2 5 299 702,8 217 885,5

Razem/średnia 29 932 41 547 939 33 272 541 9 974 962 24 12 281 256 211 279

Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny

z obudową Glinik-15/32 POz, po modernizacji Glinik-17/33,5 POz, przenośnikiem JOY AFC i kombajnem JOY 4LS8

WYDAJNOŚĆ KOMPEKSÓW ŚCIANOWYCH LW ,,BOGDANKA”

Lp. Ściana
Okres pracy Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień

Udział 

kamienia
Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

ściany [m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 5/II V.1998÷X.1999 2 022,0 2 757 518 2 116 763 640 755 23,2 18 153 195,4 117 597,9

2 6/II XII.1999÷IV.2001 2 027,0 2 877 504 2 223 606 653 898 22,7 17 169 264,9 130 800,4

3 4/V VI.2001÷VII.2002 2 000,0 2 667 658 2 027 140 640 518 24,0 14 190 547,0 144 795,7

4 7/II V.2003÷VI.2004 2 092,0 3 032 114 2 580 580 451 534 14,9 14 216 579,6 184 327,1

5 9/II VIII.2004÷II.2005 763,0 1 022 162 828 153 194 009 19,0 7 146 023,1 118 307,6

6 8/II V.2005÷VIII.2006 2 086,0 3 176 222 2 386 390 789 832 24,9 16 198 513,9 149 149,4

Razem/średnia 10 990,0 15 533 178 12 162 632 3 370 546 21,7 14,3 179 020,7 140 829,7

Wydobycie ze ściany wyposażonej w kompleks mechanizacyjny

z obudową MOZ-Pioma-17/37 POz, przenośnikiem JOY Longwall i kombajnem KSW 500/2A2V/2BP
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Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny

z obudową Glinik-12/27 POz, przenośnikiem JOY AFC i kombajnem JOY-4LS8

WYDAJNOŚĆ KOMPEKSÓW ŚCIANOWYCH LW ,,BOGDANKA”

Lp. Ściana
Okres pracy

ściany

Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień Udział kamienia Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

[m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 1/IV/385 XII.2005 - II.2007 3 139,0 3 401 249 2 431 925 969 324 28,5 15 226 749,9 162 128,3

2 2/IV/385 VI.2007 - VII.2008 3 127,0 3 750 249 2 542 204 1 208 045 32,2 14 267 874,9 181 586,0

3 3/IV/385 XII.2008 - XII.2009 3 116,5 3 769 374 2 491 329 1 278 045 33,9 13 289 951,8 191 640,7

4 7/I V.2010 - VI.2011 2 949,0 4 283 267 3 324 232 959 035 22,4 14 305 947,6 237 445,1

5 13/II I.2012 - I.2013 2 564,0 3 526 192 2 752 721 773 471 21,9 13 271 245,5 211 747,8

6 6/I IV.2013 - IX.2014 3 024,0 4 200 855 3 113 130 1 087 725 25,9 18 233 380,8 172 951,7

7 1/V/391 I.2015÷I.2016 2 450,0 3 757 958 2 974 449 783 509 20,8 13 289 073,7 228 803,8

8 2/V/391 VI.2016÷V.2017 2 450,0 3 667 085 2 911 986 755 099 20,6 12 305 590,4 242 665,5

9 3/V/391 VIII.2017÷IX.2018 2 450,0 3 820 970 2 902 747 918 224 24,0 12 318 414,2 241 895,6

10 4/V/391 XII.2018÷IX.2019 1827 2 170 112 2 919 918 749 806 26,6 10 322 781,8 240 094,8

11 5/V/391 XII.2019 - nadal 80 136 327 95 853 40 474 29,7 1 95 853 136 327

Razem/średnia 27 176,5 36 483 638 28 460 494 9 522 757 26 13 260 408 200 719



WYDAJNOŚĆ KOMPEKSÓW STRUGOWYCH LW ,,BOGDANKA”
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Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny Bogdanka-1

z obudową Bucyrus-9,5/20, przenośnikiem PF-4/1032 i strugiem śligowym GH-1600-1

WYDAJNOŚĆ KOMPEKSÓW ŚCIANOWYCH LW ,,BOGDANKA”

Lp. Ściana
Okres pracy

ściany

Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień
Udział 

kamienia
Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

[m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 1/VI/385 III.2010÷XI.2010 1 750,0 1 381 938 1 040 821 341 117 24,7 8 172 742,2 130 102,6

2 7/VII/385 X.2011÷III.2013 5 022,0 4 837 385 3 334 180 1 503 205 31,1 18 268 743,6 185 232,2

3 1/VIII/385 VII.2013÷II.2015 5 024,0 4 765 674 3 264 492 1 501 183 31,5 20 238 283,7 163 224,6

4 2/VIII/385 VII.2015÷II.2017 5 021,0 4 945 287 3 144 467 1 800 820 36,4 20 247 264,4 157 223,4

Razem/średnia 16 817,0 15 930 285 10 783 960 5 146 325 32,3 16,5 231 758,5 158 945,7

Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny Bogdanka-2

z obudową Caterpillar-9,5/20, przenośnikiem PF-4/1032 i strugiem śligowym GH-1600-1

Lp. Ściana
Okres pracy

ściany

Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień Udział kamienia Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

[m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 2/VI/385 X.2012÷VII.2013 2 310,0 2 059 178 1 372 907 686 271 33,3 10 205 917,8 137 290,7

2 6/VII/385 XI.2013÷VII.2015 4 850,0 4 825 979 3 315 996 1 509 983 31,3 22 219 362,7 150 727,1

3 5/VII/385 XII.2015÷IV.2017 4 685,0 5 087 058 3 459 576 1 627 482 32,0 17 299 238,7 203 504,4

4 3/VIII/385 IX.2017÷XII.2018 3 155,5 3 547 485 2 293 710 1 253 776 35,3 14 253 391,8 163 836,4

5 4/VII/385 III.2019 - nadal 2919 3 235 247 2 227 967 1 007 280 31 10 355 862,2 245 142,3

Razem/średnia 17 919 18 754 947 12 670 156 6 084 792 33 15 266 755 180 100

Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny Bogdanka-3

z obudową Caterpillar-9,5/20, przenośnikiem PF-4/1032 i strugiem śligowym GH-1600-1

Lp. Ściana
Okres pracy

ściany

Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień Udział kamienia Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

[m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 3/VI/385 XI.2014÷X.2015 2 300,0 2 011 967 1 273 155 738 812 36,7 12 167 663,9 106 096,3

2 4/VI/385 II.2017÷X.2017 2 320,0 1 722 465 1 082 249 640 216 37,2 9 191 385,0 120 249,9

3 5/VI/385 I.2018÷VIII.2018 1 845,0 1 639 338 1 186 593 452 745 27,6 8 204 917,2 148 324,1

4 6/VI/385 XI.2018÷VI.2019 1600,0 1 635 488 1 023 683 611 804 37,3 8 224 733 140 758,4

Razem/średnia 8 065 7 009 258 4 565 680 2 443 577 35 9 197 175 124 890

Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny Bogdanka-4

z obudową Caterpillar-9,5/19, przenośnikiem PF-4/1032 i strugiem śligowym GH-1600-1

Lp. Ściana
Okres pracy

ściany

Wybieg Wydobycie brutto Wydobycie netto Kamień Udział kamienia Czas eksploatacji ściany Wydajność miesięczna brutto Wydajność miesięczna netto

[m] [t] [t] [t] [%] [miesiące] [t/miesiąc] [t/miesiąc]

1 1/I/385 V.2015÷VII.2016 2 300,0 2 357 564 1 505 719 851 845 36,1 15 157 170,9 100 381,2

2 2/II/385 II.2017÷XI.2017 1 580,0 1 690 288 1 075 082 615 206 36,4 9 187 809,7 119 453,5

3 3/II385 VII.2018÷IV.2019 1 640,0 1 605 895 925 928 679 966 42,5 9 199 599 115 130,5

4 4/II385 X.2019 - nadal 784 812 388 529 277 283 111 34,8 3 270 796 176 425

Razem/średnia 6 304 6 466 135 4 036 006 2 430 128 37 9 203 844 132 087



Porównanie postępów ścian kombajnowych i strugowych

eksploatowanych w latach 2014 - 2020

12

Razem ściany 

Kombajnowe

Razem ścany 

Strugowe

Rok/oddział G-2 G-3 G-5 G-6 [mb] G-1 G-4 G-5 G-6 [mb]

2014 1635 1747 1080 4462 3020 2830 240 6090

2015 2443 909 30 3382 1633 1832 1117,5 2060 6642,5

2016 1548 484 1050 3082 3305 3488 1182,5 7975,5

2017 1821 2206 427,5 4454,5 432 1992 1464 2320 6208

2018 1701 1552 1212,5 4465,5 1344 2495 2185 6024

2019 1744 2008 1601 5353 1080 2919 1260 5259

Suma 

końcowa
10892 8906 4351 1050 25199 10814 15556 3764 8065 38199

Ściany kombajnowe Ściany strugowe
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STANOWISKO STEROWANIA KOMPLEKSEM STRUGOWYM

W CHODNIKU NADŚCIANOWYM

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO EFEKTYWNEJ EKSPLOATACJI
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TABLICA PROGRAMU WIZUALIZACJI PRACY ŚCIANY - VShield

SYSTEMU PMC

ciśnienie w stojakach obudowypołożenie struga - nr sekcji

kierunek jazdy struga

wysuw siłownika układu przekładkowego

tryb pracy sekcji automatyczny / ręczny

położenie struga nr sekcji

wybieg ściany
linia celu

sekcje

zabiór

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO EFEKTYWNEJ EKSPLOATACJI
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UDR Mamut - Pozwala na podparcie obudowy, demontaż zamków i bezpieczne 
zrabowanie elementów. Konstrukcja urządzenia daje możliwość samobieżnego 

przesuwania się wzdłuż wyrobiska za pomocą siłownika przekładkowego. 

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO EFEKTYWNEJ EKSPLOATACJI
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URW Panda - urządzenie do rabowania wyrobisk. Demontaż łuków jest możliwy przy 

pomocy podpory rabującej oraz ramion ociosowych. 

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO EFEKTYWNEJ EKSPLOATACJI
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO EFEKTYWNEJ EKSPLOATACJI

PEGAZ – urządzenie stosuje się w celu zapewnienia poprawnych warunków 

utrzymania stropu w obszarze skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym. 

Zabudowanie urządzenia stojakowo podporowego pomiędzy sekcją skrajną a 

chodnikiem przyścianowym zwiększa szerokościowy zakres pracy sekcji skrajnej. 



REKORDY WYDOBYCIA I WYBIEGU ŚCIAN

• Rekord wydobycia dobowego  ze ściany strugowej - Operujący na ścianie 4/II/385 w polu Bogdanka 
oddział G-1, 23 października wydobył aż 33 612 ton węgla, przy postępie dobowym ponad 28,3 m. 

• Rekord wydobycia dobowego  ze ściany kombajnowej – W ścianie 3/IV/389 w polu Stefanów 
maksymalny dobowy postęp wyniósł 18,8 m, natomiast maksymalne dobowe wydobycie wyniosło 31021 Mg 
urobku węglowego. 

• Ściana o rekordowym wybiegu – ściana 1/VIII/391 w Stefanowie - 7080 m. 



Źródło: 19

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
mgr inż. Marcin Wiącek
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Krzysztof Witkowski
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• Sukces projektu

• Czynniki sukcesu projektów w literaturze 

• Subiektywna lista czynników sukcesu projektów w polskim sektorze 
wydobywczym
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• Sukces - działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej 
marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi 
płaszczyznami życia.

• Innymi słowy sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu pewnego czasu. Do 
zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. 

• Człowiek osiąga sukces, wtedy gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania.
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• Podsumowanie

• Powody podjęcia projektu – problem, jaki ma rozwiązać projekt

• Możliwe rozwiązania 

• Oczekiwane korzyści – rozwiązanie problemu i inne

• Przewidywane niepożądane skutki – niepożądane skutki SUKCESU projektu

• Terminy,

• Koszty,

• Główne ryzyka,

• Ocenę inwestycji
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Strategia

Finans
e

Klient

Rozwó
j

Proces
y 

Wewn
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Środo
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natura

lne
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• Dotrzymanie terminu

• Dotrzymanie budżetu

• Dotrzymanie jakości

• ….

• Zadowolenie interesariuszy z rezultatów projektu – IPMA NCB v. 3.0

• Zadowolenie interesariuszy z przebiegu i rezultatów projektu (KW)
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CHAOS MANIFESTO 2014 Standish Group Intrnational, Inc.
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8%
19% 18%
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70%51%

51% 54%
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Sukces Realizacja Porażka
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• Wydajność pracownika wiedzy zależy od trafnego 
zdefiniowania stojących przed nim zadań

• Za poziom wydajności odpowiada sam zainteresowany

• Innowacje wchodzą w zakres obowiązków pracownika 
wiedzy. Są jednym z jego głównych zadań.

• Praca oparta na wiedzy wymaga stałego rozwoju osobowego 
i doskonalenia, ale także stałego kształcenia i informowania 
osób, z którym pracownik wiedzy utrzymuje relacje 
zawodowe. Odpowiada za to sam pracownik

• Wydajność pracownika wiedzy nie opiera się na wskaźnikach 
ilościowych, a już na pewno nie w głównej mierze. Wskaźniki 
jakościowe są równie istotne, jeśli nie ważniejsze.

• Dążąc do podniesienia wydajności pracownika wiedzy, 
organizacja musi postrzegać tę grupę pracowników w 
kategorii aktywów, a nie kosztów. Pracownik wiedzy musi 
chcieć pracować właśnie dla tej organizacji.

http://www.cgu.edu/images/drucker/peter_drucker/pages/PeterDrucker010_jpg.htm
P. F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania

http://www.cgu.edu/images/drucker/peter_drucker/pages/PeterDrucker010_jpg.htm
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Słowa NIEMOŻLIWE nie ma w słowniku liderów. 
Nie ma znaczenia jak wielkie jest wyzwanie, silne 
obawy, determinacja i upór przezwyciężą je

Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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Strategiczne

Bardzo ważne

Ważne
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Samorealizacji

Uznania

Przynależności

Bezpieczeństwa

Fizjologiczne
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• ………. 

• Człowiek osiąga sukces, wtedy gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania.
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DROGA DO SUKCESU JEST CIĄGLE W 
BUDOWIE
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PRATT & WHITNEY TUBES
24.02.2020



PRATT & WHITNEY POLSKA

2PRATT & WHITNEY TUBES

Pratt & Whitney w Polsce



PRATT & WHITNEY TUBES PRODUKTY

3PRATT & WHITNEY TUBES

TUBE ASSEMBLIES

1 100 active PN’s in production and sales 

DETAILS

290 active PN’s in production
*Machining Line – internal vendor for Tubes Line 

SYNC RING

24 PN’s during implementation phase
* NEO, BA and MRJ 



PRATT & WHITNEY TUBES GENEZA PROJEKTU / ISTOTA S&OP

4PRATT & WHITNEY TUBES



PRATT & WHITNEY TUBES MAPA PROCESU S&OP

5PRATT & WHITNEY TUBES

I. Product review
- nowe uruchomienia,

II. Demand Planning
- prognoza sprzedaży z podziałem na klient/program/silnik/linia ( USD, QTY, BH ) 

Odpowiedzialność: Logistyka / Sprzedaż 

III. Supply Planning
- spotkanie robocze Łańcucha Dostaw – wstępny plan MPS, plan Sprzedaży

Odpowiedzialność: Logistyka / Sprzedaż / Produkcja / Zakupy 

IV. Pre S&OP
- spotkanie dyskusyjne ( prezentacja propozycji planu MPS, planu sprzedaży ) 

- Manpower

Odpowiedzialność: Logistyka / Sprzedaż / Produkcja / Zakupy / HR / FI 

V. Executive S&OP
- zatwierdzenie planu

Odpowiedzialność: Dyrektor Generalny, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansów, SI&OP Team



S&OP ETAP PRZEDWDROŻENIOWY / KRYZYS PRZYWÓDZTWA

6PRATT & WHITNEY TUBES



S&OP PIERWSZE KROKI / REKOMENDACJA

7PRATT & WHITNEY TUBES



PRATT & WHITNEY TUBES POWER BI DASHBOARD

8
PRATT & WHITNEY TUBES

* BUFFER STOCK STRATEGY, MPS LOAD LEVELING



Andrzej Włodarczyk

Business Process Manager – Supply Chain
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Ocena możliwości zwiększenia zdolności 

wentylacyjnej podsieci Szybu nr 5 
 

 

Zbigniew Wojtala 

PG Silesia, Czechowice-Dziedzice 

 

Krzysztof Słota, Zbigniew Słota 

Politechnika Śląska, Gliwice 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: W referacie dokonano analizy i oceny sieci wentylacyjnej – sprawdzono 

poprawność danych symulacyjnych z rzeczywistymi, wykonano obliczenia symulacyjne dla 

zadanych stanów sieci poprzez zmianę sposobu przewietrzania i poprzez założenie wywierce-

nia otworów wielkośrednicowych oraz dobór parametrów wentylatorów głównego przewie-

trzania przy Szybie nr 5 poprzez ich modernizację. Założono, że otwory będą one wykonane 

pomiędzy poziomami I (-228m) a IV (-461m). Średnica wierconych otworów powinna wyno-

sić 1200mm, aby po ich zarurowaniu wynieść 1000mm, dzięki czemu całkowity opór aerody-

namiczny każdego z otworów wyniesie R=2,50 kg/m7. W celu zapewnienia minimum popraw-

ności funkcjonowania systemu wentylacji założono wykonanie co najmniej jednego otworu 

wielkośrednicowego i modernizację wentylatorów głównego przewietrzania przy Szybie nr 5. 

Wykonanie kolejnego otworu zapewni odpowiednią ilość powietrza w każdym z rejonów wen-

tylacyjnych 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Wentylacja, regulacja sieci, optymalizacja sieci wentylacyjnej 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Celem przedstawionej w referacie pracy była ocena możliwości zwiększenia zdolności wenty-

lacyjnej podsieci Szybu nr 5, poprzez odwiercenie otworów wielkośrednicowych fi 1000 mm, 

pomiędzy poziomami I (-228m) i IV (-461m) oraz modernizację wentylatorów głównego 

przewietrzania przy Szybie nr 5.  

Przeprowadzono: 

• aktualizację sieci wentylacyjnej – sprawdzenie poprawności danych symulacyjnych z rze-

czywistymi, 



• obliczenia symulacyjne dla zadanych stanów sieci poprzez zmianę sposobu przewietrzania  

i poprzez założenie wywiercenia otworów wielkośrednicowych fi 1000 mm, pomiędzy po-

ziomami I (-228m) a IV (-461m), 

• dobór parametrów wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie nr 5 poprzez ich mo-

dernizację. 

 

 

2. OPIS SIECI WENTYLACYJNEJ 

 

Sieć wentylacyjna PG „Silesia” jest autonomiczną siecią, bez połączenia z sieciami wentyla-

cyjnymi innych kopalń. Składa się z trzech szybów wdechowych (Szyb nr 2, Szyb nr 3 i Szyb 

nr 4). Szybem nr 2 dostarczane jest 5295 m3/min., Szybem nr 3 7295 m3/min., a Szybem nr 4 

tylko 245 m3/min. powietrza i służy on wyłącznie do doświeżania rejonu  podszybia Szybu nr 

5. Szybami wentylacyjnymi są Szyb nr 1 i Szyb nr 5.  Na Szybie nr 1 pracuje jeden z dwóch 

wentylatorów NEMA NETZSCHKAU o wydatku 7890 m3/min. i spiętrzeniu 2350 Pa. Na 

Szybie nr 5 pracuje jeden z dwóch wentylatorów WPG-400/1,245 o wydatku 8235 m3/min. i 

spiętrzeniu  3575 Pa. Podsieci związane z poszczególnymi szybami wentylacyjnymi mają 

otwory równoznaczne „A” równe, odpowiednio dla Szybu nr 1 A=3,23 m2, dla Szybu nr 5 

A=2,73 m2. Niniejsze wartości pozwalają zaliczyć je do przedziału otworów średnich, co suge-

ruje łatwość przewietrzania rejonów. Po analizie parametrów pracy (charakterystyk pracy) 

wentylatorów głównego przewietrzania można stwierdzić, że spełniają one kryteria dla pracy 

ekonomicznej i stabilnej.  

 

 

3. AKTUALIZACJA MODELU SIECI 

 

W celu uaktualnienia modelu sieci i sprawdzenia jego poprawności wykonano pomiary wenty-

lacyjne w kilkunastu newralgicznych węzłach sieci wentylacyjnej. Pomiarami objęto głównie 

dwa rejony wentylacyjne ścian 161 i 352 w pokładzie 315 oraz kluczowe węzły dla zamierzo-

nych zmian w sieci wentylacyjnej. W węzłach mierzono ciśnienie barometryczne, temperatury 

mierzone termometrami suchym i wilgotnym, a w bocznicach powiązanych z węzłami mierzo-

no wydatki powietrza. Na powierzchni (zrębie szybu) mierzono zarówno ciśnienie barome-

tryczne, jak również temperatury psychrometryczne. Wykonane pomiary posłużyły do wyli-

czenia potencjałów izentropowych w węzłach sieci, w oparciu o metodę Henryka Bystronia. 

Wyliczone wartości potencjałów porównano z wynikami obliczeń sieci wentylacyjnej, wyko-

rzystując oprogramowanie licencjonowane Ventgraph – używane przez Kopalnię [1]. Uzyska-

ne wyniki z pomiarów oraz za pomocą specjalistycznego oprogramowania potwierdziły zgod-

ność modelu z rzeczywistymi pomiarami.  

 

 

4. OCENA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI 

WENTYLACYJNEJ PODSIECI SZYBU NR 5 

 

W celu dokonania oceny możliwości zwiększenia zdolności wentylacyjnej podsieci Szybu nr 5 

niezbędne było dokonanie zmian w modelu sieci wentylacyjnej. Zmiany objęły: 

• w pierwszym etapie likwidację zbędnych wyrobisk (np. wyrobisk po wykonanej eksploatacji 

i nie wykorzystywanych w przyszłości), 

• założenie nowego rejonu eksploatacyjnego w pokładzie 327, 



• wykonanie pierwszych obliczeń symulacyjnych, 

• założeniu odwiercenia pierwszego otworu wielkośrednicowego pomiędzy poz. I (-228m)  

a poz. IV (-461m) o średnicy fi 1000mm po jego zarurowaniu i wykonanie drugich obliczeń 

symulacyjnych, 

• modernizację wentylatorów głównego przewietrzania na Szybie nr 5 i wykonanie trzecich 

obliczeń symulacyjnych, 

• modernizację wentylatorów głównego przewietrzania na Szybie nr 5 i przeprowadzenie obli-

czeń symulacyjnych wraz z ograniczeniem prędkości przepływu powietrza w Pochylni trans-

portowo-wentylacyjnej w pokł. 214/1-2 poz. I-IV Centralnej do wartości dopuszczalnych 

oraz wykonanie czwartych obliczeń symulacyjnych, 

• założenie wykonania drugiego otworu wielkośrednicowego pomiędzy poz. I (-228m) a poz. 

IV (-461m) o średnicy fi 1000mm po jego zarurowaniu i wykonanie piątych obliczeń symu-

lacyjnych (przy równoczesnej modernizacji wentylatorów przy Szybie nr 5), 

• założenie wykonanych dwóch otworów wielkośrednicowych (o średnicy po zarurowaniu 

wynoszącej 1000mm), modernizacji wentylatorów wraz z ograniczeniem prędkości przepły-

wu powietrza w Pochylni transportowo-wentylacyjnej w pokł. 214/1-2 poz. I-IV Centralnej 

do wartości dopuszczalnych i wykonanie szóstych obliczeń symulacyjnych.  

 

 

5. WYNIKI I PODSUMOWANIE 

 

Przeprowadzona analiza dotyczyła oceny możliwości zwiększenia zdolności wentylacyjnej 

podsieci szybu nr 5, poprzez odwiercenie otworów wielkośrednicowych fi 1000 mm, pomiędzy 

poziomami I (-228m) i IV (-461m) oraz modernizację wentylatorów głównego przewietrzania 

przy szybie nr 5. Wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych przedstawiono na 

uproszczonym schemacie (rys. 1) i w tabeli 1. 
 

 
 

Rys. 1. Uproszczony schemat z wynikami obliczeń symulacyjnych 
Figure 1. A simplified diagram with the results of simulation calculations 



Uwagi: 

 Przeprowadzone symulacje oparto na aktualnym schemacie potencjalnym sieci wentylacyj-

nej wykonanym w programie komputerowym Ventgraph, udostępnionym przez służby wen-

tylacyjne kopalni. 

 W przypadku otworów wielkośrednicowych założono, że będą one wykonane pomiędzy 

poziomami I (-228m) a IV (-461m). 

 Średnica wierconych otworów powinna wynosić 1200mm, aby po ich zarurowaniu wynieść 

1000mm, dzięki czemu całkowity opór aerodynamiczny każdego z otworów wyniesie 

R=2,50 kg/m7. 

 Zmiana rodzaju obudowy i średnicy otworów spowoduje zmianę ich oporu aerodynamicz-

nego, przez co uzyskane wyniki mogą nieprawidłowo odzwierciedlić rzeczywistość i nie 

uzyska się przyjętych założeń (poprawności nowego systemu wentylacji). 

 W celu zapewnienia minimum poprawności funkcjonowania systemu wentylacji powinno 

założyć się wykonanie co najmniej jednego otworu wielkośrednicowego i modernizację 

wentylatorów głównego przewietrzania przy Szybie nr 5. Przy takim rozwiązaniu należy 

spodziewać się przekroczenia dopuszczalnej prędkości w Pochylni transportowo-

wentylacyjnej w pokł. 214/1-2 poz. I-IV Centralnej. Zmniejszenie prędkości w niniejszej 

Pochylni do wartości dopuszczalnych spowoduje znaczne zmniejszenie ilości powietrza  

w rejonie wentylacyjnym w pokładzie 327. 

 Wykonanie kolejnego (drugiego) otworu wielkośrednicowego zapewni odpowiednią ilość 

powietrza w każdym z rejonów wentylacyjnych, nawet przy ograniczeniu ilości powietrza 

płynącego Pochylnią transportowo-wentylacyjną w pokł. 214/1-2 poz. I-IV Centralną. 

 Punkty pracy wentylatora głównego przewietrzania przy Szybie nr 5 dla każdego z warian-

tów wraz z otworami równoznacznymi przedstawiono w postaci tablicy i wykresu. 

 
Tabela 1. Wyniki symulacji i obliczeń 

Table 1. Simulation and calculation results 

Model Wariant 

Spiętrzenie 

wentylatora 

Wydatek 

powietrza 

Otwór równo-

znaczny 
Uwagi 

p V A  

Pa m3/min m2 

Przed modernizacją wentylatorów przy Szybie nr 5 

0 aktualny 3575 8235 2,73 Stan aktualny 

A I 3410 9215 3,13 Założenie drugiego rejonu (pokł. 327) 

B II 3359 9526 3,26 
Wykonanie pierwszego otworu wielko-
średnicowego 

Po modernizacji wentylatorów przy Szybie nr 5 

C III 5071 12088 3,37 
Wykonanie pierwszego otworu wielko-

średnicowego 

c1 IV 5140 11627 3,22 
Jak wyżej oraz zmniejszenie prędkości 
powietrza w Pochylni trans.-went. do 

wielkości dopuszczalnej 

D V 5025 12400 3,47 
Wykonanie drugiego otworu wielkośred-
nicowego 

d1 VI 5051 12224 3,41 

Jak wyżej oraz zmniejszenie prędkości 

powietrza w Pochylni trans.-went. do 

wielkości dopuszczalnej 
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Evaluation of Possibilities to Increase the Ventilation Capacity 

of Shaft Ventilation Subnet No. 5 
 

The paper carried out an analysis and assessment of the ventilation net - the correctness of sim-

ulation data with real data was checked, simulation calculations were carried out for given net 

states by changing the ventilation method and by assuming drilling of large-diameter holes and 

choosing the parameters of main ventilation fans at Shaft No. 5 by modernizing them. It was 

assumed that the holes will be made between levels I (-228m) and IV (-461m). The diameter of 

the drilled holes should be 1200mm to reach 1000mm after tubing, thanks to which the total 

aerodynamic resistance of each hole will be R = 2.50 kg/m7. In order to ensure the minimum 

correct functioning of the ventilation system, it was assumed to make at least one large-dia-

meter hole and to modernize the main ventilation fans at Shaft No. 5. The next hole will ensure 

the right amount of air in each of the ventilation areas. 
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