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Drodzy Uczestnicy i Sympatycy Szkoły 
 
Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że przyjdzie nam obradować w sytuacji, kiedy tuż za naszymi granicami to-

czyć się będzie wojna prowadzona przez oszalałego agresora, jakim jest Władimir Putin i armia rosyjska. 24 

lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Wywołana wojna zjednoczyła demokratyczne kraje świata w poparciu dla 

Ukrainy nie ograniczając się tylko do marginalnych inicjatyw, tak jak to było w przypadku aneksji Krymu. Pod-

jęły one szybkie i zdecydowane działania w postaci dotkliwych sankcji, m.in. Stany Zjednoczone i Unia Euro-

pejska uzgodniły warunki, na jakich Europa ma stopniowo uniezależniać się od dostaw rosyjskiego gazu (jed-

nego z głównych surowców budujących rosyjskie przychody), a także ropy i węgla kamiennego. Każda wojna 

jest tym destrukcyjnym działaniem, które czyni wielkie spustoszenie i perturbacje w wymiarze gospodarczym, 

o czym będzie jeszcze poniżej, ale oznacza często negatywne skutki w życiu każdego z nas.  

„Nikt, kto przeżył wojnę jako żołnierz, cywil czy bezstronny świadek, nie zostaje już takim samym człowie-

kiem, jakim był. Wojna wzbogaca psychikę, ale czyni ją z drugiej strony kaleką. Po wojnie wiemy więcej o ży-

ciu, ponieważ dowiedzieliśmy się czegoś nowego o śmierci. Śmierć na wojnie jest zawsze nienaturalna. Ob-

cowanie z nią znieczula i okalecza człowieka, a w psychopatach budzi uzależnienie jak narkotyk. Dlatego co 

dziesiąty uczestnik wojny wraca do domu, który mu się rozpada, bo siła destrukcji, z jaką wrócił, jest większa 

od wytrzymałości fundamentów”, pisze Krzysztof Mroziewicz w książce „Korespondent, czyli jak opisać pełza-

jący koniec świata” (Zysk i S-ka, Poznań , 2013). 

Wojna wywróciła do góry nogami dotychczasowe podeście do polityki energetycznej Unii Europejskiej, ale też 

zmieni obraz naszego bezpieczeństwa energetycznego, do czego nawiązuje sesja plenarna XXXI SEP, w 

której wysłuchamy wystąpień dotyczących możliwych zmian w polityce energetycznej. Według Eurostat w 

2020 r. import do krajów Unii Europejskiej z Rosji stanowił w przypadku węgla kamiennego, aż 49,1% całości 

importu, w odniesieniu do gazu było to 34,5%, a dla ropy 25,7%. W przypadku Polski import węgla z Rosji 

wyniósł 75% całości (ok. 9 mln ton), gazu ziemnego 55% (9,6 mld m3), ropy naftowej 65% całości importu 

(16,8 mld ton). Rezygnacja z importu węgla oznacza zatem zwiększenie wydobycia o 9 mln ton węgla ka-

miennego. Musimy podjąć to wyzwanie, być może w nieco mniejszej skali pod warunkiem, że ograniczymy 

innymi działaniami jego zapotrzebowanie przez odbiorców indywidualnych, bo to właśnie oni wykorzystują ten 

węgiel w swoich domowych instalacjach. Odbudowa zdolności produkcyjnych nie jest nigdy zadaniem pro-

stym , ale otwarte pytanie pozostaje, jak to uczynić i wysiłkiem, których kopalń.  

http://m.in/


 

 

Najgorsze wciąż przed nami. Trwający wyścig po surowce mineralne przyniesie dalekie idące zmiany w go-

spodarce światowej i europejskiej, ale też odciśnie piętno na działaniach w zakresie polityki klimatycznej. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pisze o możliwej ,,fundamentalnej zmianie” światowego porządku poli-

tycznego i gospodarczego. Poza ludzkim cierpieniem i ogromną liczbą uchodźców, wojna podniesie ceny 

żywności i energii, podsyci inflację i obniży wartość dochodów, zakłóci handel i łańcuchy dostaw, spotęguje 

niepewność inwestorów, co jest coraz bardziej widoczne i nie ulega wątpliwości, że będzie miało potężny 

wpływ na wzrost gospodarczy. Przykładowo Ukraina jest jednym z największych producentów zbóż na świe-

cie i w ciągu kilku miesięcy będzie odczuwalny wzrost cen żywności. Rosja jest znaczącym dostawcą nośni-

ków energii, jakimi są węgiel kamienny, gaz ziemny i ropa, wielu metali, które USA, UE, Australia, Kanada, 

Wielka Brytania uważają za metale krytyczne; m.in. dostarcza na rynek światowy 30% platynowców, 13% ty-

tanu, 11% niklu. To uzależnienie źle wróży dla wielu łańcuchów dostaw. Obecna sytuacja oznacza jedno - 

wzmocnienie pozycji Chin w globalnym łańcuchu dostaw, ale też ... w wymiarze gospodarczym.  

Wróćmy jednak do XXXI szkoły Eksploatacji Podziemnej. W trakcie Szkoły zostanie wygłoszonych ponad 140 

referatów w kilkunastu sesjach, często po raz pierwszy pojawiających się w programie Szkoły, jak np. sesja 

poświęcona zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. Wywołane one zostały zmianami, jakie zachodzą w samym 

górnictwie i w jego otoczeniu. Jedną z nich chcemy przypomnieć niezwykłą postać „Profesora Walerego Goe-

tla - Rektora trudnych czasów Akademii Górniczo- Hutniczej” jak o nim pisał Zbigniew Wójcik w znanej wielu 

uczestnikom Szkoły książce wydanej przez Wydawnictwa AGH, Kraków w 2009 roku. W roku 2022 mija 50 lat 

od śmierci tej niezwykłej osobowości w dziejach AGH a rok 2022 jest decyzją Senatu rokiem Walerego Goe-

tla. Prof. Walery Goetel twórca sozologii – nauki o czynnej ochronie środowiska naturalnego, przyczynach je-

go zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobach zapobiegania im i łagodzenia ich skutków, trwa-

łości użytkowania zasobów przyrody, prekursor zrównoważonego rozwoju jest szczególnie bliski działaniom, 

jakie podejmuje górnictwo ingerujące w środowisko naturalne, starając się ograniczyć skutki tych działań. . 

Wierzę, że nasze spotkanie będzie kolejnym twórczym spotkaniem i wspaniałą okazją dla umocnienia starych 

i nawiązania nowych przyjaźni, będzie też wielkim wsparciem dla naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy są z 

nami od pierwszych spotkań w Jaworniku, Ustroniu i Szczyrku.   

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Szkoły Eksploatacji Podziemnej  

 

Jerzy Kicki  

Kraków, kwiecień, 2022 r.  

http://m.in/
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STRESZCZENIE: Praca oparta jest na czasowo-przestrzennej analizie wyzwalania energii sej-

smicznej przez wstrząsy indukowane działalnością górniczą w Kopalni Węgla Kamiennego 

„Sośnica”. Mimo, że współczesny stan wiedzy na temat sejsmologii górniczej nie pozwala na 

dokładne przewidzenie czasu, miejsca i wielkości wstrząsu, to z całą pewnością można stwier-

dzić, że zjawiska te nie występują całkowicie losowo w przestrzeni i czasie. Głównym celem 

pracy jest zidentyfikowanie charakterów krzywych Benioffa dla dwóch ścian wydobywczych. 

oraz porównanie ich z krzywymi modelowymi. Ponadto, została podjęta próba powiązania 

momentu wystąpienia wstrząsu wysokoenergetycznego ze zmieniającymi się warunkami geo-

logiczno-górniczymi podczas prowadzenia eksploatacji oraz z postępem ściany, czasem i ilo-

ścią wyzwolonej energii sejsmicznej bezpośrednio przed zjawiskiem wysokoenergetycznym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: odkształcenia Benioffa, analiza sejsmiczności, sejsmiczność induko-

wana, KWK Sośnica 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Wstrząsy sejsmiczne indukowane działalnością górniczą na terenie Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa prowadzonych robót górni-

czych. Nie bez znaczenia jest też ich negatywny wpływ na budynki oraz inne elementy infra-

struktury powierzchniowej. Kluczową rolę przy ocenie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą 

wstrząs górniczy, ma jego energia. W zależności od jej wielkości wstrząsy można podzielić na 

nisko i wysokoenergetyczne. Odczuwanie niektórych wstrząsów na powierzchni można po-

równać do małych trzęsień ziemi. W ostatnim dziesięcioleciu, średnia głębokość eksploatacji 

pokładów węgla kamiennego w GZW zwiększyła się, co w konsekwencji powoduje wzrost 

zagrożenia wstrząsami wysokoenergetycznymi. Zjawiska te niosą ze sobą niebezpieczeństwo 

dla zachowania statyki budowli powierzchniowych. Analizując sejsmiczność GZW, wstrząsy, 

które mogą mieć wpływ na stan techniczny budynków są dość powszechne. Dodatkowo nie 

można wykluczyć, że ten wpływ w przyszłości się zwiększy. Bieżąca ocena stanu zagrożenia 

oraz profilaktyka tąpaniowa w zakładach górniczych są niezwykle ważne w celu zminimalizo-
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wania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia dla załogi. W porównaniu do częstości występowania 

wstrząsów wysokoenergetycznych, do tąpnięć dochodzi stosunkowo rzadko, jednak ich wystą-

pienie wiąże się zazwyczaj z poważnymi wypadkami osób znajdujących się w najbliższych 

wyrobiskach. Dodatkowo tąpnięcie, często ma swoje konsekwencje w postaci zaprzestania 

eksploatacji w danym rejonie, co z kolei naraża zakład górniczy na poważne straty finansowe. 

W Polsce, liczba wstrząsów związanych z wydobyciem kopalin, sięga, kilkadziesiąt tysięcy 

zjawisk rocznie. Głównym źródłem sejsmiczności jest eksploatacja węgla kamiennego (w mniej-

szym stopniu brunatnego), jak i rudy miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. 

Warto nadmienić, że aktywność sejsmiczna indukowana robotami górniczymi w Górnośląskim 

Zagłębiu Węglowym, należy do jednych z największych na świecie [1].  

 

 

2.  WYZWALANIE ENERGII SEJSMICZNEJ/ODKSZTAŁCEŃ BENIOFFA PRZED 

SILNYM WSTRZĄSEM 

 

Mimo, że sejsmiczność indukowana robotami górniczymi, charakteryzuje się dużo mniejszymi 

energiami od silnych wstrząsów naturalnych, to zjawiska sejsmiczne występujące w kopal-

niach, można klasyfikować jako mikro trzęsienia w skali globalnej. Trzęsienia ziemi nie wy-

stępują całkowicie losowo w przestrzeni i czasie. O ile powszechnie wiadomo, że można wy-

różnić miejsca o wysokiej sejsmiczności oraz takie, na których praktycznie się ona nie ujawnia, 

to większy problem istnieje z próbą prognozowania dokładnego czasu, kiedy dojdzie do 

wstrząsu. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że pewną część trzęsień ziemi poprzedza okres 

przyspieszonego tempa wyzwalania energii sejsmicznej [2]. Przy obserwacji wielu dużych 

trzęsień, wykazano, że zazwyczaj występuje przed nimi zwiększona ilość wstrząsów o mniej-

szej energii. Obszar, w którym występują wstrząsy poprzedzające, jest proporcjonalny do wiel-

kości wstrząsu głównego [3]. Warto nadmienić, że zjawisko to ma charakter regionalny i czę-

sto jest długotrwałe w czasie – okres przyspieszającej sejsmiczności może trwać do kilkudzie-

sięciu lat. W niniejszej pracy została podjęta próba podejścia do problemu w przestrzeni o wie-

le bardziej lokalnej, sprowadzającej się do obszaru górniczego KWK Sośnica, a wręcz do rejo-

nu pojedynczych ścian wydobywczych. Energia zjawisk sejsmicznych również jest o kilka rzę-

dów wielkości mniejsza. Skumulowane odkształcenie Benioffa B(t), reprezentujące wzrost 

sejsmiczności przed głównym wstrząsem w czasie t, wyrażane jest wzorem: 

 

B(t) = ∑ √Ei 
n(t)
i=1   (1)

 

gdzie: Ei – energia i-tego wstrząsu; n(t) – liczba wstrząsów, które wystąpiły do chwili t [4]. 

 

Biorąc pod uwagę czas tc wystąpienia dużego wstrząsu głównego, wykres krzywej Benioffa 

może być przybliżany przez prawo potęgowe, w formie:  

  

B(t) = A − B(tc − t)m   (2) 

 

gdzie: A, B i m są parametrami obliczonymi na podstawie dostępnych danych (B jest ujemne).  

 

Parametr A jest równy wartości B(t), w momencie gdy t = tc, czyli sumaryczne odkształce-

nie obejmuje wstrząs główny [5]. Należy zaznaczyć, że wybór B(t) (liczby zjawisk niskoener-

getycznych lub ich sumarycznej energii) jest rzeczą kluczową, gdyż jest on niezbędny do okre-
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ślenia minimalnej energii wstrząsów poprzedzających w celu uniknięcia rozbieżności przy 

rozwiązywaniu równania (1) [2]. Krzywa Benioffa w większości przypadków ma kształt funk-

cji potęgowej, której koniec ostro zakrzywia się do góry. W takim przypadku mamy do czynie-

nia z przyspieszaniem sejsmicznym, a m<1 we wzorze (2). Jeżeli krzywa ma kształt liniowy, 

wyzwalanie energii jest jednostajne, natomiast jeżeli charakteryzuje się przebiegiem typu 

funkcji pierwiastkowej, występuje zwolnienie sejsmiczności, a m>1. 

 

 

 
 

Rys. 1. Modele wyzwalania odkształceń Benioffa 

Figure 1. Benioff strain release models 

 

 
Hipoteza o wzrastającej sejsmiczności ma swoje odzwierciedlenie w modelu niszczenia 

skał, który zakłada, że przed całkowitym zniszczeniem górotworu, następują różne etapy spękań. 
Idea takiego modelu wzięła się od badań laboratoryjnych nad próbką niszczoną podczas jednoo-
siowego ściskania [6]. Na początku pojawiają się pierwsze mikrospękania – w naturze odpowiada 
to rozpoczęciu się procesu szczelinowania skał podczas ruchów płyt litosfery względem siebie, 
natomiast w warunkach kopalnianych występują spękania w skałach stropowych bądź w  po-
kładzie, zazwyczaj o mechanizmie poślizgowym. Następnie dochodzi do lokalnego rozłado-
wania naprężeń. W badaniach laboratoryjnych próbki występują zjawiska sejsmoakustyczne, w 
naturze – wstrząsy poprzedzające. Postępujące działanie sił prowadzi do zagęszczenia sieci 
spękań i przyspieszenia wyzwalania energii sejsmicznej (szybszy przyrost krzywej przed 
wstrząsem głównym). Generowane jest coraz większe naprężenie na już silnie spękaną próbkę, 
w wyniku czego następuje jej zniszczenie, czyli wstrząs główny. Jako kryterium podziału 
wstrząsów na nisko- i wysokoenergetyczne została przyjęta energia rzędu 105J. Wszystkie 
wstrząsy powyżej tej wartości zakwalifikowano jako wysokoenergetyczne. 
 
 
3. ANALIZA SEJSMICZNOŚCI 
 

3.1. Ściana gc100 w pokładzie 404/5 
 

W trakcie eksploatacji, wystąpiły 64 wstrząsy, z czego 8 było wysokoenergetycznych. Cał-
kowita energia wygenerowana w rejonie ściany gc100 wyniosła 5,39·107 J, z czego wstrząsy 
wysokoenergetyczne wyzwoliły energię o wartości 5,32·107 J, co odpowiada aż 99% całko-
witej energii, natomiast 93% wygenerował pojedynczy wstrząs z dnia 21.02.2018 r. o energii 
5·107 J.  

Biorąc pod uwagę fałd występujący w polu wybiegu ściany, została ona podzielona na trzy 
odcinki: 

– 0 – 600 m: bieg ściany bez zaburzeń, 
– 601 – 1030 m: wpływ struktury fałdowej, 
– 1030 m – koniec ściany: bieg ściany bez zaburzeń. 
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Rys. 2. Mapa wstrząsów wysokoenergetycznych: ściana gc100, pokład 404/5 

Figure 2. The map of high energy seismic events: gc100 longwall, 404/5 seam 

 

W Tabeli 1. przedstawione jest zestawienie wszystkich wstrząsów wysokoenergetycznych 

wygenerowanych eksploatacją ściany gc100 oraz informacja o energii zjawisk niskoenerge-

tycznych od wystąpienia poprzedniego wstrząsu o energii powyżej 105 J. Kolor tła tabeli od-

powiada wyróżnionym odcinkom biegu ściany (korelacja sejsmiczności z aktualnym frontem 

eksploatacji). 

 

Tabela 1. Zestawienie wstrząsów wysokoenergetycznych – ściana gc100 

Table 1. The list of high-energy seismic events – gc100 longwall 
 

Nr Data Energia [J] Energia wyzwolona od poprzedniego 

wstrząsu wysokoenergetycznego [J] 

Zaburzenia 

1 11.03.2017 8·105 4,4·104* brak 

2 27.04.2017 1·105 9,1·104 

3 09.06.2017 4·105 7,4·104 
struktura fałdowa 

4 09.08.2017 3·105 1,3·105 

5 12.10.2017 1·106 2,1·105 

6 26.10.2017 2·105 – 
brak 

7 11.02.2018 4·105 5,1·104 

8 21.02.2018 5·107 2,5·103 
 

* – od momentu rozpoczęcia biegu ściany 

 

W porównaniu do analizowanej w dalszym etapie pracy ściany z pokładu 416, ścianę gc100 

charakteryzowała mała ilość zjawisk wysokoenergetycznych. Na uwagę zasługuje dosyć duża 

sumaryczna energia wstrząsów niskoenergetycznych, wyzwalana przed zjawiskami wysokoe-

nergetycznymi. Nie licząc wstrząsu nr 6, który wystąpił bezpośrednio po poprzedzającym go 

wstrząsie wysokoenergetycznym, średnia energia zjawisk niskoenergetycznych wyniosła 

8,64·104 J. Wyłączając wstrząs nr 8, można dostrzec pewną zbieżność wyzwolonej wcześniej 

energii, pomiędzy dwoma zjawiskami głównymi. Ostatni zarejestrowany wstrząs wysokoener-

getyczny odznaczał się wysoką energią (5·107 J). Biorąc pod uwagę jego lokalizację, można 

stwierdzić, że wystąpił on w wyniku aktywacji uskoku, spowodowanej eksploatacją ściany. 

Spoglądając na mapę pokładu, można stwierdzić, że wpływ na wygenerowanie wstrząsów nr 2, 

3 i 4 miał znajdujący się w bliskim sąsiedztwie fałd. Wstrząsy nr 5, 7 i 8 również łatwo jest 

powiązać z istniejącymi zaburzeniami górniczo-geologicznymi. Warto zwrócić uwagę na dużą 
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energię wygenerowaną tymi zjawiskami. Zostały one zlokalizowane w niedużej odległości od 

pola ściany, w obszarze, gdzie znajduje się seria uskoków (największy o zrzucie 11,5 m) oraz 

przekop z pokładu 405/1 do 404/5. Dodatkowo w okolicy zaznacza się wpływ krawędzi pokła-

du 405/2. Analizując energię oraz lokalizację wstrząsów wysokoenergetycznych dla ściany 

gc100, można zauważyć, że wpływ warunków górniczych (struktura fałdowa, uskoki, kra-

wędź) na sejsmiczność był bardzo duży. Energia wstrząsów wysokoenergetycznych, zlokali-

zowanych w obszarze zaburzeń stanowiła aż 97% całkowitej energii sejsmicznej, wygenero-

wanej eksploatacją pokładu 404/5 ścianą gc100. 

 
 

 
 

Rys. 3. Przyrost sumarycznej energii sejsmicznej (krzywa Benioffa) – ściana gc100 

Figure 3. The increase of total seismic energy (Benioff strain curve) – gc100 longwall  

 

Przy pomocy programu komputerowego, zaobserwowane dane dopasowano do teoretycz-

nych krzywych Benioffa. Ich parametry (równanie 2), dla każdej z wydzielonych faz, zostały 

wyliczone przy zastosowaniu inwersji z wykorzystaniem normy L2. Norma ta, inaczej zwana 

metodą najmniejszych kwadratów, polega na minimalizowaniu w każdej kolejnej iteracji sum 

kwadratów różnic danych obserwowanych i teoretycznych. Dodatkowo w Tabeli 2, oprócz 

otrzymanych parametrów krzywych, została umieszczona wartość współczynnika determinacji. 

Jest on miarą jakości dopasowania danych do modelu. Im R2 bliższe jest jedności, tym dopa-

sowanie danych do modelu jest lepsze. Na krzywej Benioffa dla ściany gc100 zostało wydzie-

lone sześć faz wyzwalania energii. Podziału tego dokonano na podstawie kształtu krzywej. 
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Tabela. 2. Parametry krzywej Benioffa dla ściany gc100 

Table 2. Parameters of Benioff strain curve for gc100 longwall 
 

Faza A B m R2 

I 315,73 0,04 2,45 0,99 

II 2178,63 1,75 1,67 0,93 

III 8018,25 4939,93 0,03 0,94 

IV 4727,10 27,08 0,87 0,97 

V 6205,11 3,65 1,39 0,98 

VI 8602,22 4,27 1,15 0,96 

 

Dla ściany gc100 wystąpiły trzy modele wyzwalania energii. Pierwsza faza, jeszcze przed 

wystąpieniem wstrząsu wysokoenergetycznego, charakteryzowała się spowolnieniem sej-

smiczności. Współczynnik m wyniósł 2,45. Druga faza również odznaczała się modelem spo-

wolnienia (m = 1,67). Model spokojnego wyzwalania sejsmiczności w dwóch pierwszych fa-

zach można powiązać z faktem, że ściana rozpoczynała swój bieg, a skały otaczające nie były 

skłonne do gwałtownego uwalniania energii sejsmicznej. Trzecia faza to przyspieszenie wy-

zwalania energii. Warto zauważyć, że zmiana modelu wyzwalania energii mniej więcej po-

krywa się z momentem, kiedy front ściany zaczął zbliżać się do struktury fałdowej. Dodatkowo 

wstrząs wysokoenergetyczny nr 3, który niejako oddziela od siebie fazy trzecią i czwartą, wy-

stąpił w momencie gwałtownego przyspieszenia postępu ściany, po wcześniejszym chwilowym 

spowolnieniu. Dla fazy czwartej, piątej i szóstej krzywa Benioffa była liniowa (współczynniki 

m zbliżone do jedności). Ponadto rozgraniczenie faz piątej i szóstej pokrywa się w przybliżeniu 

ze zmianą warunków geologicznych, oddziaływujących na front ściany (koniec strefy wpływu 

struktury fałdowej). Pomijając otrzymane wartości współczynnika m, a patrząc wizualnie na 

wykres krzywej Benioffa, można stwierdzić, że ściana gc100 charakteryzowała się w przybli-

żeniu jednostajnym wyzwalaniem energii. Krzywa w poszczególnych fazach, w których 

stwierdzono przyspieszenie lub spowolnienie nie odznaczała się dużymi przegięciami, a kąt 

nachylenia krzywych wszystkich sześciu faz jest podobny. Na uwagę zasługuje fakt, że krzywe 

dla faz I – V cechują się podobną długością, natomiast krzywa fazy szóstej jest wyraźnie dłuż-

sza. Co ciekawe wstrząs wysokoenergetyczny, który nastąpił po wyzwalaniu energii w tej fazie 

był o wiele większy w porównaniu do poprzednich. Na tej podstawie można dojść do wniosku, 

że brak dużego wstrząsu, który wystąpiłby wcześniej, świadczy o ciągłej kumulacji coraz 

większej ilości energii w górotworze, co w konsekwencji doprowadziło do wstrząsu o energii 

znacznie przewyższającej poprzednie zjawiska wysokoenergetyczne. 

 

3.2. Ściana x100 w pokładzie 416 
 

Eksploatacja ściany x100 wygenerowała 399 wstrząsów, z czego 47 było wysokoenergetycznych. 

Sumaryczna energia wyniosła 2,77·107 J, z czego wstrząsy wysokoenergetyczne wyzwoliły 

energię o wartości 2,53·107 J. Ze względu na warunki górniczo-geologiczne prowadzenia ściany, 

została ona podzielona na cztery odcinki, które z powodu występujących zaburzeń mogły gene-

rować zróżnicowane wartości energii sejsmicznej:  

 0 – 405 m: bieg ściany bez zaburzeń, 

 406 – 827 m: wpływ krawędzi pokładu 414/1, 

 828 – 1462 m: bieg ściany bez zaburzeń, 

 1463 m – koniec ściany: wpływ krawędzi pokładu 414/1. 
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Zasięg wpływu krawędzi (część odprężona i nieodprężona) został wyznaczony na podsta-

wie wzorów zamieszczonych w publikacji Zorychty [7]: 

 

xodpr = 1,35 ∙ z0,65 + 4,5 [m]   (3) 

 

xnapr = 2,15 ∙ z0,76 + 2,5 [m]   (4) 

 

gdzie: z jest odległością pionową do spągu wybranego pokładu. 

 

 

 
 

Rys. 4. Mapa wstrząsów wysokoenergetycznych: ściana x100, pokład 416 

Figure 4. The map of high energy seismic events: x100 longwall, 416 seam 

 

W Tabeli 3. przedstawione jest zestawienie wszystkich wstrząsów wysokoenergetycznych, 

związanych z eksploatacją ściany x100. Analogicznie, jak w przypadku ściany gc100, 

zamieszczono informację o energii zjawisk niskoenergetycznych od poprzedniego wstrząsu 

o energii powyżej 105J. Kolor tła tabeli odpowiada wyróżnionym odcinkom biegu ściany. 

Wstrząsy wysokoenergetyczne wystąpiły w trzech etapach biegu ściany: na odcinku bez 

zaburzeń, na odcinku z zaznaczającym się wpływem wpływem krawędzi pokładu 414/1 oraz 

ostatni wstrząs w momencie, gdy ściana kończyła bieg i na jej front również oddziaływała 

krawędź 414/1. Warto zaznaczyć, że ostatni wstrząs (nr 47) wystąpił po prawie roku przerwy 

od poprzedniego zjawiska wysokoenergetycznego i miał dość dużą energię – 9·105 J. Z tego 

powodu można go traktować jako zjawisko incydentalne. Analizując pierwszy etap biegu ścia-

ny, czyli od początku do 405 m, można stwierdzić, że charakteryzował się on dużą sejsmiczno-

ścią. Wystąpiły 24 wstrząsy wysokoenergetyczne o średniej energii pojedynczego wstrząsu 

równej 5,04·105 J. Biorąc pod uwagę wielkość energii wyzwolonej wstrząsami niskoenerge-

tycznymi przed wystąpieniem wstrząsu silnego, zawierała się ona w szerokim zakresie: od 

7,4·102 J do 2,8·105 J. Wyjątkiem jest wstrząs nr 17, który wystąpił bezpośrednio po wstrząsie nr 

16, a pomiędzy nimi, nie zarejestrowano żadnego zjawiska niskoenergetycznego. Tak duży prze-

dział wyzwolonej energii przed wstrząsami wysokoenergetycznymi nie pozwala korelować wiel-

kości tej energii ze spodziewanym wystąpieniem zjawiska wysokoenergetycznego. 
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Tab. 3. Zestawienie wstrząsów wysokoenergetycznych – ściana x100 

Table 3. The list of high energy seismic events – x100 longwall 
 

Nr Data Energia [J] 
Energia wyzwolona od poprzedniego 

wstrząsu wysokoenergetycznego [J] 
Zaburzenie 

1 08.12.2016 2·105 2,8·105* 

 

 
 

 

 
 

brak 

 
 

 

 
 

2 14.12.2016 1·105 7,6·104 

3 16.12.2016 2·105 8,7·103 

4 21.12.2016 2·105 2,8·104 

5 24.12.2016 3·105 5,8·103 

6 29.12.2016 3·105 1,5·103 

7 04.01.2017 2·105 7,4·102 

8 06.01.2017 4·105 9,0·102 

9 11.01.2017 4·105 4,3·104 

10 18.01.2017 4·105 2,3·105 

11 19.01.2017 2·105 1,3·104 

12 24.01.2017 2·105 1,9·104 

13 27.01.2017 8·105 4,2·104 

14 30.01.2017 1·105 5,1·104 

15 02.02.2017 4·105 9,8·103 

16 03.02.2017 3·105 2,8·104 

17 03.02.2017 2·105 – 

18 06.02.2017 2·105 4,1·103 

19 09.02.2017 2·106 3,2·104 

20 11.02.2017 4·105 2,8·104 

21 14.02.2017 2·106 2,7·104 

22 15.02.2017 2·105 2,6·102 

23 18.02.2017 4·105 8,1·104 

24 24.02.2017 2·106 5,1·104 

25 28.02.2017 5·105 7,6·102 

krawędź 414/1 

26 04.03.2017 9·105 1,1·104 

27 09.03.2017 9·105 8,3·102 

28 16.03.2017 7·105 1,6·104 

29 20.03.2017 4·105 3,7·103 

30 21.03.2017 2·105 4,4·104 

31 25.03.2017 8·105 6,9·103 

32 29.03.2017 6·105 1,3·103 

33 30.03.2017 5·105 2,3·103 

34 05.04.2017 9·105 2,7·104 

35 08.04.2017 9·105 7,1·102 

36 12.04.2017 5·105 – 

37 13.04.2017 4·105 – 

38 20.04.2017 4·105 1,9·103 

39 20.04.2017 5·105 – 

40 27.04.2017 3·105 – 

41 06.05.2017 2·105 – 

42 06.05.2017 2·106 – 

43 11.05.2017 2·105 – 

44 12.05.2017 2·105 – 

45 19.05.2017 1·105 5,7·104 

46 06.06.2017 6·105 5,5·104 

47 18.05.2018 9·105 7,6·105 krawędź 414/1 
 

* – od momentu rozpoczęcia biegu ściany 
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Odcinek ściany z wpływem krawędzi pokładu 414/1 generował wstrząsy wysokoenerge-

tyczne o średniej energii 5,77·105 J, czyli była ona nieco wyższa niż na odcinku bez zaburzeń 

górniczych. Aż 8 wstrząsów wystąpiło bez rozładowania naprężeń górotworu przez poprzedza-

jące wstrząsy niskoenergetyczne. Taka sytuacja świadczy o kumulowaniu się energii w góro-

tworze i większym prawdopodobieństwie wystąpienia wstrząsu o dużej energii, a tym sa-

mym o dużym zagrożeniu tąpaniami. 

Analizując lokalizację zarejestrowanych wstrząsów wysokoenergetycznych, wygenerowa-

nych eksploatacją pokładu 416 ścianą x100, można zauważyć, że oprócz jednego wstrząsu (nr 

47), wszystkie wystąpiły w pierwszej połowie metrażu biegu ściany. Większość wstrząsów mie-

ściła się w polu ściany, natomiast osiem z nich zlokalizowano w caliźnie od strony chodnika ba-

dawczego x100 (podścianowego). Zlokalizowanie wstrząsów w caliźnie, tylko po jednej stronie 

ściany, może wskazywać na strefę o wzmożonych naprężeniach w stosunku do przeciwległej 

części. Nie bez znaczenia jest również fakt większej głębokości zalegania pokładu (ściana zapada 

w kierunku chodnika badawczego x100). Z mapy wstrząsów można wywnioskować, że wpływ 

krawędzi pokładu 414/1 na generowanie wstrząsów wysokoenergetycznych był znaczący. W jej 

obszarze [7] zlokalizowanych zostało aż 18 wstrząsów, co stanowi 37,5% wszystkich zjawisk 

wysokoenergetycznych dla ściany x100. Od około 270 do 650 m biegu ściany, wystąpiło wyraź-

ne nagromadzenie ilości wstrząsów, co może mieć związek właśnie z krawędzią eksploatacyjną. 

W rejonie końcowego etapu biegu ściany, gdzie również zaznaczał się wpływ krawędzi tego sa-

mego pokładu, nie zarejestrowano wstrząsów wysokoenergetycznych. 

 

 

 

 

Rys. 3. Przyrost sumarycznej energii sejsmicznej (krzywa Benioffa) – ściana x100 

Figure 3. The increase of total seismic energy (Benioff strain curve) – x100 longwall 
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Dla ściany x100 zostały wyodrębnione trzy fazy wyzwalania energii Benioffa. Pierwsza z nich 

– model przyspieszenia, natomiast dwie kolejne to model spowolnienia. 
 

 

Tab. 2. Parametry krzywej Benioffa dla ściany x100 

Table 2. Parameters of Benioff strain curve for gc100 longwall 
 

Faza A B m R2 

I 21470 1728,83 0,57 0,99 

II 45207 1.1 E-3 3,05 0,99 

III 48717 5.97 E-6 3,83 0,98 

 

 

Krzywa Benioffa dla ściany x100 ma zupełnie inny kształt niż w przypadku ściany gc100. 

Wyzwalanie sejsmiczności było bardziej intensywne, co można tłumaczyć niekorzystnymi 

warunkami naprężeniowymi dla eksploatacji pokładu 416 (zaliczony do II stopnia zagrożenia 

tąpaniami, gruby kompleks piaskowco-mułowcowy w stropie o dużej wytrzymałości na jedno-

osiowe ściskanie). Otrzymana krzywa charakteryzuje się trzema fazami wyzwalania energii. 

Pierwsza z nich to przyspieszenie, gdzie współczynnik m wynosi 0,57. Rozpoczęcie 

eksploatacji spowodowało gwałtowne naruszenie równowagi statycznej w grubych warstwach 

skał stropowych o dużej wytrzymałości. W konsekwencji, rozpoczęcie ich pękania, prowadziło 

do przyspieszenia sejsmiczności. Po około 125 dniach eksploatacji, nastąpiło spowolnienie, ale 

tempo wyzwalania energii na początkowym etapie drugiej fazy nadal było wysokie. 

Współczynnik m dla drugiej fazy wynosi 3,05. Dopiero około 250 dnia eksploatacji nastąpiło 

wyraźne zmniejszenie sejsmiczności. Trzecia faza to również spowolnienie (m = 3,83), ale 

charakteryzujące się o wiele bardziej spokojnym przebiegiem niż w przypadku poprzedniej 

fazy. Ilość wstrząsów wysokoenergetycznych była bardzo duża w pierwszej połowie eksploatacji 

ściany x100, następnie sejsmiczność uległa znacznemu zmniejszeniu (po minięciu krawędzi po-

kładu 414/1), a występujące wstrząsy, poza jednym wyjątkiem, były niskoenergetyczne. 

 

 

4. WNIOSKI 

 

1. Wpływ niekorzystnych warunków górniczo-geologicznych na sejsmiczność jest znaczący. 

Miejsce wystąpienia wstrząsu wysokoenergetycznego często znajduje się w okolicy istnieją-

cych zaburzeń. 

2. W pokładzie 416 na sejsmiczność miała wpływ krawędź pokładu 414/1. 

3. W pokładzie 404/5 na sejsmiczność miały wpływ: krawędź pokładu 405/2, seria uskoków 

oraz struktura fałdowa. 

4. Warunki naprężeniowe pokładu mają wpływ na kształt krzywej Benioffa. 

5. Sumaryczna energia odkształceń Benioffa przed wystąpieniem wstrząsu wysoko-

energetycznego w ścianie gc100 była w większości przypadków zbieżna. Otwiera to drogę 

do prognozy momentu wystąpienia dużego wstrząsu na podstawie ilości wygenerowanej 

przed nim energii. 

6. Dla ściany gc100 zwiększony okres trwania pojedynczej fazy (w porównaniu do pozosta-

łych) doprowadził do wstrząsu o energii znacznie przewyższającej inne zjawiska wysokoe-

nergetyczne. 
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7. Kształt krzywej Benioffa jest zależny od tempa eksploatacji (spadek tempa powoduje spo-

wolnienie sejsmiczności, a wzrost przyspieszenie). 
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Release of seismic energy before high-energy seismic events 

based on Benioff’s theory of deformations.  
 

ABSTRACT: The object of the following thesis is the spatio-temporal analysis of a seismic 

energy release, caused by seismic events induced by mining activity in the Sośnica Coal Mine 

PGG S.A. Company. Despite the fact that the current state of knowledge about mining seis-

mology does not allow for an exact prediction of time, location and magnitude of the seismic 

event, it can be said that these events do not occur randomly in space and time. The main pur-

pose is to identify the characters of Benioff strain curves for two longwall mining walls. More-

over in the following thesis there is an attempt to link the moment of high-energy seismic event 

with the changing geological and mining conditions during mining and with the wall progress, 

time and amount of seismic energy released before high-energy event.  

 

KEYWORDS: Benioff strain release, seismicity analysis, induced seismicity, KWK Sosnica 
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Wstęp

 wstrząsy nie występują całkowicie losowo w przestrzeni i czasie

 problem z próbą prognozowania dokładnego czasu, kiedy dojdzie do

wstrząsu

 hipoteza o zwiększonej ilości wstrząsów o mniejszej energii przed

wystąpieniem wstrząsu głównego

 wielkość obszaru, w którym występują wstrząsy poprzedzające, jest

proporcjonalna do wielkości wstrząsu głównego

 zjawisko jest regionalne oraz często długotrwałe w czasie – okres

przyspieszającej sejsmiczności może trwać do kilkudziesięciu lat

 wstrząsy górnicze jako mikrotrzęsienia w skali globalnej



3

Skumulowane odkształcenie Benioffa

B t =

i=1

n(t)

Ei

Ei – energia i-tego wstrząsu

n(t) – liczba wstrząsów, które wystąpiły do chwili t

Biorąc pod uwagę czas tc wystąpienia wstrząsu głównego: 

A, B – parametry obliczone na podstawie istniejących danych

B t = A − B tc − t m
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Model Voighta

m<1 m>1 m≈1

Model niszczenia próbki podczas jednoosiowego ściskania:

• I etap: mikrospękania (szczelinowanie skał)

• II etap: zjawiska sejsmoakustyczne w próbce (wstrząsy poprzedzające)

• III etap: zniszczenie próbki (wstrząs główny)
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Ściana gc100 w pokładzie 404/5

• 64 wstrząsy, z czego 8 wysokoenergetycznych

• całkowita energia wstrząsów 5,39·107 J

• trzy wydzielone odcinki ze względu na warunki geologiczno-górnicze

• lokalizacja wstrząsów w sąsiedztwie zaburzeń
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Ściana gc100 w pokładzie 404/5
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Ściana gc100 w pokładzie 404/5

• 6 faz wydzielania energii

• trzy modele krzywej

• przejście do kolejnej fazy w momencie początku i końca wpływu struktury

fałdowej na front ściany

• wystąpienie wstrząsu wysokoenergetycznego w momencie gwałtownego

przyspieszenia postępu ściany, po wcześniejszym chwilowym spowolnieniu

• brak dużego wstrząsu, który wystąpiłby wcześniej, świadczy o ciągłej kumulacji

coraz większej ilości energii w górotworze

Faza A B m R2 

I 315,73 0,04 2,45 0,99 

II 2178,63 1,75 1,67 0,93 

III 8018,25 4939,93 0,03 0,94 

IV 4727,10 27,08 0,87 0,97 

V 6205,11 3,65 1,39 0,98 

VI 8602,22 4,27 1,15 0,96 
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Ściana x100 w pokładzie 416

• 399 wstrząsów, z czego 47 wysokoenergetycznych

• całkowita energia wstrząsów 2,77·107 J

• cztery wydzielone odcinki ze względu na warunki geologiczno-górnicze
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Ściana x100 w pokładzie 416
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Ściana x100 w pokładzie 416

• 3 fazy wydzielania energii

• bardziej intensywne wydzielanie energii w porównaniu do ściany gc100

• model przyspieszenia i spowolnienia sejsmiczności

• duży wpływ krawędzi na sejsmiczność

Faza A B m R2

I 21470 1728,83 0,57 0,99

II 45207 1.1 E-3 3,05 0,99

III 48717 5.97 E-6 3,83 0,98
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Wnioski

1. Wpływ niekorzystnych warunków górniczo-geologicznych na sejsmiczność 

jest znaczący. Miejsce wystąpienia wstrząsu wysokoenergetycznego często 

znajduje się w okolicy istniejących zaburzeń.

2. W pokładzie 416 na sejsmiczność miała wpływ krawędź pokładu 414/1.

3. W pokładzie 404/5 na sejsmiczność miały wpływ: krawędź pokładu 405/2, 

seria uskoków oraz struktura fałdowa.

4. Warunki naprężeniowe pokładu mają wpływ na kształt krzywej Benioffa.

5. Dla ściany gc100 zwiększony okres trwania pojedynczej fazy (w porównaniu 

do pozostałych) doprowadził do wstrząsu o energii znacznie przewyższającej 

inne zjawiska wysokoenergetyczne.

6. Kształt krzywej Benioffa jest zależny od tempa eksploatacji (spadek tempa 

powoduje spowolnienie sejsmiczności, a wzrost przyspieszenie).



autorzy:
mgr inż. Rafał Baron
Zakład Systemów Przeróbczych
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Cel pracy

Praca ma na celu analizę ilościową udziału pierwiastków ziem rzadkich (REE)
w analizowanym materiale, przeprowadzoną metodą spektrometrii mas z
jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Przedmiotem badań zostały
odpady górnicze z zamkniętej już kopalni Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
(DZW), wydobywającej węgle charakteryzujące się wysokim stopniem uwęglenia
(węgiel chudy i antracytowe typu 38-41.

Kraków, 11-13 kwietnia 2022

(To co na slajdzie)
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Zakres prac

Zakres prac objął :

• przegląd stanu wiedzy z zakresu REE,

• wyznaczenie perspektywicznego kierunku odzysku REE w Polsce,

• nawiązanie współpracy handlowej oraz pozyskanie materiału do badań,

• przygotowanie próbek do analiz laboratoryjnych,

• przeprowadzenie analiz laboratoryjnych, określających zasobność REE w
badanych próbkach materiału (Laboratorium Inżynierii Materiałowej i
Środowiska ITG KOMAG),

• weryfikacja wyników i podsumowanie zadania.

(To co na slajdzie)

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wstęp

Rys. 1. Układ okresowy pierwiastków

Pierwiastki ziem rzadkich (REE) to grupa 17 pierwiastków o strategicznym znaczeniu 

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wstęp

Pierwiastki ziem rzadkich dzielą się na dwie grupy, lantanowce (posiadające wyższą 
liczbę atomową) oraz skandowce. REE posiadają szerokie zastosowanie, m.in.:

Samochody:
• cer (Ce),
• Itr (Y),
• lantan (La).

Elektronika:
• terb (Tb),
• gadolin (Gd),
• europ (Eu).

Lotnictwo:
• skand (Sc),
• prazeodym (Pr).

Kraków, 11-13 kwietnia 2022

http://m.in/
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Wstęp

Potencjalne źródła pierwiastków ziem
rzadkich w Polsce:

• węgiel kamienny,

• odpady węgla kamiennego,

• odpady energetyczne,

• złoża piasków i żwirów,

• zużyty sprzęt elektroniczny,

• odpad fosfogipsowo-apatytowy.

(To co na slajdzie)

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wstęp

Rys.2. Kaolinit Rys. 3. Biotyt

Rys.4. Hornblenda Rys.5. Muskowit

Obecność pierwiastków ziem rzadkich w węglu wiąże się z obecnością takich 

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wstęp

W związku ze strategicznym znaczeniem REE dla
rozwoju zaawansowanych technologii oraz wykazanym
w poprzednich etapach prac udziałem cennych
pierwiastków w węglu kamiennym, Instytut Techniki
Górniczej KOMAG podjął prace badawczo rozwojowe,
mające na celu określenie zasobności REE w odpadach
węgla kamiennego, pochodzącego z hałd.

Rys. 6. Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Pozyskanie materiału

Rys. 7. Hałda DZW – miejsce poboru prób

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Pozyskanie materiału

Rys. 8. Hałda DZW – miejsce poboru 
próbki 1 (P1)

Rys. 9. Hałda DZW – miejsce poboru 
próbki 2 (P2)

Rys. 10. Hałda DZW – miejsce poboru 
próbki 3 (P3)

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Przygotowanie próbek

Rys. 11. Suszarka laboratoryjna Rys. 12. Kruszarka laboratoryjna

Pozyskane próbki 1, 2, stanowiące zawilgocone muły węglowe, uprzednio zostały

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wyniki analiz laboratoryjnych

Lp.
Nr. 

próbki
Zawartość pierwiastków ziem rzadkich [ppm]

1 P1

Sc Y La Ce Nd Pr Sm Eu

33,49 <1 7,52 14,0 29,03 9,23 21,56 10,34

Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

27,03 9,15 22,29 7,13 18,55 5,28 23,36 7,70

2 P2

Sc Y La Ce Nd Pr Sm Eu

40,49 <1 7,38 19,1 29,14 9,69 22,34 10,64

Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

27,93 9,55 22,99 7,54 19,13 5,56 24,13 8,19

3 P3

Sc Y La Ce Nd Pr Sm Eu

20,96 <1 4,56 38,4 17,91 5,82 13,54 6,50

Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

16,99 5,77 13,81 4,50 11,56 3,26 14,63 4,87

Zestawienie zawartości pierwiastków ziem rzadkich w odpadach górniczych

Tabela 1

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wyniki analiz laboratoryjnych

Rys. 13. Koncentracja poszczególnych pierwiastków ziem rzadkich w próbkach

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Analiza laboratoryjna frakcji drobnych

W oparciu o wiedzę literaturową
z zakresu pierwiastków ziem rzadkich,
wykazującą wzmożoną koncentrację cennych
pierwiastków w najdrobniejszych klasach
ziarnowych, przeprowadzono analizę
koncentracji cennych pierwiastków w klasie
<0,045 mm. Analiza objęła wszystkie próbki
pozyskanego odpadu górniczego.

Rys. 14. Klasyfikacja ziarnowa na mokro z
zastosowaniem klasyfikatora wibracyjnego

Kraków, 11-13 kwietnia 2022



15

Wyniki analiz laboratoryjnych frakcji drobnych

Lp.
Nr. 

próbki
Zawartość pierwiastków ziem rzadkich [ppm]

1 P1

Sc Y La Ce Nd Pr Sm Eu

18,68 <0,1 2,00 8,39 2,60 1,31 0,75 0,82

Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

1,30 0,11 1,42 0,24 0,88 <0,1 0,99 <0,1

2 P2

Sc Y La Ce Nd Pr Sm Eu

14,73 <0,1 2,07 9,75 2,19 1,23 0,56 0,66

Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

1,02 <0,1 0,89 0,14 0,51 <0,1 0,52 <0,1

3 P3

Sc Y La Ce Nd Pr Sm Eu

15,23 <0,1 2,89 15,49 2,34 1,28 0,65 0,89

Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

1,19 <0,1 0,94 0,15 0,55 <0,1 0,59 <0,1

Zestawienie zawartości pierwiastków ziem rzadkich w odpadach górniczych dla klasy ziarnowej <0,045 mm

Tabela 2

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wyniki analiz laboratoryjnych frakcji drobnych

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Sc Y La Ce Nd Pr Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

P1 P2 P3

Rys. 15. Klasyfikacja ziarnowa na mokro z zastosowaniem klasyfikatora wibracyjnego

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Wyniki analiz laboratoryjnych frakcji drobnych

Rys. 16. Zestawienie porównawcze koncentracji pierwiastków ziem rzadkich w odpadach górniczych 
dla pełnego uziarnienia i wydzielonej klasy <0,045 mm
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Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Podsumowanie

W ramach pracy zrealizowano kolejno następujące etapy polegające na:
• nawiązaniu współpracy, skutkującej pozyskaniem założonych materiałów do
badań określających zawartość REE,
• przygotowano materiały do analiz laboratoryjnych,
• opracowano metodologię oznaczania koncentracji cennych pierwiastków w
materiale z zastosowaniem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie
sprzężonej (ICP-MS) (Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ITG
KOMAG),
• wyznaczono udział pierwiastków ziem rzadkich w próbkach odpadów górniczych.

(To co na slajdzie)

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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Podsumowanie

Analizowany materiał odpadowy, nie posiadający zastosowania gospodarczego, co
więcej stanowiąc zagrożenie środowiskowe, posiada znamiona nośnika cennych
pierwiastków.
W klasie <0,045 mm nastąpił znaczy spadek udziału pierwiastków ziem rzadkich, w
porównaniu do próbek reprezentatywnych, zawierających pełny zakres uziarnienia.
Interpretując uzyskane wyniki, należy przyjąć, iż wyższą koncentrację cennych
pierwiastków posiadają klasy ziarnowe o wyższej granulacji. W związku z powyższym
należy przeprowadzić analizy pełnego spektrum klas ziarnowych pozyskanych próbek,
w celu wyznaczenia klasy ziarnowej o najwyższym współczynniku cennych
pierwiastków.

(To co na slajdzie)

Kraków, 11-13 kwietnia 2022
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STRESZCZENIE: W referacie zostaną zaprezentowane autorskie koncepcje systemów maga-

zynowania energii, w których wykorzystywane są procesy sprężania oraz ekspansji gazów, 

takich jak powietrze oraz dwutlenek węgla. W referacie omówione zostaną podstawowe wy-

zwania w zakresie budowy systemów, a w szczególności wyzwania związane z przygotowa-

niem zbiorników ciśnieniowych oraz zabudową zasobników ciepła wysokotemperaturowego. 

Zaprezentowane zostaną rezultaty badań stanowiskowych oraz analiz numerycznych, jakie są 

prowadzone w Politechnice Śląskiej oraz Energoprojekcie-Katowice. W referacie zaprezento-

wane zostaną rezultaty analiz termodynamicznych, wskazujące na duży potencjał systemów, 

szczególnie objawiający się pojemnością energetyczną. Zgodnie z wynikami analiz pojedynczy 

system powietrzny wykorzystujący szyb o objętości 60 tys. m3 może pozwolić na zmagazy-

nowanie energii w ilości około 140 MWh, z kolei analogiczny system, ale wykorzystujący 

dwutlenek węgla, poziom 80 MWh.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: Magazynowanie energii, sprężone powietrze, sprężony dwutlenek wę-

gla, zagospodarowanie poeksploatacyjnych szybów kopalnianych 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Planowane zmiany w strukturze polskiego systemu elektroenergetycznego, ukierunkowane 

głównie na rozszerzenie w nim udziału instalacji odnawialnych i niskoemisyjnych, wymagają 

implementacji systemów magazynowania kompensujących wahania generacji i zapotrzebowa-

nia na energię elektryczną [1]. Naturalnym skutkiem ograniczenia kluczowej roli węgla ka-

miennego w krajowej energetyce jest również redukcja jego wydobycia, a zatem wyłączenie 

z eksploatacji szeregu instalacji o charakterze wydobywczym i pomocniczym. W latach 1970 – 

2005 zlikwidowano w Polsce 392 szyby górnicze, a 24 zostały przemianowane w stacje pom-



 

 

powe [2]. Ze względu na rozpoznaną strukturę geologiczną oraz gotową infrastrukturę wzmac-

niającą górotwór, poeksploatacyjne wyrobiska podziemne są szansą na rozpowszechnienie sys-

temów magazynowania energii. Aktywność zespołu działającego w Politechnice Śląskiej 

umożliwiła wypracowanie wielu koncepcji adiabatycznych systemów magazynowania energii 

w sprężonych gazach, a w tym rozwiązań opatentowanych lub też stanowiących obecnie 

przedmioty zgłoszeń patentowych. Na uwagę zasługuje koncepcja podziemnego magazynu na 

sprężone powietrze wykorzystującego poeksploatacyjny szyb kopalniany [3]. Według tez sta-

wianych przez członków zespołu z Politechniki Śląskiej szyby pokopalniane mogą być rów-

nież z powodzeniem adaptowane jako zbiorniki podziemne dla magazynowania dwutlenku 

węgla [4], mogącego stanowić także nośnik energii wykorzystywany w ramach opatentowa-

nych wynalazków [5, 6]. Choć magazynowanie dwutlenku węgla w strukturach podziemnych 

jest korzystne z puntu widzenia możliwości ograniczenia wymaganych nakładów inwestycyj-

nych to zespół angażuje się również w rozwijanie technik magazynowania tego gazu z instala-

cjach naziemnych [7]. W Politechnice Śląskiej prowadzone są już od wielu lat również badania 

nad strukturami systemów magazynowania energii w sprężonych gazach oraz w wodorze, a w tym 

działania ukierunkowane na opracowywanie rozwiązań hybrydowych [8, 9]. Wśród efektów prac 

w tym zakresie są również wynalazki [10, 11].Proponowane rozwiązania bardzo dobrze wpisują 

się w koncepcję rozwoju gospodarki wodorowej i budzą dziś zainteresowanie podmiotów przemy-

słowych. 

Podstawową zaletą adiabatycznych systemów magazynowania energii w sprężonych ga-

zach jest wykluczenie procesu spalania paliwa w fazie rozładowania systemu, co znacząco 

zwiększa ekologiczność proponowanych układów. W Politechnice Śląskiej prowadzone są pra-

ce badawcze nad systemami TES (ang. Thermal Energy Storage), gdzie jako materiały akumu-

lacyjne wykorzystywane są skały lub stałe materiały syntetyczne. Podstawowe wyzwania ba-

dawcze są skoncentrowane na aspektach związanych z geometrią zasobników ciepła, które są 

przewidziane dla zabudowy wewnątrzszybowej. Wymiary geometryczne zasobników TES de-

terminowane są w tym przypadku przez średnicę poeksploatacyjnego szybu kopalnianego i czy-

nią tę koncepcję unikalną w skali już funkcjonujących i proponowanych układów [12, 13]. Smu-

kłość zasobnika z jednej strony jest narzucona wymiarami szybu oraz wymaganą do wykorzy-

stania objętością materiału akumulacyjnego, z drugiej jednak strony otwiera możliwości opty-

malizacji systemu A-CAES, gdzie dąży się do wysokiej sprawności egzergetycznej, przy rów-

noczesnym zachowaniu akceptowalnych oporów przepływu gazów przez materiał akumulacyj-

ny w fazie ładowaniai rozładowywania systemu. Optymalizacja magazynu ciepła stała się 

przedmiotem badań eksperymentalnych i numerycznych prowadzonych na stanowisku labora-

toryjnym w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej [14, 15]. Po-

nadto, prowadzone są również badania systemowe oraz prace projektowe, których celem jest 

dostarczenie szczegółowych charakterystyk działania systemu A-CAES. 

 

 

2. WYZWANIA PROJEKTOWE 
 

2.1. Konstrukcja rezerwuaru sprężonego gazu 
 

Głównym kamieniem milowym na drodze do opracowania spójnej dokumentacji projektowej 

instalacji magazynowania energii wykorzystującej infrastrukturę pokopalnianą jest rozpozna-

nie i ocena stopnia szczelności istniejących konstrukcji podziemnych oraz ich zdolności do 

przenoszenia dodatkowych obciążeń.  

Niezależnie od rodzaju przechowywanego w zbiorniku podziemnym sprężonego gazu, 

ograniczenie jego dyfuzji do górotworu pozwoli na utrzymanie odpowiednich poziomów ci-



 

 

śnień, co prowadzić będzie do zachowania potencjału energetycznego magazynu energii oraz 

właściwych warunków bezpieczeństwa w obszarze instalacji. Powietrze w kontakcie z węglem 

oraz gazami palnymi może spowodować ich samorzutny zapłon. Ponadto, odpowiednia szczel-

ność konstrukcji może zapobiec przenikaniu gazów głębinowych oraz cieczy do przestrzeni re-

zerwuaru, szczególnie w okresach obniżonego ciśnienia sprężonego gazu. Na Rysunku 1 przed-

stawiono proces aplikacji uszczelniającej powłoki polimocznikowej. 

 

 

 
 

Rys. 1. Sposób aplikacji uszczelniającej membrany polimocznikowej [16]  

Figure 1. Application method for polyurea waterproofing membranę [16] 

 

Natryskowa aplikacja membrany polimocznikowej jest jednym z proponowanych rozwią-

zań zapewnienia szczelności konstrukcji poeksploatacyjnego szybu kopalnianego. Niewątpliwą 

zaletą tej technologii jest odporność na pracę pod zmiennym ciśnieniem oraz długotrwałym 

obciążeniem wodą. 

Zarówno system magazynowania energii w sprężonym powietrzu jak i w sprężonym dwu-

tlenku węgla przewiduje wykorzystanie wysokociśnieniowego zbiornika magazynującego cie-

pło w materiale skalnym lub syntetycznym. W obu przypadkach korzystna jest zabudowa za-

sobnika na ciepło w objętości zbiornika ciśnieniowego. Taka zabudowa wymaga opracowania 

systemu mocowania konstrukcji cylindrycznej. Zakłada się, że wypełnienie zasobnika stanowić 

będzie materiał skalny o stosunkowo wysokiej gęstości, co spowoduje konieczność przeniesie-

nia dużych obciążeń na obudowę szybu. Na podstawie szacunkowych danych obciążeniowych 

oraz geologicznych opracowano wstępne założenia projektowe dla stóp szybowych, których 

rolą jest przeniesienie obciążeń wewnętrznych systemu na strukturę górotworu. 

 



 

 

 
 
Rys. 2. Model z oznaczonymi elementami. 1 – Obudowa szybu, 2– Pierścień imitujący ciężar sekcji  

zasobnika, 3 – Przykładowa stopa szybowa. 4 – zasobnik 

Figure 2. Model with labeled elements. 1 – Shaft casing, 2 – Ring imitating the weight of the tray section, 

3 – Example shaft foot, 4 – Tank 

 

 

Podział zasobnika TES na szeregowe segmenty, przedzielonych dylatacjami i połączonych 

kołnierzami wysokociśnieniowymi, pozwoli zarówno na rozłożenie obciążenia na następujące 

po sobie stopy szybowe w wrębach w obudowie szybu kopalnianego, ale również na zwiększe-

nie elastyczności proponowanych systemów magazynowania energii, ze względu na możli-

wość dostosowania liczby segmentów do ilości ciepła niezbędnego do zmagazynowania. Na 

Rysunku 3. przedstawiono model pojedynczego segmentu zasobnika TES. 

 

 

 
 
Rys. 3. Model sekcji zasobnika ciepła wraz z wyposażeniem mocującym 

Figure 3. Model of the heat storage tank section including attaching equipment 



 

 

2.2. Zasobnik Thermal Energy Storage 
 

Niewątpliwą zaletą prezentowanego systemu magazynowania energii w sprężonym powietrzu 

jest fakt, że ciśnienie powietrza w szybie kopalnianym wzrastać będzie równomiernie w całej 

jego objętości, a także w zasobniku ciepła. Eliminuje to zatem potrzebę wykonania kosztowne-

go, grubościennego zasobnika ciepła, którego konstrukcja byłaby dostosowana do przenosze-

nia naprężeń wynikających z występowania znacznej różnicy ciśnień. 

Badania nad możliwością wykorzystania zasobnika ciepła w ramach adiabatycznego sys-

temu magazynowania energii w sprężonych gazach prowadzone są na stanowisku laboratoryj-

nym zlokalizowanym w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. 

Głównym elementem instalacji jest zbiornik o wysokości 3 m i średnicy nominalnej 219 mm 

i wypełnieniu bazaltowym. Wymiary geometryczne zasobnika ciepła w skali laboratoryjnej 

zostały dostosowane do szczególnych cech projektowych determinowanych przez średnicę 

szybu kopalnianego. Stanowisko laboratoryjne zaprezentowano na Rysunku 4. 

 

 

 
 

Rys. 4. Zasobnik TES w skali laboratoryjnej 

Figure 4. Laboratory-scale TES tank 



 

 

Procedura pomiarowa przewiduje opracowanie charakterystyk przyrostu temperatury bazal-

tu pod wpływem ogrzewania go gorącym powietrzem, które tłoczone jest do układu przy po-

mocy wentylatora. Układ przepustnic umożliwia także odwrócenie przepływu powietrza oraz 

przeprowadzenie pomiarów fazy rozładowania zasobnika ciepła, w czasie której powietrze od-

biera ciepło od nagrzanego materiału skalnego. Temperatura złoża porowatego rejestrowana 

jest przy wykorzystaniu dwunastu rezystancyjnych czujników temperatury, a w czasie trwania 

eksperymentu mierzony jest również spadek ciśnienia przepływającego przez złoże skalne. Na 

Rysunku 5 przedstawiono przykładową charakterystykę nagrzewania zasobnika ciepła w da-

nych punktach pomiarowych. 

 

 

 
 

Rys. 5. Przyrost temperatury bazaltu w czasie fazy ładowania zasobnika ciepła 

Figure 5. Temperature increase of basalt during the charging phase of the heat storage tank 

 

 

Opracowanie szerokich charakterystyk działania zasobnika ciepła o wypełnieniu skalnym 

umożliwia walidację modelu numerycznego wykonanego w programie ANSYS Fluent. 

Wykorzystanie metod numerycznych w procesie szacowania efektywności energetycznej 

instalacji magazynowania energii pozwala na dostarczenie szeregu informacji z zakresu 

elastyczności działania zasobnika TES dla różnych parametrów operacyjnych. Ponadto, dzięki 

symulacji procesu magazynowania ciepła możliwe jest śledzenie dyssypacji energii w złożu 

skalnym będącej następstwem przewodzenia ciepła oraz wystąpienia pewnego gradientu 

temperaturowego wewnątrz zasobnika. Badania numeryczne mogą zostać z powodzeniem 

ukierunkowane na proces optymalizacji cech konstrukcyjnych zasobników TES.  

W Politechnice Śląskiej badaniom poddawane są próbki materiału skalnego wykorzysty-

wanego jako materiał akumulacyjny w zasobniku ciepła. W tym celu wykorzystuje się urzą-

dzenie C-Therm wyposażone w sensor MTPS, które pozwala określić współczynnik przewo-

dzenia ciepła bazaltu oraz jego pojemność cieplną [17]. Na Rysunku 6 przedstawiono przykła-

dowe porównanie wyników eksperymentalnych i numerycznych dla przypadku ogrzewania 

materiału skalnego w zasobniku ciepła. 
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Rys. 6. Porównanie wyników otrzymanych na drodze eksperymentu i symulacji numerycznych – faza 

ładowania zasobnika ciepła 

Figure 6. Comparison of experimental and simulation results of the heat storage charging phase 

 

 

Na wyposażenie stanowiska laboratoryjnego składają się trzy zasobniki ciepła o różnych 

geometriach (ze wskazaniem na szczególną smukłość determinowaną przez średnice szybów 

kopalnianych) zachowujących tę samą objętość materiału skalnego. Dzięki temu możliwe jest 

eksperymentalne określenie dyssypacji energii w zasobniku ciepła, wsparte obliczeniami nu-

merycznymi. Modele zasobników ciepła w skali laboratoryjnej przedstawiono na Rysunku 7. 

 

 

 
 

Rys. 7. Badane geometrie zasobnika ciepła 

Figure 7. Investigated geometries of the heat storage tank 



 

 

3. OBLICZENIA SYSTEMOWE 

 

Uzyskanie wysokiego stopnia dopasowania wyników eksperymentalnych i numerycznych po-

zwala na przeprowadzenie wstępnych obliczeń systemowych dla instalacji magazynowania 

energii w sprężonych gazach. Założono, że rezerwuar sprężonego powietrza do ciśnienia 5 MPa 

stanowić będzie szyb kopalniany o objętości 60 000 m3. Obliczenia wskazały sprawność ener-

getyczną instalacji na poziomie 70%. System w tej konfiguracji może zmagazynować około 

140 kWh energii. Na Rysunku 8 przedstawiono przykładowe zestawy charakterystyk omawia-

nego systemu. 

 

 

 
 

Rys. 8. Przykładowe charakterystyki cyklu działania adiabatycznego systemu CAES 

Figure 8 Examples of cycle characteristics of adiabatic CAES 

 

 

Jak zaprezentowano na Rysunku 8, cykl systemu został podzielony na trzy fazy: fazę łado-

wania, fazę magazynowania i fazę rozładowania. Eksploatacja systemu A-CAES została zapla-

nowana na pracę w cyklu dobowym, przy czym faza ładowania przewidziana została na 

ośmiogodzinny okres szczytu produkcji energii elektrycznej w systemie. Faza rozładowania 

trwać ma 3 godziny, w czasie których następuje rozprężenie zmagazynowanego powietrza od 

ciśnienia 5 MPa do ciśnienia 3,6 MPa.  

Obliczenia uwzględniły również pracę zasobnika ciepła TES. Charakterystyki odnoszące 

się do zasobnika ciepła przedstawiono na Rysunku 9. 

Rysunek 9 przedstawia temperatury powietrza opuszczającego zasobnik ciepła podzielony 

na 4 sekcje (TES2-1 – TES2-4). Zgodnie z założeniami systemowymi, temperatura powietrza 

opuszczającego zasobnik TES nie może przekroczyć 30  C, co odzwierciedla średnią tempera-

turę górotworu. Zauważyć można, że temperatura powietrza po opuszczeniu zasobnika w fazie 

rozładowania (t6) jest niższa od maksymalnych temperatur osiąganych w fazie ładowania. Za-

łożono, że niezbędne jest zachowanie stałych parametrów pracy ekspandera, przez co niedo-

puszczalne są wahania temperatury gazu opuszczającego zasobnik TES. Jednakże wiąże się to 

z utratą części potencjału energetycznego systemu i zmniejsza wartość sprawności egzerge-

tycznej zarówno zasobnika TES jak i całej instalacji A-CAES. 
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Rys 9. Przykładowe charakterystyki cyklu działania zasobnika TES 

Figure 9. Examples of TES tank operating cycle characteristics 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Rozwój odnawialnych źródeł energii implikuje potrzebę rozbudowy sieci systemów magazy-

nowania energii w ramach systemów elektroenergetycznych. Szyby kopalniane, ze względu na 

planowane stopniowe ograniczanie wydobycia węgla oraz korzystną lokalizację w wysokozur-

banizowanych obszarach stanowią potencjalnie korzystną infrastrukturę techniczną, która mo-

że być wykorzystana dla organizacji pojemnych i wysokosprawnych systemów magazynowa-

nia energii w sprężonych gazach. 

Opracowanie spójnej dokumentacji projektowej wymaga przeprowadzenia prac zarówno 

z zakresu rozpoznania struktury geologicznej aktualnie funkcjonującej infrastruktury górniczej, 

jak i przeprowadzenia szczegółowych obliczeń systemowych dla proponowanych układów. 

Wstępne obliczenia wykazały stosunkowo wysoką sprawność i pojemność energetyczną dla 

standardowej pojemności szybu kopalnianego. Badania prowadzone w Katedrze Maszyn i Urzą-

dzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej, z udziałem pracowników firmy Energoprojekt-

Katowice SA, pozwolą na uzyskanie szczegółowych charakterystyk funkcjonowania zarówno 

systemu A-CAES, jak i poszczególnych składowych tego systemu, a w szczególności zasobni-

ka TES. Dzięki elastyczności zastosowanych technik badawczych możliwe będzie zbadanie 

funkcjonowania procesu magazynowania ciepła dla różnych geometrii zasobnika, ale także 

zróżnicowanych materiałów akumulacyjnych. 
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ABSTRACT: The paper presents the author's concepts of energy storage systems that use 

compression and expansion processes of gases such as air and carbon dioxide. The paper will 

discuss the basic challenges in the construction of the systems, in particular the challenges as-

sociated with the preparation of pressure vessels and the construction of high temperature heat 

storage tanks. Results of laboratory tests and numerical analyses conducted at the Silesian Uni-

versity of Technology and Energoprojekt-Katowice will be presented. The paper discusses re-

sults of thermodynamic analyses indicating high potential of the systems, especially in terms of 

energy capacity. According to the results of the analysis, a separate air system using a shaft 

with a volume of 60 000 m3 can allow the storage of energy in the amount of about 140 MWh, 

while an equivalent system, but using carbon dioxide, the level of 80 MWh. 

 

KEYWORDS: Energy storage, compressed air, compressed carbon dioxide, development of 

post-mining shafts 
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Aktywność Zespołu

Tezy stanowiące podstawę aktywności

Zespołu:

I. Część pokopalnianych wyrobisk podziemnych może być z

powodzeniem zaadaptowana dla magazynowania gazów

pełniących rolę nośników energii w ramach tzw. systemów

CGES (ang. Compressed Gases Energy Storage).

II.Adiabatyczne systemy magazynowania energii w sprężonym

powietrzu lub w sprężonym dwutlenku w wykorzystujące dla

magazynowania sprężonego powietrza oraz ciepła szyby

pokopalniane mogą być w przyszłości konkurencyjne w

stosunku do innych, wielkoskalowych technologii

magazynowania energii.

X X X I  S z k o ł a  E k s p l o a t a c j i  P o d z i e m n e j

K r a k ó w ,  1 1 - 1 3  k w i e t n i a  2 0 2 2



C U R A B I T U R P U L V I N A R  Q U A M

Technologie magazynowania energii
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Klasyfikacja systemów magazynowania energii w 

sprężonych gazach
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Argumentacja ekonomiczna

CAES – magazyny sprężonego powietrza, 
DSR – odpowiedź strony popytowej, 
HESFC – magazyny  wodoru  wykorzystujące  ogniwa  paliwowe,  
knea – jednostkowy  koszt niedostarczonej  energii  elektrycznej  
w  wyniku  ograniczeń  awaryjnych,  
knep – jednostkowy koszt niedostarczonej energii elektrycznej w 
wyniku ograniczeń planowych, 
LAES – magazyny skroplonego powietrza, 
Li-ion – bateryjne zasobniki energii, 
PSH – elektrownie  szczytowo–pompowe,  
PTn – połączenia  transgraniczne nowe,  
PTo – połączenia  transgraniczne odbudowywane,  
ZISn – źródła  interwencyjne  szczytowe nowe, 
ZISu – źródła interwencyjne szczytowe używane 

*Majchrzak H., Wybrane aspekty bilansowania mocy Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki 
PAN Polska energetyka w horyzoncie 2050. Wybrane zagadnienia 
technologiczne pod redakcją prof. Tadeusza Chmielniaka. Gliwice-
Warszawa, 2018 
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Status technologii – projekty i wdrożenia
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Projekt ADELE (A-CAES)

Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec

Niemcy, 2009 – 2020 (został wstrzymany w uwagi na sytuację rynkową

Budżet: 338 M€

Główne cele:

- Ocena potencjału magazynowania ciepła 
wysokotemperaturowego

- Budowa instalacji o mocy 260 MW 
i pojemności 1040 MWh
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Magazynowanie sprężonych gazów

Kawerny solne Warstwy porowate Komory skalne

Koszt inwestycyjny Średni Niski Wysoki 

Szczelność Wysoka Wysoka Zadawalająca

Wydajność Wysoka Niska Wysoka

Pojemność Wysoka Wysoka Wysoka

Koszt ekologiczny Wysoki Niski Niski
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Magazynowanie sprężonych gazów

WADY:
Powietrze w kontakcie z węglem może powodować 
samorzutne spalanie węgla i w efekcie niekontrolowany pożar

Dawna eksploatacja górnicza na różnych głębokościach 
powoduje pęknięcia lub szczeliny i osiadanie powierzchni, 
które mogą zagrażać integralności magazynu powietrza 
i w rezultacie powodować wyciek powietrza lub przenikanie wody

ZALETY: 
Dobrze znana struktura geologiczna - zmniejszone koszty badań geologicznych

Lokalizacja w ramach mocno zindustrializowanych regionów przemysłowych – mniejsze koszty związane 
z zabudową infrastruktury przesyłowej i mniejsze straty przesyłowe

Zmniejszone oddziaływanie na środowisko w porównaniu do kawerny solnej, której wykonanie wymaga 
ługowania złoża soli
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Magazynowanie sprężonych gazów

Tabela. Szacunkowe objętości wyrobisk dla jednej z kopalni GZW

PODZIAŁ WYROBISK ILOŚĆ DŁUGOŚĆ, m OBJĘTOŚĆ, m³

SZYBY 2 1 718,00 64 828

POZIOM 1050 M 6 328,00 6 928

POCHYLNIE POMIĘDZY 1050M - 850M 1 1 224,00 26 806

POZIOM 850 M 94 28 882,50 496 874

POCHYLNIE POMIĘDZY 850M - 650M 20 9 059,50 153 210

POZIOM 650 M 57 32 279,00 503 442

SUMA 180 73 491,00 1 252 088
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1. Zawór odcinający na rurociągu wylotowym
2. Zawór odcinający na rurociągu wlotowym
3. Pokrywa zasobnika ciepła
4. Właz rewizyjny
5. Pokrywa magazynu sprężonego powietrza
6. Obudowa cylindrycznego zbiornika podziemnego (np. szybu pokopalnianego)
7. Element cylindryczny zasobnika ciepła
8. Izolacja termiczna zasobnika ciepła
9. Wkład akumulujący ciepło
10. Dennica sitowa
11. Wsporniki pionizujące zasobnika ciepła
12. Dennica z klapami ciśnieniowymi
13. Dno cylindrycznego zbiornika podziemnego

Podziemny magazyn na sprężone powietrze zabudowany zwłaszcza
w poeksploatacyinym szybie kopalnianym

Łukasz Bartela, Marcin Lutyński, Grzegorz Smolnik, Sebastian Waniczek
Zgłoszenia patentowe:
w UPRP (nr P.431156 - rok 2019)
EPO (nr EPO 20000302.8/EP20000302 – rok 2020)
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Rys. Stosunek powierzchni bocznej cylindra do jego 

objętości w funkcji współczynnika smukłości 
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[13] He W., et al., Study of cycle-to-cycle dynamic characteristics of adiabatic Compressed Air Energy Storage 
using packed bed Thermal Energy Storage. Energy 2017;141:2120-2134

[14] Elouali A.,et al.,  Physical models for packed bed: Sensible heat storage systems. Journal of Energy Storage 
2019;23:69-78
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zgodnie z listą przedstawioną przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. [www.srk.com.pl] na Śląsku
zlikwidowanych będzie 14 kopalń węgla kamiennego do 2023 roku,

w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego funkcjonuje około 150 szybów,

głębokości szybów mieszczą się najczęściej w zakresie od 600 m do 1200 m (kubatura pojedynczego
szybu wynosić może nawet ponad 60 tys. m3),

szyby górnicze lokalizowane są w tak zwanych filarach ochronnych, stąd wpływ eksploatacji górniczej na
takie obiekty jest znacznie ograniczony lub też wyeliminowany,

koszty budowy pojedynczego szybu liczone są co najmniej w setkach milionów złotych – adaptacja
poeksploatacyjnego szybu kopalnianego jako zbiornika ciśnieniowego stanowić może modelowy przykład
rewitalizacji terenów pogórniczych i tym samym doskonałą alternatywę dla konwencjonalnych sposobów
likwidacji szybów.

Potencjał w regionie Górnego Śląska

X X X I  S z k o ł a  E k s p l o a t a c j i  P o d z i e m n e j

K r a k ó w ,  1 1 - 1 3  k w i e t n i a  2 0 2 2

http://www.srk.com.pl/
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Rys. Schemat analizowanego systemu A-CAES

Potencjał energetyczny
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Item Value

Volume of air storage (including TES), m3 61,643

TES storage volume, m3 3,770

Porosity of the packing bed, - 0.4764

Efficiency of heat storage, - 0.95

Minimum and maximum loading pressure, MPa 3.6-5.0

Air storage tank temperature, °C 30

Nominal isentropic efficiency of compressor sections, - 0.88

Electromechanical efficiency of compressor, - 0.98

Compressor daily time operation (charging time), h 8

Nominal isentropic efficiency of expander sections, - 0.90

Electromechanical efficiency of expander, - 0.98

Expander daily time operation (discharging time), h 3
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Rys. Podstawowe charakterystyki operacyjne systemu A-CAES w funkcji 
time pracy dla cyklu dobowego

ηESS = 0.7044

EESS = 140 MWh

Przy ciśn. magazynowania 8 MPa:

EESS = 220 MWh
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Magazynowanie ciepła w zasobniku TES
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JSW SA

1

Borynia 5

Zofiówka 5

Jastrzębie 4

2 Budryk 5

3 Bzie Dębina 1

4 Pniówek 5

5
Knurów 7

Szczygłowice 5

PGG

6

Jankowice 5

Chwałowice 5

Marcel

Rydułtowy 6

7

Bielszowice 8

Halemba 6

Pokój

8
Piast 4

Ziemowit 6

9 Bolesław Śmiały

10 Sośnica 6

11
Murcki

Staszic

12
Mysłowice

8
Wesoła

13 Wujek

TAURON

14 Brzeszcze 8

15 Janina 2

16 Sobieski 6

Silesia 17 Silesia 5

Siltech 18 Siltech
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Identyfikacja procesów cieplnych i przepływowych w ramach systemu magazynowania ciepła oraz
w ramach całego hybrydowego systemu magazynowania ciepła i sprężonego powietrza,

Identyfikacja maksymalnych poziomów ciśnienia magazynowania powietrza w ramach wyrobisk
szybowych oraz wpływu cyklicznych zmian ciśnienia na procesy degradacji struktury szybu,

Identyfikacja dyfuzyjności powietrza (oraz innych gazów) w materiale stanowiącym obudowę szybu
oraz w materiałach membranowych (np. membran natryskowych TSL),

Optymalizacja cieplna struktury technologicznej oraz parametrów pracy uwzględniająca
zidentyfikowane bariery techniczne.

Podstawowe wyzwania badawcze
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0.1 – 8 MPa

8 - 2 MPa

2 - 8 MPa
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Rys. Wizualizacja stanowiska 

badawczego do badania 

procesu akumulacji ciepła w 

materiałach stałych
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Objętość złoża skalnego: 0,1 m³
Masa złoża skalnego: 175 kg
Zakres temperaturowy: 20°C – 300°C

Badane geometrie: DN 200, DN 250, DN 350
Wypełnienie zasobnika: grys bazaltowy
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Analiza numeryczna 

stanowiska laboratoryjnego
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Analiza numeryczna zasobnika wielkoskalowego 
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Rys. Wizualizacja 

stanowiska 

ze sprężarką wysokoprężną
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Sposób integracji systemu magazynowania energii w wodorze oraz sprężonym powietrzu
Bartela Ł., Chmielniak T., Kotowicz J. - Patent PL235565 (rok 2018)

Podziemny magazyn na sprężone powietrze zabudowany zwłaszcza w poeksploatacyjnym 
szybie kopalnianym
Bartela Ł. Lutyński M., Smolnik G., Waniczek S. - Zgłoszenie patentowe P.431156 (rok 2019)

System i sposób magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla
Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Lutyński M. – Patent przyznany dla zgł. P.431779 (rok 2019)

System i sposób magazynowania energii w ciekłym dwutlenku węgla
Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Dykas S. - Zgłoszenie patentowe P.433012 (rok 2019)

System i sposób magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla oraz wodorze
Bartela Ł., Skorek-Osikowska A. - Zgłoszenie patentowe P.433271 (rok 2020)

System izobarycznych zbiorników na dwutlenek węgla dla systemów magazynowania energii 
(Politechnika Śląska + Energoprojekt-Katowice SA)
Bartela Ł., Waniczek S., Brzuszkiewicz M., Stanek B., Ochmann J. - Zgłoszenie patentowe P.437305 (rok 2021)

Underground storage of compressed air in particular in the post-mining mine shaft
Bartela Ł., Lutyński M., Smolnik G., Waniczek S.
Zgłoszenie patentowe EPO 20000302.8/EP20000302 (rok 2020)

Podziemny system do pozyskiwania i magazynowania ciepła oraz chłodu
(Green HAC) Rosół M., Bartela Ł., Waniczek S. - Zgłoszenie patentowe P.438857 (rok 2021)

Aktywność patentowa
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Aktywność patentowa

Sposób integracji systemu magazynowania energii w wodorze 
oraz sprężonym powietrzu

Łukasz Bartela, Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz
Zgłoszenie patentowe P.424392 (rok 2018)  patent udzielony (rok 2020)
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Aktywność patentowa

Sposób integracji systemu magazynowania energii w wodorze 
oraz sprężonym powietrzu

Łukasz Bartela, Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz
Zgłoszenie patentowe P.424392 (rok 2018)  patent udzielony (rok 2020)
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Aktywność patentowa

System i sposób magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla
Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Marcin Lutyński
Zgłoszenie patentowe P. 431779 (rok 2019) – patent przyznany w 2021

1. zbiornik wysokociśnieniowy
2. zasobnik ciepła
3. zbiornik cylindryczny zasobnika ciepła
4. wypełnienie akumulacyjne zasobnika ciepła
5. ekspander dwutlenku węgla
6. generator energii elektrycznej
7. rura wgłębna komory dekompresyjnej
8. komora dekompresyjna
9. sita
10. zbiornik korytarzowy
11. jednostka oczyszczania metanu
12. sprężarka dwutlenku węgla
13. silnik elektryczny
14 – 21. zawory
22, 23. – przepustnice
24. wentylator
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Aktywność patentowa

System i sposób magazynowania energii w ciekłym dwutlenku węgla
Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Sławomir Dykas
Patent przyznany dla zgłoszenia P. 433012 (rok 2022)

1. zbiornik wysokociśnieniowy
2. membranowy/tłokowy kompensator zmian ciśnienia
3. wymiennik ciepła zbiornika wysokociśnieniowego
4. izolacja cieplna zbiornika wysokociśnieniowego
5. zasobnik ciepła
6. zbiornik cylindryczny zasobnika ciepła
7. wypełnienie akumulacyjne zasobnika ciepła
8. izolacja cieplna zasobnika ciepła
9. zbiornik niskociśnieniowy na gaz czysty
10. zbiornik niskociśnieniowy na gaz zanieczyszczony
11. sprężarka dwutlenku węgla
12. silnik elektryczny
13. ekspander dwutlenku węgla
14. generator energii elektrycznej
15. chłodnica rozprężonego dwutlenku węgla
16. naziemny zbiornik wodny
17. oczyszczalnia wód gruntowych
18. układ pompowy instalacji odwadniającej
19. instalacja separacji zanieczyszczeń gazowych
20. chłodnica obiegu chłodzenia ciekłego dwutlenku węgla
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Aktywność patentowa

System i sposób magazynowania energii w ciekłym dwutlenku węgla
Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Sławomir Dykas
Zgłoszenie patentowe P. 433012 (rok 2020)

1. zbiornik wysokociśnieniowy
2. membranowy/tłokowy kompensator zmian ciśnienia
3. wymiennik ciepła zbiornika wysokociśnieniowego
4. izolacja cieplna zbiornika wysokociśnieniowego
5. zasobnik ciepła
6. zbiornik cylindryczny zasobnika ciepła
7. wypełnienie akumulacyjne zasobnika ciepła
8. izolacja cieplna zasobnika ciepła
9. zbiornik niskociśnieniowy na gaz czysty
10. zbiornik niskociśnieniowy na gaz zanieczyszczony
11. sprężarka dwutlenku węgla
12. silnik elektryczny
13. ekspander dwutlenku węgla
14. generator energii elektrycznej
15. chłodnica rozprężonego dwutlenku węgla
16. naziemny zbiornik wodny
17. oczyszczalnia wód gruntowych
18. układ pompowy instalacji odwadniającej
19. instalacja separacji zanieczyszczeń gazowych
20. chłodnica obiegu chłodzenia ciekłego dwutlenku węgla
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Aktywność patentowa

System i sposób magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla oraz wodorze

Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska
Zgłoszenie patentowe P. 433271 (rok 2020)
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Compressed CO2 Energy Storage Sub-system (CCO2ESSs):
HPT            - high pressure tank
LPT           - low pressure tank
TES-CU      - thermal energy storage system of 
compression unit
TES-MU   - thermal energy storage system of 
methanation unit
CB - circulating blower
CO2-C1 - single section CO2 compressor
E1 - electric engine of CO2-C1
CO2-C2 - multi-sectional CO2 compressor
E2 - electric engine of CO2-C2
CO2-Ex1 - CO2 expander of compression unit
G1 - electricity generator of CO2-Ex1
CO2-Ex2 - CO2 expander of methanation unit
G2 - electricity generator of CO2-Ex2
CO2-CL - CO2 cooler

Hydrogen Production Sub-system (HPSs):
H2O-T - H2O tank
P1 - water pump of hydrogen generator
WTI - water treatment installation
HG - hydrogen generator
O2-T - oxygen tank
H2-T - hydrogen tank

Methanation Sub-system (MSs):
MU - methanation unit
MUC - methanation coolers
CO2-C3 - CO2 compressor of MSs 
E3 - electric engine of CO2-C3
SNGDC - SNG deep-cooling cooler
SNG/WS - SNG/water separator
P2 - water pump of SNG/water separator
SNG-T - SNG tank
SNG-C - SNG compressor
E4 - electric engine of SNG-C

SNG-Oxy combustion Sub-system (SNGOCSs):
CCH - combustion chamber
FG-Ex - flue gases expander
G4 - electricity generator of FG-Ex
CO2-C4 - CO2 compressor of SNGOCSs 
E5 - electric engine of CO2-C4
FGC - flue gases cooler
FGDC - flue gases deep-cooling cooler
FG/WS - flue gases/water separator
P3 - water pump of flue gases/water separator
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Aktywność patentowa

System i sposób magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla oraz wodorze

Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska
Zgłoszenie patentowe P. 433271 (rok 2020)
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Compressed CO2 Energy Storage Sub-system (CCO2ESSs):
HPT            - high pressure tank
LPT           - low pressure tank
TES-CU      - thermal energy storage system of 
compression unit
TES-MU   - thermal energy storage system of 
methanation unit
CB - circulating blower
CO2-C1 - single section CO2 compressor
E1 - electric engine of CO2-C1
CO2-C2 - multi-sectional CO2 compressor
E2 - electric engine of CO2-C2
CO2-Ex1 - CO2 expander of compression unit
G1 - electricity generator of CO2-Ex1
CO2-Ex2 - CO2 expander of methanation unit
G2 - electricity generator of CO2-Ex2
CO2-CL - CO2 cooler

Hydrogen Production Sub-system (HPSs):
H2O-T - H2O tank
P1 - water pump of hydrogen generator
WTI - water treatment installation
HG - hydrogen generator
O2-T - oxygen tank
H2-T - hydrogen tank

Methanation Sub-system (MSs):
MU - methanation unit
MUC - methanation coolers
CO2-C3 - CO2 compressor of MSs 
E3 - electric engine of CO2-C3
SNGDC - SNG deep-cooling cooler
SNG/WS - SNG/water separator
P2 - water pump of SNG/water separator
SNG-T - SNG tank
SNG-C - SNG compressor
E4 - electric engine of SNG-C

SNG-Oxy combustion Sub-system (SNGOCSs):
CCH - combustion chamber
FG-Ex - flue gases expander
G4 - electricity generator of FG-Ex
CO2-C4 - CO2 compressor of SNGOCSs 
E5 - electric engine of CO2-C4
FGC - flue gases cooler
FGDC - flue gases deep-cooling cooler
FG/WS - flue gases/water separator
P3 - water pump of flue gases/water separator
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Aktywność patentowa

Podziemny system do pozyskiwania i magazynowania ciepła oraz chłodu

Michał Rosół, Łukasz Bartela, Sebastian Waniczek
Zgłoszenie patentowe P.438857 (rok 2021)

Wykaz oznaczeń:

1. szyb

2. podszybie

3. korytarz

4. przegrody

5. uchwyty

6. klapa ciśnieniowa góra

7. klapa ciśnieniowa dolna

8. rurociąg długi

9. rurociąg krótki

10. odbiornik ciepła i/lub chłodu
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Aktywność patentowa

System izobarycznych zbiorników na dwutlenek węgla dla systemów magazynowania energii 

Łukasz Bartela, Sebastian Waniczek, Michał Brzuszkiewicz, Bartosz Stanek, Jakub Ochmann
Zgłoszenie patentowe P. 437305 (rok 2021)

Wykaz oznaczeń:
1. Membrana zbiornika niskiego ciśnienia
2. Pierścień wzmacniający zbiornika 
niskiego ciśnienia
3. Dach zbiornika niskiego ciśnienia 
(żebrowany)
4. Dno ruchome zbiornika niskiego 
ciśnienia (żebrowane)
5. Cylinder zbiornika wysokiego ciśnienia
6. Tłok zbiornika wysokiego ciśnienia
7. Tłoczysko zbiornika wysokiego ciśnienia
8. Przyłącze rurociągu niskociśnieniowego
9. Przyłącze rurociągu 
wysokociśnieniowego
10. Studnia do zabudowy zbiornika 
wysokiego ciśnienia
11. Konstrukcja nośna
12. Fundament
13. Prowadnica pierścienia
14. Cięgno pierścienia
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Zastosowanie ognioszczelnych stacji transformatorowych  

zintegrowanych z urządzeniem manewrowym (Transwitch)  

do zasilania urządzeń w wyrobiskach drążonych kombajnami 

chodnikowymi w warunkach PGG S.A. KWK „Piast-

Ziemowit” Ruch „Ziemowit” 
 

 

Marcin Bogdański 

Michał Popiołek  

PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

 

Grzegorz Pałka 

Ireneusz Stasiak 

Elgór+Hansen S.A. 

 

 

 

 

 

 

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 przodku wy-

dobywczym zasilając m.in. kombajn chodnikowy. Konfiguracja pozwala na zastosowanie 

urządzeń zarówno w kompleksach przodkowych jak i ścianowych. Ich niewielka wysokość 

pozwala dodatkowo na ich podwieszenie nad wykorzystywanymi do transportu urobku przeno-

śnikami. 

 

 

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

formatorowa, stacja kompaktowa, zestaw manewrowy, transwitch. 

 

 

 

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 

http://m.in/


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 przodkowych i ścianowych 

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

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

urządzenia zasilająco-manewrowe w różnych konfiguracjach, umożliwiając zasilanie urządze-

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

nowych. Urządzenia te posiadają również możliwość zasilenia odbiorników trójfazowych i jed-

nofazowych o napięciu znamionowym np. 230 V.  

 

 

1. OGNIOSZCZELNE URZĄDZENIE ZASILAJĄCO-MANEWROWE [1] 

 

Ognioszczelne urządzenia zasilająco-manewrowe są urządzeniami w wykonaniu przeciwwy-

buchowym. Zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego 

i Górniczego mogą być instalowane w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń niemeta-

nowych i metanowych ze stopniem zagrożenia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu me-

tanu  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 pomieszczeniach 

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. 

 

http://m.in/


3. PARAMETRY TECHNICZNE [1] 

 

Parametry techniczne 

Znamionowe napięcie strony GN 6000 V 

Znamionowe napięcie strony DN 1050 V oraz 525 V 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Moc znamionowa 1000 kVA 

Ilość torów rozłącznikowych 2 

Ilość trójfazowych odpływów obwodów  

głównych (zabezpieczonych) 
11 

Ilość trójfazowych odpływów obwodów 230 V 

(zabezpieczonych) 
2 

Ilość odpływów obwodów 42 V (zabezpieczo-

nych) 
2 

Masa urządzenia zasilająco-manewrowego 7550 kg 

 

 

 

4. WIDOK, GABARYTY I SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA ZASILAJĄCO-

MANEWROWEGO 

 

 

 
 
Rys. 1.  Widok urządzenia zasilająco-manewrowego typu EH-d32/d13-1000/6,0/1,0/0,5/W/II/002.21 

Figure 1. View of the power supply and contactor switch device type EH-d32/d13-1000/6,0/1,0/0,5/ 

W/II/002.21 
 



 
 

Rys. 2. Gabaryty urządzenia zasilająco-manewrowego typu EH-d32/d13-1000/6,0/1,0/0,5/W/II/002.21 

Figure 2. Dimensions of the  power supply and contactor switch device type EH-d32/d13-1000/6,0/1,0/ 

0,5/W/II/002.21 
 

 

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

ma potrzeby przygotowywania poszerzeń technologicznych albo wnęk niezbędnych do zabu-

dowy urządzeń o większych wymiarach.  

 

 

 
 

Rys. 3.  Schemat ideowy urządzenia zasilająco-manewrowego eksploatowanego w PGG S.A. 

KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit  

Figure 3. Schematic diagram of the power supply and contactor switch device operate in  PGG S.A. 

KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit” 



 
 

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

serii EH-d32/d13….. do zasilania kompleksu przodkowego 

Figure 4a. Examples of use and example of installation power supply and contactor switch devices series 

EH-d32/d13…..  for power supplying mining face 

 

 

  
Rys. 4b. Przykład zastosowania urządzeń zasilająco-manewrowych serii EH-d32/d13….. do zasilania 

kompleksu ścianowego 

Figure 4b. Examples of use contactor switch devices series EH-d32/d13 ….. for power supplying 

longwall systems 

 



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

EH-d32/d13… Jak widać mogą one bowiem być zabudowywane zarówno w układach zasilania 

kompleksów przodkowych jak i ścianowych.  

 

 

 
KB – Kombajn Chodnikowy,  
SK – Stacja Kompaktowa Wieloodpływowa,  
TR1 – stacja transformatorowa 6kV/1kV o mocy 630kVA,  
TR2 – stacja transformatorowa 6kV/0,5kV o mocy 400kVA 

 

 

 
KB – Kombajn Chodnikowy,  
WTM – Wyłącznik Manewrowy Transwich podwieszany 

 

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

Ziemowit Ruch Ziemowit z wykorzystaniem urządzenia zasilająco-manewrowego typu 

EH-d32/d13-1000/6,0/1,0/0,5/W/II/002.21 

Figure 5. Graphic 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 1000/6,0/1,0/0,5/W/II/002.21 

 

 



5. OPIS DZIAŁANIA 

 

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

rowo-prądowe oraz aparaturę łączeniową. 

Od strony odpływu urządzenie wyposażono w dwa tory rozłącznikowe. Tor pierwszy (1000 V) 

posiada cztery odpływy główne, natomiast tor drugi (500 V) posiada siedem odpływów głównych.  

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

każdy oraz dwa odpływy trójfazowe 230 V zasilane z transformatora o mocy 3,5 kVA. 

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 zabezpie-

czenia zintegrowanego lub separatory z obwodami iskrobezpiecznymi. 

 

 

 
 

Rys. 6.  Przykładowa prezentacja stanu pracy urządzenia na wyświetlaczu zabudowanym bezpośrednio  

w urządzeniu zasilająco-manewrowego typu EH-d32/d13-1000/6,0/1,0/0,5/W/II/002.21 

Figure 6. An exemple of presenting operating status of the device on the display installed directly in the 

contactor switch device type  EH d32/d13 1000/6,0/1,0/0,5/W/II/002.21  

 

 

Urządzenie zasilająco-manewrowe przystosowane jest do podłączenia układu transmisji 

danych umożliwiając odczyt informacji technologicznych i ich transmisję 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 dostęp do odczytu wartości prądów i na-

pięć odpływów oraz informacji o stanach zakłóceniowych. Urządzenie zasilająco-manewrowe 

wyposażone jest także w wewnętrzny układ transmisji danych. Dane te są przesyłane magistralą 

cyfrową i wizualizowane na wyświetlaczu zabudowanym bezpośrednio w urządzeniu. Dzięki 

temu mamy możliwość obserwacji, na bieżąco, aktualnego stanu pracy wszystkich podzespo-

łów. W szczególności są to podstawowe parametry pracy urządzenia takie jak: stan zabezpie-

czeń i przekaźników, wartości mierzonych wielkości elektrycznych oraz zarejestrowana liczba 

cykli łączeniowych w obwodach głównych. 

 

 

6. WNIOSKI 

 

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

i urządzeń górniczych, wyzwania inicjujące działania niestandardowe i zoptymalizowane 

kosztowo. Obecnie użytkownicy coraz częściej oczekują urządzeń dedykowanych, spełniają-

cych wszelkie wymagania zamawiającego. Aktualnie obowiązujące przepisy górnicze i system 

obowiązkowej certyfikacji urządzeń, nie sprzyjają szybkim działaniom dostosowania opraco-

wanych wcześniej rozwiązań do oczekiwań potencjalnego klienta. Z tego powodu firma  El-

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

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

rynek, a konstruowanie dedykowanych urządzeń, w tym konieczność utrzymania konkurencyj-

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

powoduje zastosowanie podobnych albo identycznych podzespołów o najwyższych parame-

trach technicznych w różnych konfiguracjach elektrycznych, mających zastosowanie 

w produkowanych urządzeniach dla wymagających klientów.  

Jedną z głównych korzyści zastosowania powyżej opisanego urządzenia zasilająco-

manewrowego jest ograniczenie liczby stosowanych w kompleksie urządzeń (stacji transfor-

matorowych, wyłączników stycznikowych czy wieloodpływowych stacji kompaktowych). 

Urządzenie zasilająco-manewrowe, w którym zastosowano transformator dwunapięciowy, 

możliwe jest podłączenie odbiorników zasilanych napięciem 1000 V jak i 500 V. Pozwala to 

na wykorzystywanie go dodatkowo, oprócz kombajnu chodnikowego, do zasilenia urządzeń 

wentylacyjno-odpylających, transportu urobku, małej mechanizacji oraz w systemach odwad-

niania. 

Zastosowanie stacji transformatorowej dwunapięciowej zintegrowanej z wyłącznikiem wie-

loodpływowym pozwala na wyeliminowanie znacznej ilości prac montażowych, które są ko-

nieczne do wykonania przy tradycyjnym (2 stacje transformatorowe oraz wyłączniki styczni-

kowe czy wieloodpływowe stacje kompaktowe) sposobie zasilania kompleksu przodkowego. 

Ze względu na znaczne ograniczenie punktów montażowych zmniejszamy o około 2/3 zakres 

prac konserwacyjnych i przeglądowych. 



Znaczącą korzyścią ekonomiczną (dwa razy mniejsze koszty) oraz ruchową (czas zbroje-

nia) jest również ograniczenie ilości stosowanych kabli i przewodów zasilających. Wiąże się to 

z całkowitym wyeliminowaniem linii kablowych, które kiedyś występowały w tradycyjnym 

układzie pomiędzy stacjami transformatorowymi a stacją kompaktową wieloodpływową 

(rys. 5). Ponadto w przypadku zasilania ognioszczelnego urządzenia zasilająco-manewrowe 

stosuje się przewody i kable o mniejszym przekroju żył roboczych.  

Wszystkie wyżej opisane zalety pozwoliły znacznie zredukować koszty materiałów oraz 

czas zbrojenia urządzeń zasilających kompleks przodkowy. 

Porównując prace związane z wydłużaniem zasilania, przy postępie około 250 m drążonego 

wyrobiska, w przypadku zastosowania tradycyjnej konfiguracji ilość prac i czas ich trwania 

jest około czterokrotnie dłuższy niż w przypadku konfiguracji z zastosowaniem urządzenia 

zasilająco-manewrowego. 

W układzie gdzie zastosowano transwitch’a mamy większą niezawodność i pewność zasilenia 

kompleksu przodkowego. Ognioszczelne urządzenie zasilająco-manewrowe jest stale, w niewiel-

kiej odległości od miejsca drążenia wyrobiska, nie ma konieczności częstych zmian w instala-

cjach odpływowych 1000 V, 500 V i 230 V, ponieważ są one połączone na stałe i przemieszczają 

się wraz postępem przodka. Między innymi dzięki temu, że występują mniejsze spadki napięcia, 

zwiększamy żywotność zasilanych odbiorników.  

Urządzenie charakteryzuje się małymi gabarytami i dzięki temu jest możliwość jego  zabu-

dowy nad trasą przenośnika taśmowego (rys. 4a, rys 4b). Przynosi to dodatkowe korzyści, za-

równo ekonomiczne jak i organizacyjne, gdyż nie są wymagane poszerzenia technologiczne, 

wnęki i nie trzeba wykonywać dodatkowych prac górniczych, które w normalnych układzie 

byłyby konieczne do wykonania pod zabudowę urządzeń zasilających. Zaletą prowadzenia 

przebudowy aparatury elektrycznej zawieszonej na szynach kolejki podwieszanej jest fakt, iż 

ograniczmy do minimum prawdopodobieństwo zatopienia urządzeń w przodku. 

Wszystkie wyżej wymienione aspekty wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy pra-

cowników, a także powodują, że zminimalizowane jest ryzyko pojawienia 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.  

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 połączeń VPN. 

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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Application of the flameproof substations (transformer and 

switchgear) to power underground roadheader and other  

devices, operate in PGG S.A. KWK „Piast-Ziemowit”  

Ruch „Ziemowit” conditions 

 
 

ABSTRACT: Issues mention in the article below apply to  small-sized substations, produced 

by Elgór+Hansen S.A. , which is a transformer device connected to a contactor switch in one 

box.   The devices is operated in mine tunnellig . Configuration allows to use devices to power 

both roadheaders and other devices. Their low height also allows them to be hang over con-

veyors used for transporting spoil.  

 

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

pact station, contactor switches, transwitch 
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Zagrożenie pożarowe w PGG S.A. KWK” Murcki-Staszic”

Informacje ogólne

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Zakład Aerologii Górniczej GIG węgiel 

z wyrobisk KWK „Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic” w polach eksploatacyjnych i 

prowadzenia robót przygotowawczych zakwalifikowano do: 

II gr. samozapalności jako węgiel o małej skłonności do samozapalenia - 8%

III gr. samozapalności jako węgiel o średniej skłonności do samozapalenia - 70%

IV gr. samozapalności jako węgiel o dużej skłonności do samozapalenia - 22%
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Zagrożenie pożarowe w PGG S.A. KWK” Murcki-Staszic”

Informacje ogólne

Tab. Wyrobiska otamowane (zlikwidowane) w związku z wzrostem zagrożenia pożarowego oraz w   

których doszło do aktywnego gaszenia ogniska pożaru w latach 2017-2019.

Lp. Wyrobisko: Pokład: Rok:

1. Ściana IIa-S (w likwidacji) 501 2017r

2. Ściana 501 (w likwidacji) 501 2018r

3. Dowierzchnia transportowa 510 2018r

4. Ściana 4b-T 510 2018r

5. Ściana 113 (ściana 121) 510 2018r – 2019r

6. Ściana 3b-S 510 2017r

7. Pochylnia Va-S 501 2019r

Skutki : 

• Zagrożenie bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego,

• Wymuszone (negatywne) zmiany w sieci wentylacyjnej (zmiany 

potencjałów, podatność na wahania ciśnienia barometrycznego),

• Utrata funkcjonalnych wyrobisk,

• Straty materialne.
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Zagrożenie pożarowe w PGG S.A. KWK” Murcki-Staszic”

95% - pokład 501 oraz 510

Monitoringu zagrożeń (czujniki termistorowe, kabel sensoryczny,                      

dyspozytornia gazometrii), 

Analiz prób laboratoryjnych,  

Profilaktyki przeciwpożarowej (podsadzka hydrauliczna, pyły dymnicowe, 

gazy inertne, środki antypirogeniczne), 

Sposobu eksploatacji i likwidacji wyrobisk (zmiana wentylacji z obiegowej 

na odrębną, gazy inertne, doszczelnianie środkami chemicznymi) 

Kontroli wyrobisk (regularne obchody ściśle określonych miejsc i wyrobisk)

Prowadzonej dokumentacji (prowadzenie tabel, wykresów, graficzna

interpretacja wyników) 

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w PGG S.A. KWK ”Staszic-Wujek”  

od 2019r wprowadzono szereg zmian dotyczących: 
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Dyspozytornia gazometrii – stała kontrola stężeń CO
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Dyspozytornia gazometrii – stała kontrola stężeń CO
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Dyspozytornia gazometrii – stała kontrola stężeń CO
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Dyspozytornia gazometrii – stała kontrola stężeń CO
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Dyspozytornia gazometrii – stała kontrola stężeń CO
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Dyspozytornia gazometrii – analiza graficzna 
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Sondy termistorowe

Termometr cyfrowy

• System stosowany na kilku kopalniach.

• Opierający się o czujniki tzw. termistorowe. 

• Pomiar wykonywany (najczęściej) przy sondzie pomiarowej, do kontroli temperatury 

ociosów węglowych. 0-125 st. C

• Wprowadzony w KWK „Murcki- Staszic” – 2018/2019r. Obecnie około 150 sond

Sonda pomiarowa

SP-1/KTY

TC-125
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U-Rurka pomiarowa

Linia termistorowa

Szczelne wypełnienie

Sonda pomiarowa

Otwór  ɸ 48mm

o długości około 3m

~ 5m

Wyrobisko zlikwidowane

( zawał lub podsadzka hydrauliczna )

Schemat zabudowy sond pomiarowych w płocie węglowym

Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Staszic-Wujek 13

STASZIC

-WUJEK



Schemat zabudowy sond pomiarowych na wybiegu 

Sonda

nr 7
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ściany 05b w pokładzie 510/III



Sonda pomiarowa

SP-1/KTY

U-rurka pomiarowa

Schemat zabudowy sond pomiarowych na wybiegu 

Sonda

nr 7

ściany 05b w pokładzie 510/III
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Zastosowanie sond pomiarowych w rejonie ściany 05b

1. Po raz pierwszy system 

zastosowano w Upadowej XXXb-S, 

następnie w rejonie Ściany 05b w 

pokładzie 510/III

2. System zastosowano do 

monitoringu temperatury ociosów

w pobliżu zrobów nieczynnej ściany 

oraz wyrobisk otamowanych.

.
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• sondy termistorowe 

zabudowane co około 

30m

• codzienny pomiar 

temperatury wraz z 

kontrolą zawartości 

gazów oraz ciśnienia 

w otworze

Schemat rozmieszczenia:

• sond termistorowych

• otworów technologicznych

• ręcznych odwiertów

• części zastosowanej profilaktyki

Schemat zabudowy sond pomiarowych na wybiegu ściany
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Dokumentacja wyników pomiarów
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System SensoTransel

maksymalna długość pojedynczej monitorowanej linii kablowej do 30 km;

monitorowanie do 16 niezależnych linii o długości 30 km każda,

dokładność pomiaru od 0,01oC;

niezależny pomiar temperatury w odległościach co 1 m;

jednoczesny pomiar temperatury i transmisji danych;

indywidualne definiowanie alarmów przez użytkowników i ich archiwizacja;
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Schemat zabudowy kabla sensorycznego w  płocie węglowym

U-Rurka pomiarowa

ŚWIATŁOWÓD

Szczelne wypełnienie

Otwór  ɸ 48mm

o długości około 3m

~ 5m

Wyrobisko zlikwidowane

( zawał lub podsadzka hydrauliczna )
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Otwór  ɸ 48mm

o długości około 3m

U-Rurka pomiarowa

Schemat zabudowy kabla sensorycznego w  płocie węglowym 

w rejonie ściany 10b-S (w likwidacji) oraz Pochylni Va-S

ŚWIATŁOWÓD
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Schemat zabudowy kabla sensorycznego w  płocie węglowym
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej  2020

System SensoTransel – Wizualizacja.

Stały podgląd na wyniki pomiarów
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Schemat zabudowy kabla sensorycznego w  płocie węglowym 

w rejonie ściany 10b-S (w likwidacji) oraz Pochylni Va-S
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System SensoTransel – Wizualizacja.

Stały podgląd na wyniki pomiarów
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System SensoTransel – Wizualizacja.

Stały podgląd na wyniki pomiarów
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System SensoTransel – Wizualizacja.

Stały podgląd na wyniki pomiarów
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System SensoTransel – Wizualizacja.

Stały podgląd na wyniki pomiarów

Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Staszic-Wujek 28

STASZIC

-WUJEK



Transmisja sygnału

ŚWIATŁOWÓD

ŚCIANA 

WYDOBYWCZA

Rejon czynny technologicznie

POMIAR WZROSTU 

TEMPERATURY

OBSZAR OBJĘTY POŻAREM

STANOWISKO WIZUALIZACJI



System SensoTransel – Wizualizacja.

Stały podgląd na wyniki pomiarów

zdalny dostęp do wizualizacji z dowolnego miejsca poprzez wersję mobilną 

na telefonie komórkowym
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System SensoTransel – Wizualizacja.

Przenośnik taśmowy – stały podgląd na wyniki pomiarówSTASZIC
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SILNIK

Silnik napędu przenośnika

REDUKTOR

KLIMATYZACJA

Pomiar temperatury wody lodowej

oraz wody zwrotnej 

ROLKA

Pomiar temperatury

POMIAR WZROSTU 

TEMPERATURY

STANOWISKO WIZUALIZACJI



Transmisja sygnału

ŚWIATŁOWÓD

ROLKA

Rolka dolna przenośnika taśmowego



Transmisja sygnału

ŚWIATŁOWÓD

ROLKA

Rolka dolna przenośnika taśmowego

ZATARCIE ROLKI

POMIAR WZROSTU 

TEMPERATURY

STANOWISKO WIZUALIZACJI



System SensoTransel – Wizualizacja.

Stały podgląd na wyniki pomiarów
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Do zalet systemu monitoringu należy zaliczyć:

bardzo dokładny pomiar temperatury w funkcji czasu,

bardzo dokładna lokalizacja miejsca zmiany temperatury,

długookresowy monitoring temperatury,
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możliwość pracy w trudnych warunkach (zapylenie, wilgotność),

odporność na korozję, promienie UV, wodę.

bardzo szerokie spektrum zastosowań nie tylko do

monitorowania temperatury ociosów
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zakres wdrażanej podczas prowadzenia eksploat-

acji III-przystropowej warstwy pokładu 510 w polu S ścianą 3b-S aktywnej i pasywnej profi-

laktyki tąpaniowej. Opisano budowę geologiczną złoża, zaszłości eksploatacyjne, kształtowa-

nie się aktywności sejsmicznej podczas prowadzenia eksploatacji wraz opisem występujących 

skutków wstrząsów w wyrobiskach dołowych. Przedstawiono stosowane metody prowadzenia 

monitoringu stanu zagrożenia oraz działania organizacyjno-techniczne podejmowane przez 

służby kopalni w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi podczas eksploatacji ścianą w wa-

runkach wysokiej sejsmiczności górotworu.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: profilaktyka aktywna, profilaktyka pasywna, wzmożona sejsmiczność 

górotworu  

 

 

 

1. WSTĘP 

 

PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek prowadzi działalność górniczą w obszarze górniczym 

zlokalizowanym w centralnej części Zagłębia Górnośląskiego w obrębie gmin Katowice, My-

słowice, Tychy i Mikołów. Złoże węgla kamiennego „Staszic" zlokalizowane jest na obszarze 

południowo - wschodniej części miasta Katowice, dzielnice: Giszowiec, Brynów, Ochojec, 

Murcki oraz częściowo na terenie miasta Mysłowice, dzielnica Wesoła. Utwory karbonu udo-

kumentowane są do głębokości 1200 m. Pokłady zagrożone tąpaniami występują w grupie sio-

dłowej i są to pokłady: 501, 504 i 510. Złoże węgla kamiennego „Staszic” jest poprzecinane 

szeregiem uskoków o znacznych zrzutach, dzielących je na bloki tektoniczne. Jeden z takich 

bloków nosi nazwę pola S.  



 

 

 

 
 

Rys. 1. Mapa pola S wraz z geologią 

 

 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE W POLU S 
 

Warstwy siodłowe w polu S, zalegają na głębokości od około 850 do około 1080 m i zapadają 

pod kątem około 4° na południowy zachód. Budują je pokłady 510 i 501, a w północno-

zachodniej części pola także pokład 504. Pokład 510 ma miąższość około 10m (w rejonie gdzie 

występuje pokład 504 jego miąższość spada do około 6m). Odległość stropu pokładu 510 od 

spągu pokładu 501 wynosi od ok. 24 do ok. 39 m. Tektonika oraz geologia pola S została 

przedstawiona powyżej (Rys. 1).  

 Pokład 501 ma zmienną grubość osiągającą miejscami 6 m, z tym, że lokalnie występują 

ścienienia do grubości pozabilansowej, a także całkowite wyklinowania pokładu, uniemożli-

wiające jego wybieranie w sposób ciągły.  

 

 

3. DOKONANA EKSPLOATACJA W POLU S 
 

W polu S w pokładach niezagrożonych tąpaniami eksploatację prowadziła Kopalnia „Murcki” 

oraz Kopalnia Staszic-Wujek (dawniej „Staszic”). Kopalnia „Murcki” wybierała pokłady 334, 

342, 344, 349 i 351 w odległości pionowej ponad 400 m nad pokładem 501. W latach 1977 – 

2022 prowadzono eksploatację w warstwach orzeskich (pokłady 401/1, 402, 404/5, 405, 407/1 

oraz 407/4). Obecnie w polu S, w pokładzie niezagrożonym tąpaniami prowadzone są roboty 

udostępniające w pokładzie 401/1.  

 W złożu „Staszic” pokłady zagrożone tąpaniami występują w grupie siodłowej i są to po-

kłady 501, 504 i 510. W pokładach tej grupy w polu S kopalnia prowadzi, ze względu na nie-



 

 

regularne zaleganie pokładu 501, w pierwszej kolejności eksploatację w III przystropowej war-

stwie pokładu 510, jako eksploatację odprężającą pozostałe warstwy pokładu 510 oraz pokład 

501, ścianami z zawałem stropu na wysokość do 3,0m. Aktualny stan wybranych i prowadzo-

nych ścian w pokładach zagrożonych tąpaniami przedstawiono na Rys. 1. W części południo-

wej pola S, w pokładzie 510 wybrano ścianę 2b-S (eksploatację zakończono w roku 2016), 

częściowo wyeksploatowano ścianę 3b-S oraz udostępniono pole ściany XIVa-S w pokładzie 

501 (nad zrobami ściany 2b-S). 

 

  

4.  ZAGROŻENIA NATURALNE ORAZ PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ STANU 

ZAGROŻENIA TĄPANIAMI I WSTRZĄSAMI W REJONIE ŚCIANY 3b-S 

 

Pokład 510 w polu S zaliczony został : 

– w obszarze, gdzie nie dokonano wcześniejszego odprężenia, do II-go stopnia zagrożenia 

tąpaniami, 

– do IV kategorii zagrożenia metanowego, 

– do III grupy samozapalności jako węgiel o średniej skłonności do samozapalenia, 

– do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego; 

– do I stopnia zagrożenia wodnego. 

Eksploatacja pokładów 501 i 510 w polu S odbywa się w warunkach skrępowanych, wskutek 

współwystępowania zagrożenia tąpaniami oraz pożarowego i metanowego. Dla potrzeb opraco-

wania „Kompleksowego Projektu Eksploatacji Pokładów Zagrożonych Tąpaniami w PGG S.A. 

Oddział KWK Murcki-Staszic na lata 2020 – 2023 [1] wykonana została przez rzeczoznawcę 

analityczna prognoza stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami w okresie obowiązywania „Pro-

jektu…” [3]. W zakresie dotyczącym parceli ściany 3b-S stwierdzono m.in, że: 

– prowadzeniu ściany 3b-S towarzyszyć będzie niskoenergetyczna aktywność sejsmiczna 

wyrażająca się występowaniem wstrząsów o ogniskach lokalizujących się w pokładzie 

510 i o energiach sejsmicznych 1·105J. Ze wzrostem ilości niskoenergetycznych wstrzą-

sów należy się liczyć w wyznaczonych strefach koncentracji naprężeń. 

– wskutek oddziaływania frontu ściany 3b-S na potencjalnie wstrząsogenne warstwy pia-

skowców zalegających nad pokładem 501, może dochodzić do okresowego uaktywnia-

nia się tych utworów i w konsekwencji występowania wysokoenergetycznych wstrzą-

sów o energiach generalnie 5·105J; nie można jednak wykluczyć incydentalnych zda-

rzeń o energiach rzędu 106J.  

– z uwagi na aktualnie dużą odległość frontu ściany 3b-S od uskoku Jakub, która syste-

matycznie będzie się zwiększać, można wykluczyć możliwość występowania procesów 

uaktywniania uskoku Jakub i występowania wysokoenergetycznych wstrząsów.  

– z uwagi na duże (>200 m) odległości między planowanymi liniami zakończenia biegu 

rozpatrywanych ścian a uskokiem Józef (pole „S” znajduje się w skrzydle zrzuconym 

tej dyslokacji), prawdopodobieństwo wystąpienia procesów uaktywniania się uskoku 

Józef i występowania wysokoenergetycznych wstrząsów (w tym incydentalnych zda-

rzeń o energii sejsmicznej rzędu 107 J) jest bardzo małe.  

– wstrząs o energii sejsmicznej 3x108 J, który był wynikiem uaktywnienia się uskoku Sta-

nisław nie tylko wywołał zmiany stanu naprężenia na jego powierzchni, lecz z dużym 

prawdopodobieństwem spowodował zmiany struktury (morfologii) powierzchni tej dys-

lokacji. Z tej przyczyny w czasie dalszego biegu ściany 3b-S prawdopodobieństwo wystą-

http://m.in/


 

 

pienia kolejnego wysokoenergetycznego (o energii sejsmicznej 1x107J) zdarzenia o takiej 

genezie jest bardzo małe. 

 

 

5. PRZEBIEG EKSPLOATACJI POKŁADU 510 ŚCIANĄ 3b-S  

 
Ściana 3b-S zaprojektowana została na głębokości ok. 1030m – poprzeczny system wybierania 
z zawałem stropu na wysokość do 3,0 m w kierunku z zachodu na wschód. Eksploatacja przy-
stropowej warstwy pokładu 510 jest eksploatacją odprężającą dla pozostałych warstw tego po-
kładu i pokładu 501. Pole ściany 3b-S zlokalizowane jest na północ od wybranej w tym pokła-
dzie ściany 2b-S. Planowana długość frontu eksploatacyjnego ściany wynosiła ok. 155 m, na-
tomiast planowany pierwotnie wybieg wynosił średnio ok. 1480 m. 

W dniu 12 grudnia 2016 roku kopalnia uzyskała pozwolenie na oddanie do ruchu ściany  
3b-S w pokładzie 510/III, Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.  

Pierwsze odprężenie odnotowano w dniu 23 lutego 2017 roku, gdzie w wyniku wstrząsu 
sejsmicznego o energii 5x106 J stwierdzono skutki wstrząsu w Upadowej IV’b-S na odcinku 
ok. 70 m.  W dniu 5 września 2017 r., w rejonie ściany wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii 
3x108 J, w wyniku którego zaistniało odprężenie w Upadowej IV’b-S (skutki wstrząsu stwier-
dzono w obu wyrobiskach przyścianowych). Był to najsilniejszy wstrząs spowodowany ru-
chem kopalni Murcki-Staszic (wcześniej KWK Staszic, obecnie Oddział Staszic-Wujek), od-
notowany przez kopalnianą stację geofizyki górniczej.  

W dniu 21.10.2017 r. w rejonie ściany 3b-S wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii 3x107 J. 
Po przeprowadzonej wizji lokalnej w ścianie 3b-S oraz wyrobiskach do niej przyległych, na 
podstawie stwierdzonych skutków zaistniałego wstrząsu, zjawisko zakwalifikowano jako tąp-
nięcie w Upadowej IV’b-S. W trakcie usuwania skutków tąpnięcia, w dniu 23.10.2017 r. zaist-
niał pożar endogeniczny w zrobach ściany 3b-S, skutkiem czego było otamowanie rejonu ścia-
ny tamami o konstrukcji przeciwwybuchowej. Projekt wznowienia i zasady prowadzenia eks-
ploatacji pokładu 510/III ścianą 3b-S były analizowane przez Komisję ds. Zagrożeń w Zakła-
dach Górniczych powołaną przez Prezesa WUG.  

W dniu 28 lipca 2020 roku kopalnia uzyskała pozwolenie na oddanie do ruchu ściany 3b-S 
w pokładzie 510/III, Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Ścia-
na 3b-S eksploatowana była w oparciu o Projekt techniczny eksploatacji III warstwy pokładu 
510 ścianą 3b-S w polu „S” na poz. 900 m w Kopalni Węgla Kamiennego Staszic-Wujek wraz 
z Aneksami zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.  

W dniu 5 sierpnia 2020 roku, w wyniku przeprowadzonej profilaktyki aktywnej w postaci 
strzelania torpedującego strop pokładu 510 sumarycznym ładunkiem 141 kg MW sprowoko-
wano dwa wstrząsy wysokoenergetyczne o energiach kolejno 8x106 J oraz 5x106 J. Skutki 
wstrząsów, jakie stwierdzono w Upadowej IV’b-S zakwalifikowano jako odprężenie.  

W dniu 19.05.2021 r., o godzinie 15:15, w rejonie ściany 3b-S zarejestrowano wstrząs o ener-
gii 2x107 J, którego ognisko zlokalizowano w odległości ok. 60 m w kierunku wybiegu ścia-
ny i ok. 50 m na południe od Upadowej Vb-S. Do czasu wystąpienia ww. wstrząsu, ściana 
wykonała średnio około 362 m postępu. W chwili wystąpienia wstrząsu ściana była obłożona 
do wydobycia. W wyniku wstrząsu poszkodowane zostały 2 osoby. W trakcie przeprowadzo-
nej wizji lokalnej stwierdzono skutki, świadczące o zaistnieniu tąpnięcia w Upadowej IV’b-S, 
w odległości od 10 m do 80 m na wschód od skrzyżowania ze ścianą 3b-S. Zmniejszenie gaba-
rytów wyrobiska spowodowało brak funkcjonalnego przejścia. W ścianie 3b-S doszło do od-
prężenia na długości około 20 sekcji w postaci odspojenia węgla z ociosu ściany do głębokości 
1,0 m. 



 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy dotychczasowego przebiegu eksploatacji stwierdzono, 

iż pomimo wszelkich podejmowanych działań profilaktycznych, w warunkach górniczo-

geologicznych występujących w rejonie ściany 3b-S, projekt wybrania III-podstropowej war-

stwy pokładu 510 w całym zakresie parceli ścianowej obarczony jest nieakceptowalnym ryzy-

kiem i ze względu na bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego należy od niego od-

stąpić. Za niezbędne do realizacji uznano przygotowanie ściany 3b-S do wyzbrojenia wyposa-

żenia i jej likwidacji, tj. wykonanie minimalnego, lecz nie większego niż maksymalnie 12 m 

postępu frontem ścianowym. 

W dniu 20 lipca 2021 r. uruchomiono ścianę dla wykonania niezbędnego postępu, zgodnie 

z ustaleniami zawartymi we Wniosku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.  

W dniu 16 września 2021 roku, w okresie wykonywania postępu niezbędnego do wyzbro-

jenia ściany, odnotowano wstrząs o energii 4x106 J, po którym skutki zakwalifikowano jako 

odprężenie, które stwierdzono w Upadowej IV’b-S.  

Obecnie ściana została wyzbrojona i trwają prace związane z otamowaniem rejonu ściany. 

 

 

6.  AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA REJESTROWANA PODCZAS EKSPLOATACJI 

 POKŁADU 510 ŚCIANĄ 3b-S  

 

W trakcie eksploatacji ścianą 3b-S w latach 2016-2017 odnotowano w rejonie tej ściany dwa 

odprężenia oraz jedno tąpnięcie. W powyższym okresie czasu ściana wykonała ok. 536 m po-

stępu, generując łącznie 1360 wstrząsów.  

 
Tabela 1. Aktywność sejsmiczna w rejonie ściany 3b-S w latach 2016-2017 
 

Ściana 3b-S 

(2016-
2017) 

Postęp 
ściany 

[m] 

Ilość zarejestrowanych wstrząsów  Sumaryczna 
energia zareje-

strowanych 
wstrząsów 

Energia na 
5m postępu 

ściany 
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Pokład 510 ok. 536 870 261 194 30 3 1 1 3,5 E8 J 3,3 E6 J 

 

 

Po wznowieniu eksploatacji, w latach 2020-2021 odnotowano trzy odprężenia (w tym jed-

no sprowokowane profilaktyką aktywną) oraz jedno tąpnięcie.  

 
Tabela 2. Aktywność sejsmiczna w rejonie ściany 3b-S w latach 2020-2021 
 

Ściana 3b-S 

(2020-
2021) 

Postęp 
ściany 

[m] 

Ilość zarejestrowanych wstrząsów 
Sumaryczna 

energia zareje-
strowanych 
wstrząsów 

Energia na 
5m postępu 

ściany 
E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Pokład 510 

ok. 362 1506 334 286 42 19 4 2,5 E8 J 3,45 E6 J 

ok. 12 
(likwidacja) 

19 3 0 0 1 0 5,0 E6 J 2,1 E6 J 

 

Podczas eksploatacji ścianą 3b-S odnotowano znacznie wyższą aktywność sejsmiczną niż 

podczas eksploatacji ścianą 2b-S, której zroby znajdują się na południe od ściany 3b-S.  



 

 

7.  AKTYWNA PROFILAKTYKA TĄPANIOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ 

 ŚCIANĄ 3b-S  

 

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania geologiczno-górnicze w rejonie ściany 3b-S, 

prawdopodobne źródła (wstrząsogenne warstwy piaskowców, uskoki) i genezę rejestrowanych 

wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych oraz ich skutki, a także wyposażenie sprzętowe 

kopalni, uznano za uzasadnione prowadzenie profilaktyki aktywnej w rejonie przedmiotowej 

ściany w oparciu o technikę strzałową. Taki rodzaj profilaktyki stwarza możliwość dotarcia 

otworami wiertniczymi i MW do grubych warstw piaskowców zalegających w stropach zasad-

niczych pokładów 501 i 510. Procesy destrukcji w tych piaskowcach generowane eksploatacją 

pokładu 510 są z dużym prawdopodobieństwem uznawane za źródła ognisk samoistnych wstrzą-

sów wysokoenergetycznych. Taka profilaktyka umożliwia niszczenie struktury tych skał ograni-

czając tym samym zagrożenie tąpaniami. W trakcie eksploatacji ścianą 3b-S w pokładzie 510 

zastosowano szeroki wachlarz profilaktyki aktywnej, który stanowi obecnie cenne źródło wiedzy 

dla wybierania kolejnych ścian w polu S. Profilaktykę aktywną w postaci strzelań z wykorzysta-

niem MW wprowadzano i wzbogacano w trakcie postępu ściany oraz rosnącej aktywności sej-

smicznej, rejestrowanej podczas eksploatacji pokładu 510.  

 

 

 
 
Rys. 3. Strzelania torpedujące wykonane w trakcie eksploatacji ścianą 3b-S w latach 2020-2021 

 

 

W początkowym etapie eksploatacji ścianą 3b-S aktywność sejsmiczna kształtowała się na 

średnim poziomie (do wystąpienia wstrząsu o energii 3x108 J). W roku 2017 prowadzono pro-

filaktykę aktywną głównie w postaci strzelań wstrząsowych oraz strzelań torpedujących strop 

pokładu 510 (rys. 4a). Wprowadzono również strzelania torpedujące z upadowej IV’b-S, skie-

rowane w kierunku południowym (nad pozostawioną resztkę w pokładzie 510), a następnie nad 

nadmiernie rozcięty pokład 510 (płoty związane z dodatkowym wyrobiskiem wentylacyjnym, 

wydrążonym dla eksploatacji ścianą 2b-S, rys. 4b). W drugiej połowie 2017 roku przeanalizo-

wano możliwość wykonywania strzelań z pokładu 501. Strzelania tego typu wdrożono podczas 

eksploatacji ścianą 3b-S w latach 2020-2021, i wykonywano je z chodnika wydrążonego w po-



 

 

kładzie 501 nad polem ściany (pochylnia metanowa IIa-S badawcza – wyrobisko do odmetano-

wania pokładu 510, rys. 4c), a także z wyrobiska wykonanego w pokładzie 501 równolegle do 

upadowej IV’b-S (pochylnia XXIXa-S – wyrobisko przyścianowe dla przyszłej ściany XIVa-S, 

rys. 4d). W trakcie eksploatacji ścianą 3b-S wykonywano więc profilaktykę aktywną zarów-

no z frontu ścianowego w postaci strzelań wstrząsowych, torpedujących strop pokładu 510 oraz 

mieszanych, a także strzelań torpedujących wyprzedzająco z wyrobisk przyścianowych do stropu 

pokładu 510 oraz wyprzedzająco z pokładu 501 do warstwy wstrząsogennej piaskowców, znajdu-

jących się nad tym pokładem (odległość pomiędzy pokładem 501 a 510 wynosi ok. 35 m). 

 

 

a) b)  

 

c) d)  

 

Rys. 4. Strzelania torpedujące wykonane w trakcie eksploatacji ścianą 3b-S, a) z frontu ściany, b) z upa-

dowej IV’b-S, c) z pochylni IIa-S badawczej, pokład 501, d) z Pochylni XXIXa-S badawczej, pokład 501 

 



 

 

Tabela 3. Profilaktyka aktywna w rejonie ściany 3b-S – lata 2016-2017 
 

Profilaktyka aktywna 

dla ściany 3b-S - 

2016-2017 

Ilość 

strzelań 

Ilość strzelań 

z rejestracją 

wstrząsu 

Energia wstrząsu sprowoko-

wanego profilaktyką 
Ilość MW 

E2 E3 E4 E5 E6 [kg] 

ST 43 16 8 7 1 - - 3 103 

SW 78 63 32 24 2 - - 3 289 

SW+SU 27 17 12 4 - 1 - 1 339 

RAZEM 148 96 52 35 3 1 - 7 732 

 

 
Tabela 4. Profilaktyka aktywna w rejonie ściany 3b-S – lata 2020-2021 
 

Profilaktyka aktywna  

w rejonie ściany 3b-S -  

2020-2021 

Ilość 

strzelań 

Ilość strzelań z 

rejestracją 

wstrząsu 

Energia wstrząsu sprowoko-

wanego profilaktyką 

Ilość 

MW 

E2 E3 E4 E5 E6 [kg] 

S
T

 

front ściany 3b-S 8 7 2 4 1 - - 993 

Poch. met. IIa-S bad. 27 28 17 9 1 1 - 2 968 

Up. IV’b-S 36 35 17 18 1 - - 3 264 

Up. Vb-S 9 7 5 2 - - - 454 

Poch. XXIXa-S bad. 30 30 4 19 5 - 2 4 855 

Up. IV’b-S wtórna 4 4 2 2 - - - 169 

SUMA 114 111 47 54 8 1 2 12 703 

S
W

 

front ściany 3b-S 64 67 12 44 11 - - 3 318 

Up. IV’b-S 5 4 4 - - - - 75 

Up. Vb-S 3 3 1 1 1 - - 87,5 

SUMA 72 74 17 45 12 - - 3 480,5 

S
T

 +
S

W
 

front ściany 3b-S 22 23 1 10 12 - - 4 914 

Up. Vb-S 1 2 1 1 - - - 87 

SUMA 23 25 2 11 12 - - 5 001 

S
W

 

+
S

Z
 

front ściany 3b-S 8 8 - 7 1 - - 680 

S
T

 

+
S

Z
 

front ściany 3b-S 1 2 - 2 - - - 231 

RAZEM 218 220 66 119 33 1 2 22 095 

 

 

Jak wynika z powyższych zestawień, łącznie do profilaktyki aktywnej w rejonie ściany 3b-

S w okresie 2016-2017 zużyto ok. 7 732 kg MW (536 m postępu), natomiast w latach 2020-

2021 zużyto ponad 22 000 kg MW (374 m postępu). Na potrzeby prowadzonej profilaktyki 

tąpaniowej w postaci strzelań torpedujących, kopalnia wdrożyła pneumatyczne ładowanie ma-

teriału wybuchowego oraz przybitki, co umożliwiło, usprawniło i znacznie przyspieszyło pro-

ces wykonywania strzelań w długich otworach strzałowych.  

 

 



 

 

8.  PASYWNA PROFILAKTYKA TĄPANIOWA ZWIĄZANA Z KSPLOATACJĄ 

 ŚCIANĄ 3b-S 

 

W związku z wysoką sejsmicznością rejestrowaną w trakcie eksploatacji pokładu 510 ścianą 

3b-S sukcesywnie podejmowano szereg działań z zakresu szeroko pojętej pasywnej profilakty-

ki tąpaniowej. 

W pierwotnej wersji, projekt techniczny zakładał wyznaczenie następujących stref przy-

ścianowych: 

 w upadowej IV’b-S strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami obejmowała dostępny 

odcinek wyrobiska na zachód od cechy ścianowej 360m. Strefa ta wraz z postępem 

ściany miała się skracać do docelowej długości 100m przed frontem ściany, która miała 

obowiązywać do końca prowadzenia eksploatacji; w strefie tej obowiązywał limit załogi 

na zmianach wydobywczych do 4 pracowników zatrudnianych w rejonie skrzyżowania, 

do wykonania niezbędnych prac technologicznych oraz doraźnie 3 pracowników za-

trudnionych przy: wykonywaniu otworów do profilaktyki tąpaniowej lub zawału skał 

stropowych. W ww. „strefie...” na odcinku za frontem ściany podczas prowadzenia ura-

biania w ścianie 3b-S obowiązywał całkowity zakaz przebywania załogi. Na zmianach 

niewydobywczych oraz w sytuacjach awaryjnych na zmianach wydobywczych po 

upływie minimum 30 minut od zatrzymania urabiania w ścianie, prace w „strefie …” 

można było realizować maksymalnie 12 pracownikami,  

 w upadowej Vb-S „strefa …” obejmowała odcinek Upadowej Vb-S od miejsca jej li-

kwidacji do 100m przed frontem ściany 3b-S, z limitem załogi na zmianach wydobyw-

czych do 3 pracowników zatrudnianych w rejonie skrzyżowania do wykonania niezbęd-

nych prac technologicznych, a na zmianach niewydobywczych oraz w sytuacjach awa-

ryjnych na zmianach wydobywczych po upływie minimum 30 minut od zatrzymania 

urabiania w ścianie prace można było realizować maksymalnie 10 pracownikami.  

Ustalono szereg dodatkowych rygorów, w szczególności obowiązujących podczas urabia-

nia 30-metrowych odcinków frontu ścianowego od strony wyrobisk przyścianowych. 

 Ww. rygory te zmieniały się w trakcie prowadzenia eksploatacji. Przed decyzją o likwidacji 

ściany 3b-S obowiązywały następujące rygory przebywania w strefach szczególnego zagroże-

nia tąpaniami: 

 w upadowej IV’b-S obowiązywała ruchoma „strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami” 

na odcinku od miejsca likwidacji wyrobiska do 300 m przed frontem ściany 3b-S z za-

kazem przebywania załogi, za wyjątkiem sytuacji określonych przez KRZG, m.in., za-

budowa czujników i instalacji dla obserwacji sejsmoakustycznej, urządzeń i instalacji 

wentylacyjnych etc. odbywała się w odległości większej, niż 100 m przed frontem ścia-

ny (wejście od strony wlotu wyrobiska), a wybudowa w odległości mniejszej, niż 10 m 

przed frontem ściany (wejście od strony czoła ściany) – nie wcześniej, niż po upływie 

5 godzin od zatrzymania urabiania w ścianie, przez nie więcej, niż 2 pracowników, 

usuwanie awarii urządzeń monitoringu stanu zagrożeń i alarmujących koniecznych 

dla zapewnienia bezpieczeństwa załogi w ścianie, mogły być prowadzone nie wcze-

śniej, niż po upływie 1 godziny od zatrzymania urabiania w ścianie, przez nie więcej, 

niż 2 pracowników, konieczne prace związane z likwidacją Upadowej IV’b-S za fron-

tem ściany prowadzono nie wcześniej, niż po upływie 30 minut od zatrzymania ura-

biania w ścianie, najmniejszą niezbędną ilością pracowników, jednak nie większą, niż 

4 osób, w jak najkrótszym czasie. 

http://m.in/


 

 

Wszystkie powyższe prace można było realizować wyłącznie za zgodą osoby dozoru ruchu 

górniczego prowadzącej roboty w rejonie ściany 3b-S (na zamianach nie obkładanych przez 

oddział za zgodą dyspozytora ruchu kopalni) wydaną w porozumieniu z kopalnianą stacją geo-

fizyki.  

Dodatkowo, Upadowa IV’b-S na odcinku 200 m na wschód licząc od strefy szczególnego 

zagrożenia tąpaniami, była wyłączona z ruchu załogi podczas prowadzenia urabiania kombaj-

nem w ścianie i minimum 60 minutach po jego zakończeniu.  

 w upadowej Vb-S obowiązywała „strefa …” na odcinku od miejsca likwidacji wyrobi-

ska do 100 m przed frontem ściany 3b-S z limitem 4 pracowników podczas urabiania, 

zatrudnianych do wykonania niezbędnych prac technologicznych wyłącznie w rejonie 

skrzyżowania. W czasie urabiania kombajnem 30 metrowego odcinka frontu ściany 

przyległego do Upadowej Vb-S obowiązywał zakaz przebywania załogi w tej „stre-

fie...” oraz na skrzyżowaniu ściany 3b-S z Upadową Vb-S i w ścianie na odcinku z obu-

dową indywidualną (od strony Upadowej Vb-S). Ustalono również szereg dodatkowych 

rygorów, w szczególności obowiązujących podczas urabiania 30-metrowych odcinków 

frontu ścianowego od strony upadowej Vb-S. W przypadkach koniecznych (np. w celu 

wymiany załogi w ścianie), na zmianach wydobywczych zezwolono na przejście przez 

„strefę…” lub krótkotrwałe w niej przebywanie, pod warunkiem wcześniejszego 

wstrzymania urabiania i uzyskania zgody osoby dozoru ruchu oddziału górniczego pro-

wadzącej eksploatację ściany 3b-S na danej zmianie. Maksymalna ilość osób jaka mo-

gła wówczas przechodzić (przebywać) jednocześnie w „strefie…” nie mogła być więk-

sza, niż 2 pracowników (w ramach limitu 4 pracowników). Po upływie minimum 120 

minut od zatrzymania urabiania w ścianie, w uzgodnieniu ze stacją geofizyki górniczej, 

prace w „strefie …” realizować można było najmniejszą niezbędną liczbą pracowni-

ków, jednak nie większą, niż 6 osób, a po upływie minimum 4 godzin od zatrzymania 

urabiania w ścianie nie większą niż 8 pracowników.  

W upadowej Vb-S wyznaczono również odcinek z ograniczeniem ruchu załogi, który 

obejmował część wyrobiska pomiędzy 100 metrem przed frontem ściany (tj. granicy strefy 

szczególnego zagrożenia tąpaniami), a pociągiem aparaturowym. Długość tego odcinka wyno-

siła minimum 20 m. Wejście do tego odcinka Upadowej Vb-S było możliwe po uzyskaniu 

zgody osoby dozoru ruchu górniczego nadzorującej prace w ścianie na danej zmianie lub przo-

dowego brygady ścianowej.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Eksploatacja pokładów zagrożonych tąpaniami, szczególnie w warunkach wysokiej sejsmicz-

ności wymaga podejmowania działań organizacyjno-technicznych w celu zapewnienia bezpie-

czeństwa załogi podczas prowadzonej eksploatacji. W trakcie eksploatacji ścianą 3b-S w po-

kładzie 510 stosowano szeroki wachlarz profilaktyki zarówno aktywnej, jak i pasywnej.  

W ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej w początkowej fazie eksploatacji stosowano 

strzelania wstrząsowe w pokładzie oraz strzelania torpedujące w zwięzłych warstwach pia-

skowców zalegających nad pokładem 510. Wraz ze wzrostem rejestrowanych zjawisk sej-

smicznych zwiększano częstotliwość wykonywanych strzelań, a także wprowadzono aktywną 

profilaktykę wykonywaną z pokładu 501. Sukcesywnie zwiększano również ładunek MW, a pro-

filaktykę stosowano zarówno z frontu ścianowego jak również wyprzedzająco, przed frontem 

ścianowym.  



 

 

W ramach profilaktyki pasywnej wprowadzono szereg rygorów dotyczących poruszania się 

załogi w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami, a w szczególności przebywania pracow-

ników w rejonach skrzyżowań z wyrobiskami przyścianowymi w trakcie zmiany wydobyw-

czej. Kontrolę i nadzór nad załogą zatrudnioną w rejonie ściany wspomagał system automa-

tycznej ewidencji załogi Portas. Podjęto szereg dodatkowych działań w zakresie poprawy me-

tod analizy poziomu zagrożenia i zakresu obserwacji ściany metodą sejsmoakustyczną oraz 

sejsmologiczną.  

W wyniku przeprowadzonej analizy przebiegu eksploatacji stwierdzono, iż pomimo wszel-

kich podejmowanych działań profilaktycznych, w warunkach górniczo-geologicznych występu-

jących w rejonie ściany 3b-S, projekt wybrania III-podstropowej warstwy pokładu 510 w całym 

zakresie parceli ścianowej, obarczony jest nieakceptowalnym ryzykiem i ze względu na bezpie-

czeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego należy od niego odstąpić.  
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Przebieg eksploatacji ścianą 3b-S

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

Eksploatacja w latach 2016 -2017

Eksploatacja w latach 2020 -2021

 12.12.2016r. - kopalnia uzyskuje pozwolenie na oddanie do ruchu ściany 3b-S w pokładzie 510/III, 

 21.10.2017r. – tąpnięcie, 23.10.2017r. – pożar endogeniczny

 12.2019 – 05.2020r. - drążenie nowej rozcinki oraz Upadowej IV’b-S wtórnej

 28.07.2020r. - ponowne oddanie do ruchu ściany 3b-S

 19.05.2021r. – tąpnięcie, w konsekwencji decyzja o likwidacji ściany



Przebieg eksploatacji ścianą 3b-S

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

 12.12.2016r. - kopalnia uzyskuje pozwolenie na oddanie do ruchu ściany 3b-S w pokładzie 510/III, 

 21.10.2017r. – tąpnięcie, 23.10.2017r. – pożar endogeniczny

 12.2019 – 05.2020r. - drążenie nowej rozcinki oraz Upadowej IV’b-S wtórnej

 28.07.2020r. - ponowne oddanie do ruchu ściany 3b-S

 19.05.2021r. – tąpnięcie, w konsekwencji decyzja o likwidacji ściany



Przebieg eksploatacji ścianą 3b-S – skutki po wstrząsach wysokoenergetycznych

23.02.2017r., odprężenie, 

energia wstrząsu 5x106 J,

skutki w Upadowej IV’b-S

na odcinku ok. 70m. 

05.09.2017r., odprężenie, 

energia wstrząsu 3x108 J,

skutki w Upadowej IV’b-S

na odcinku ok. 65m. 

21.10.2017r., tąpnięcie  

energia wstrząsu 2x107 J,

skutki w Upadowej IV’b-S

na odcinku ok. 75m.

23.10.2017r., pożar 

endogeniczny 

 12.12.2016r. – kopalnia uzyskuje pozwolenie na oddanie do ruchu ściany 3b-S w pokładzie 510/III, 

 21.10.2017r. – tąpnięcie, 23.10.2017r. – pożar endogeniczny

 12.2019 – 05.2020r. - drążenie nowej rozcinki oraz Upadowej IV’b-S wtórnej

 28.07.2020r. – ponowne oddanie do ruchu ściany 3b-S

 19.05.2021r. – tąpnięcie, w konsekwencji decyzja o likwidacji ściany

05.08.2020r.,odprężenie 

sprowokowane profilaktyką  

energia wstrząsów 5x106 J, 8x106 J,

skutki w Upadowej IV’b-S

na odcinku ok. 100m.

19.05.2021r.,tąpnięcie, skutki 

w Upadowej IV’b-S na odcinku 

ok. 70m, odprężenie w ścianie 

na długości ok. 20 sekcji  

energia wstrząsu 2x107 J

16.09.2021r.,odprężenie,

energia wstrząsu 4x106 J

skutki w Upadowej IV’b-S 

na odcinku ok. 40m, 

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



•Strzelania wstrząsowe z frontu ściany

•Strzelania torpedujące z frontu ściany

•Strzelania torpedujące w kierunku zrobów ściany 2b-S

•Strzelania torpedujące w kierunku pola ściany

•Strzelania torpedujące z Upadowej IV’b-S w kierunku pola ściany

•Strzelania wstrząsowe z frontu ściany

•Strzelania torpedujące z frontu ściany

•Strzelania torpedujące w kierunku zrobów ściany 2b-S

•Strzelania torpedujące w kierunku pola ściany

•Strzelania torpedujące z Upadowej IV’b-S w kierunku 
pola ściany

•Strzelania torpedujące z Upadowej Vb-S w kierunku pola 
ściany

•Strzelania torpedujące z pochylni metanowej IIa-S 
badawczej – pokład 501

•Strzelania torpedujące z Pochylni XXIXa-S badawczej –
pokład 501

•Strzelania torpedujące z upadowej Vb-S w kierunku 
północnym (poza pole ściany) 

•Strzelania łączone (ST+SW)

•Ukierunkowane hydroszczelinowanie stropu (UHS)

Profilaktyka aktywna w rejonie ściany 3b-S, p.510/III

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



Wykonana aktywna profilaktyka w trakcie eksploatacji ściany 3b-S (2020-2021)

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



Profilaktyka aktywna w rejonie ściany 3b-S, p.510/III

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

Szkic rozmieszczenia otworów 

strzałowych w skałach stropowych 

pokładu 501 i 510 wykonywanych z  

Pochylni badawczej XXIXa-S.
Schemat rozmieszczenia otworów strzałowych w 

skałach stropowych z Upadowej IV'b-S.

Schemat rozmieszczenia otworów strzałowych w skałach 

stropowych pokładu 501.

Schemat rozmieszczenia otworów strzałowych 

wierconych z przestrzeni roboczej ściany 3b-S

Schemat rozmieszczenia otworów strzałowych 

w czole ściany 3b-S



Wykonana aktywna profilaktyka w trakcie eksploatacji ściany 3b-S 

Profilaktyka aktywna dla  

ściany 3b-S 2016-2017
Ilość strzelań

Ilość strzelań z 

rejestracją 

wstrząsu

Energia wstrząsu sprowokowanego profilaktyką Ilość MW

E2 E3 E4 E5 E6 [kg]

ST 43 16 8 7 1 - - 3 103

SW 78 63 32 24 2 - - 3 289

SW+SU 27 17 12 4 - 1 - 1 339

RAZEM 148 96 52 35 3 1 - 7 732

Profilaktyka aktywna w rejonie 

ściany 3b-S
Ilość strzelań

Ilość strzelań 

z rejestracją 

wstrząsu

Energia wstrząsu sprowokowanego profilaktyką Ilość MW

E2 E3 E4 E5 E6 [kg]

S
T

front ściany 3b-S 8 7 2 4 1 - - 993

Poch. met. IIa-S bad. 27 28 17 9 1 1 - 2 968

Up. IV’b-S 36 35 17 18 1 - - 3 264

Up. Vb-S 9 7 5 2 - - - 454

Poch. XXIXa-S bad. 30 30 4 19 5 - 2 4 855

Up. IV’b-S wtór. 4 4 2 2 - - - 169

SUMA 114 111 47 54 8 1 2 12 703

S
W

front ściany 3b-S 64 67 12 44 11 - - 3 318

Up. IV’b-S 5 4 4 - - - - 75

Up. Vb-S 3 3 1 1 1 - - 87,5

SUMA 72 74 17 45 12 - - 3 480,5

S
T
 +

S
W front ściany 3b-S 22 23 1 10 12 - - 4 914

Up. Vb-S 1 2 1 1 - - - 87

SUMA 23 25 2 11 12 - - 5 001

S
W

 

+
S

Z

front ściany 3b-S 8 8 - 7 1 - - 680

S
T
 

+
S

Z

front ściany 3b-S 1 2 - 2 - - - 231

RAZEM 218 220 66 119 33 1 2 22 095

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



Strefy SZT w rejonie ściany 3b-S, p.510/III

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

Strefa SZT w Upadowej Vb-S 

(100m)

Strefa SZT w Upadowej IV’b-S 

(300m)

Odcinek wyłączony z ruchu podczas 

urabiania (200m)

Na odcinku minimum 250 m przed frontem  ściany

3b-S wyrobisko w pokładzie 501 jest otamowane

Na odcinku do 250 m na wschód  licząc od frontu 

ściany 3b-S wyrobisko w pokładzie 501 wyłączone 

z ruchu załogi podczas prowadzenia urabiania

Odcinek wyłączony z ruchu podczas 

urabiania (ok. 20m)



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

Profilaktyka pasywna w rejonie ściany 3b-S, p.510/III

Rygory oraz zwiększanie długości stref szczególnego zagrożenia tąpaniami

Rygory dotyczące stref oraz ich długość zmieniały się w trakcie eksploatacji ścianą 3b-S. Przed decyzją o likwidacji ściany 3b-S

obowiązywały m.in. następujące rygory przebywania w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami:

 w upadowej IV’b-S obowiązywała ruchoma strefa SZT na odcinku od miejsca likwidacji wyrobiska do 300 m przed frontem

ściany 3b-S z zakazem przebywania załogi, za wyjątkiem sytuacji określonych przez KRZG, m.in.:

- zabudowa czujników i instalacji dla obserwacji sejsmoakustycznej, urządzeń i instalacji wentylacyjnych etc. Prace te można

było wykonywać nie wcześniej, niż po upływie 5 godzin od zatrzymania urabiania w ścianie (do 2 pracowników),

- usuwanie awarii urządzeń monitoringu stanu zagrożeń i alarmujących koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa załogi w

ścianie, mogły być prowadzone nie wcześniej, niż po upływie 1 godziny od zatrzymania urabiania w ścianie (do dwóch

pracowników),

- konieczne prace związane z likwidacją Upadowej IV’b-S za frontem ściany prowadzono nie wcześniej, niż po upływie 30

minut od zatrzymania urabiania w ścianie, (do 4 pracowników).

Dodatkowo, Upadowa IV’b-S na odcinku 200 m na wschód licząc od strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami, była wyłączona z

ruchu załogi podczas prowadzenia urabiania kombajnem w ścianie i minimum 60 minutach po jego zakończeniu.

 w upadowej Vb-S obowiązywała strefa SZT na odcinku od miejsca likwidacji wyrobiska do 100 m przed frontem ściany 3b-S z

limitem 4 pracowników podczas urabiania, zatrudnianych do wykonania niezbędnych prac technologicznych wyłącznie w

rejonie skrzyżowania. W czasie urabiania kombajnem 30 metrowego odcinka frontu ściany przyległego do Upadowej Vb-S

obowiązywał zakaz przebywania załogi w tej „strefie...” oraz na skrzyżowaniu ściany 3b-S z Upadową Vb-S i w ścianie na

odcinku z obudową indywidualną (podobny zakaz obowiązywał na skrzyżowaniu z upadową IV’b-S).

W przypadkach koniecznych (np. w celu wymiany załogi w ścianie), na zmianach wydobywczych zezwolono na przejście przez

strefę SZT lub krótkotrwałe w niej przebywanie, pod warunkiem wcześniejszego wstrzymania urabiania. Maksymalna ilość

osób jaka mogła wówczas przechodzić (przebywać) jednocześnie w strefie SZT nie mogła być większa, niż 2 pracowników (w

ramach limitu 4 pracowników). Po upływie minimum 120 minut od zatrzymania urabiania w ścianie, w uzgodnieniu ze stacją

geofizyki górniczej, prace w strefie SZT realizować można było najmniejszą niezbędną liczbą pracowników, jednak nie

większą, niż 6 osób, a po upływie minimum 4 godzin od zatrzymania urabiania w ścianie nie większą niż 8 pracowników.

W upadowej Vb-S wyznaczono również odcinek z ograniczeniem ruchu załogi, który obejmował część wyrobiska pomiędzy 100

metrem przed frontem ściany (tj. granicy strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami), a pociągiem aparaturowym (ok. 20m). Wejście

do tego odcinka Upadowej Vb-S było możliwe po uzyskaniu zgody osoby dozoru ruchu górniczego nadzorującej prace w ścianie na

danej zmianie lub przodowego brygady ścianowej.

http://m.in/
http://m.in/


Profilaktyka pasywna w rejonie ściany 3b-S, p.510/III
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System obserwacji sejsmologicznej

Monitoring prędkości drgań górotworu PPV

- zagęszczenie czujników sieci sejsmologicznej,

- dokładniejsza lokalizacja wstrząsów, również o 

niskiej energii,

- możliwość wykorzystania geofonów przyścianowych 

do lokalizacji wstrząsów,

- wykorzystanie tomografii pasywnej do bieżącej 

analizy rozkładów naprężeń przy wykorzystaniu do 

obliczeń rejestracji naturalnych wstrząsów górotworu 

zaistniałych w obszarze badanej ściany.

- wdrażanie metody PPV (Peak Particle Velocity) do 

oceny zagrożenia stateczności podziemnych 

wyrobisk górniczych poddanych oddziaływaniu 

wstrząsów górotworu (chodniki przed frontem 

ściany),

- zabudowano łącznie 4 trójskładowe sondy 

rejestrujące prędkość drgań w rejonie ściany 3b-S 

(3 sondy w pokładzie 510 oraz 1 sonda w pokładzie 

501).

System obserwacji metodą sejsmoakustyczą

Dobór maksymalnego dobowego postępu ściany

- prowadzenie obserwacji metodą sejsmoakustyczną 

za pomocą pary geofonów zabudowanych w obu 

wyrobiskach przyścianowych pozwalało na ciągłą 

rejestrację ściany, bez zmian objętych rozruchem 

po przebudowach,

- ciągła obserwacja sejsmoakustyczna w przypadku 

awarii jednego z geofonów,

- w przypadku podwyższonej aktywności 

sejsmicznej prowadzono obserwacje godzinowe 

na geofonach przyścianowych. 

- postęp ściany 3b-S był ograniczany, i nie 

przekroczył 6m na dobę w trakcie całego okresu 

eksploatacji,

- postęp ściany był ograniczony po ponownym 

uruchomieniu ściany w 2020 roku do 3m na dobę,

- w trakcie wykonywania wyrobiska likwidacyjnego 

postęp został ograniczony do 1,6m na dobę.  
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System automatycznej ewidencji osób Portas

- system automatycznej ewidencji załogi

- nadzór liczby osób w wyznaczonych rejonach (strefy SZT, strefy ograniczonego ruchu załogi, ilość

pracowników w ścianie

- przekroczenie ustalonej, dopuszczalnej liczby osób w danej strefie automatycznie wyłącza zasilanie

kombajnu ścianowego

- dyspozytor kopalni oraz dyspozytor ds. tąpań ma bieżący podgląd, w którym miejscu znajduje się załoga w

odcinkach stref SZT, jak również ile osób łącznie znajduje się w ścianie.



Obserwacja ściany 3b-S, p.510/III
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- sonda PPV

- sejsmometr 

(system cyfrowy)

- sejsmometr 

(system analogowy)

- geofon



Podsumowanie

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

Eksploatacja pokładów zagrożonych tąpaniami, szczególnie w warunkach wysokiej sejsmiczności wymaga

podejmowania działań organizacyjno-technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi podczas prowadzonej

eksploatacji. W trakcie eksploatacji ścianą 3b-S w pokładzie 510 stosowano szeroki wachlarz profilaktyki zarówno

aktywnej, jak i pasywnej.

W ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej w początkowej fazie eksploatacji stosowano strzelania wstrząsowe w

pokładzie oraz strzelania torpedujące w zwięzłych warstwach piaskowców zalegających nad pokładem 510. Wraz z

wzrostem rejestrowanych zjawisk sejsmicznych zwiększano częstotliwość wykonywanych strzelań, a także

wprowadzono aktywną profilaktykę wykonywaną z pokładu 501. Sukcesywnie zwiększano również ładunek MW, a

profilaktykę stosowano zarówno z frontu ścianowego jak również wyprzedzająco, przed frontem ścianowym.

W ramach profilaktyki pasywnej wprowadzono szereg rygorów dotyczących poruszania się załogi w strefach

szczególnego zagrożenia tąpaniami, a w szczególności przebywania pracowników w rejonach skrzyżowań z

wyrobiskami przyścianowymi w trakcie zmiany wydobywczej. Kontrolę i nadzór nad załogą zatrudnioną w rejonie

ściany wspomagał system automatycznej ewidencji załogi Portas. Podjęto szereg dodatkowych działań w zakresie

poprawy metod analizy poziomu zagrożenia i zakresu obserwacji ściany metodą sejsmoakustyczną oraz

sejsmologiczną.

W wyniku przeprowadzonej analizy przebiegu eksploatacji stwierdzono, iż pomimo wszelkich podejmowanych

działań profilaktycznych, w warunkach górniczo-geologicznych występujących w rejonie ściany 3b-S, projekt

wybrania III-podstropowej warstwy pokładu 510 w całym zakresie parceli ścianowej obarczony jest

nieakceptowalnym ryzykiem i ze względu na bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego należy od niego

odstąpić.



XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Kraków, luty 2022r.

dziękuję za uwagę



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

 

Ciągniki akumulatorowe jako przyszłość transportu dołowego 

w kopalniach  
 

 

Tomasz Budniok 

Bernard Krakowczyk 

Andrzej Tor 

Wojciech Zasadni 

Leszek Żyrek 

Becker-Warkop Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: W artykule scharakteryzowano korzyści dla środowiska pracy wynikające 

ze stosowania ciągników z napędem akumulatorowym. Ciągnik akumulatorowy CA-190 z aku-

mulatorem litowym typu VOLTER jest innowacyjną konstrukcją wpisującą się w aktualne 

tendencje rozwojowe transportu w światowym górnictwie. Ciągnik ten, zasilany z akumulatora 

litowego typu VOLTER, jest przeznaczony do transportu podwieszonego elementów maszyn, 

materiałów oraz przewozu ludzi. Nowatorskim rozwiązaniem jest sposób ładowania akumulatora 

w czasie postoju, bezpośrednio z kopalnianej sieci elektroenergetycznej o napięciu trójfazowym 

500 V, 1000 V. Stosowanie akumulatorów jako źródła energii ogranicza negatywny wpływ na 

środowisko pracy poprzez brak emisji spalin oraz znaczne zmniejszenie generowanego 

hałasu i ciepła. Zdecydowanie mniejsza emisja ciepła w porównaniu z napędem spalinowym, 

powoduje niewielki wpływ na warunki klimatyczne w wyrobiskach. Wdrożenie ciągników CA-

190 wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy załóg górniczych i ergonomii pracy.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: środowisko pracy, transport podwieszony, ciągnik akumulatorowy, bez-

pieczeństwo pracy 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Systemy transportu z napędem akumulatorowym stanowią jeden z kluczowych obszarów pro-

dukcji firmy Becker-Warkop Sp. z o.o. Są one między innymi odpowiedzią na wyzwania zwią-

zane z: 

–  systematycznym wzrostem głębokości eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego 

(w roku 2020 głębokość eksploatacji wynosiła 800 m i w ciągu ostatnich lat każdego 

roku zwiększa się o 8-10 m), 

 –  wydłużeniem dróg transportu i dojścia załogi, 



 

 

–  stałym wzrostem mocy zainstalowanych maszyn i urządzeń, 

–  coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi środowiska pracy, 

–  potrzebą ograniczenia śladu węglowego i emisji gazów cieplarnianych. 

 

 

2. OPIS ROZWIĄZANIA 

 

Ciągnik akumulatorowy CA-190 z akumulatorem litowym typu VOLTER, w skład którego 

wchodzą ogniwa litowe umieszczone w obudowie przeciwwybuchowej w osłonie ognioszczel-

nej, jest innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie transportu podziemnego. Ciągnik ten jest 

kolejnym środkiem transportu w grupie podwieszonych ciągników akumulatorowych typu CA-

190/X/Y/Z ( gdzie X-ilość napędów, Y-ilość kabin operatora, Z – typ zastosowanego akumula-

tora) i stanowi jednostkę napędową dla zespołów transportowych kolejek podwieszonych 

stosowanych w transporcie elementów maszyn, materiałów oraz przewozu ludzi. Przeznaczony 

jest ona do pracy w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, 

w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu 

oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Ciągniki te mogą poruszać się po torach o profilu I155 (I140E), I140V95 i I250 lub innych 

kompatybilnych dopuszczonego typu. Nachylenie wzdłużne toru może wynosić do ±30° [1] 

(rys. 5). 

 

 

 
 
Rys. 1. Podstawowa konfiguracja ciągnika CA-190/4/2/2 wraz z opisem 

Figure 1.The basic configuration of the locomotive CA-190/4/2/2 with description 

 

 

Na rysunku 1 została przedstawiona podstawowa budowa ciągnika CA-190 z kabinami 

operatora. Ciągnik może także pracować bez kabin, jako ciągnik manewrowy (rys. 2). Wów-

czas jest sterowany za pomocą przewodowej kasety sterowniczej lub pilota radiowego.  



 

 

 
 
Rys. 2. Manewrowy ciągnik CA-190 (wersja CA-190/2/0/2) zasilany z akumulatora litowego typu 

VOLTER z zestawem transportowym dwuwciągnikowym  

Figure 2. The maneuvering locomotive CA-190 (version CA-190/2/0/2) powered by the lithium battery 

VOLTER with two – hois transport set  

 

 

Pełen podgląd parametrów pracy ciągnika jest prezentowany na wyświetlaczu parametrów 

pracy zlokalizowanym na obudowie zespołu akumulatora oraz w kabinach operatora. Na 

rysunku 3 przedstawiono przykładowy wygląd głównej synoptyki.  

 

 

 
 

Rys. 3. Przykład wizualizacji synoptyki  

Figure 3. An example of synoptic visualisation 



 

 

Zaletą układu napędowego ciągnika CA-190 jest pełna integracja silnika z falownikiem, 

dzięki czemu możliwa jest bardzo szybka rekonfiguracja ilości napędów ciągnika, 

dostosowana do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych. Rysunek 4 przedstawia pojedynczy 

napęd elektryczny typu BWNE. 

 

 

 
 

Rys. 4. Napęd elektryczny typu BWNE  

Figure 4. The electric drive type BWNE 

 

 

Akumulator litowy typu VOLTER służy do zasilania napędów ciągnika CA-190. W ciągniku 

są zabudowane układy przeznaczone do kontroli, zabezpieczania, nadzoru i sterowania poszcze-

gólnych urządzeń ciągnika. W komorze akumulatorowej znajdują się ogniwa litowe 

pogrupowane w 20 kasetach. W każdej kasecie umieszczono 8 ogniw, które nadzorowane są 

napięciowo i temperaturowo poprzez indywidualne moduły kontrolne. Moduły kontrolne 

komunikują się z częścią nadzorczą znajdującą się w komorze aparaturowej i odpowiadają 

również za proces ładowania ogniw oraz za przekazywanie parametrów pracy do układu 

sterowania. W komorze aparaturowej (komora aparatury elektrycznej, sterowania i urządzeń 

kontrolno-pomiarowych) zlokalizowane są elementy odpowiedzialne za nadzór i prawidłowe 

działanie akumulatora. Zastosowanie ogniw litowych daje możliwość doładowywania ich  

w każdej chwili i miejscu, również w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu 

węglowego, dzięki czemu nie ma potrzeby lokalizowania ciągnika na czas ładowania w spec-

jalnej komorze ładowni akumulatorów przewietrzanej niezależnym prądem powietrza. 

 

 



 

 

 
  
Rys. 5. Podstawowa konfiguracja ciągnika CA-190/4/2/2 na torze prób – nachylenie trasy 30 stopni  

Figure 5. The basic configuration of the locomotive CA-190/4/2/2 on the test track – the inclination of the 

route, 30°  
 

 

Zaletą akumulatora typu VOLTER jest zintegrowana z nim ładowarka (zabudowana w de-

dykowanej komorze obudowy akumulatora), umożliwiająca ładowanie ogniw bezpośrednio  

z ko-palnianej sieci elektroenergetycznej o napięciu trójfazowym 500 V, 1000 V. Podłączenie 

z siecią kopalnianą jest zrealizowane poprzez znajdujące się w osłonie ognioszczelnej 

szybkozłącze – co znacznie przyśpiesza proces podłączenia/odłączenia. Czas ładowania został 

znacznie skrócony w stosunku do wcześniej stosowanych akumulatorów i wynosi maksy-

malnie do 4 godzin. Układ napędowy ciągnika CA-190 wraz z akumulatorem typu VOLTER 

umożliwia pracę z rekuperacją energii, tj. odzyskiem energii z powrotem do akumulatora 

podczas jazdy po upadzie lub podczas hamowania.  

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry techniczne ciągnika akumulatorowego 

typu CA-190 zasilanego z akumulatora litowego typu VOLTER [1].  

W budowie akumulatora typu VOLTER zastosowano innowacje bazujące na rozwiązaniach 

Przemysłu 4.0. Dzięki zastosowaniu rejestratora danych oraz modułów komunikacyjnych 

istnieje możliwość nawiązania łączeności pomiędzy ciągnikiem i iskrobezpiecznym tabletem/ 

smartfonem poprzez transmisję Wi-Fi za pomocą dedykowanej aplikacji (tzw. internet rzeczy) 

[2]. Po nawiązaniu połączenia pomiędzy ciągnikiem, a tabletem/smartfonem, wyświetlana jest 

również wizualizacja parametrów pracy ciągnika na ekranie urządzenia mobilnego (rys.6a). 

Istnieje również możliwość przedstawiania na tablecie/smartfonie kolejnych plansz wizuali-

zacji parametrów pracy ciągnika (rys. 6b).  

 



 

 

  
a) b) 

 

Rys. 6. Tablet firmy Becker-Warkop Sp. z o.o.  

Figure 6. Becker-Warkop Sp. z o.o tablet 

 

 

Tabela 1. Podstawowe parametry technicze ciągnika akumulatorowego typu CA-190 zasilanego  

z akumulatora litowego typu VOLTER  

Table 1. Basic technical parameters of the battery locomotive CA-190 powered by the lithium battery 

VOLTER 
  

Parametr Wartość 

Siła uciągu 80 kN – 4 napędy cierne 

Prędkość maksymalna 2,0 m/s 

Minimalny promień skrętu w poziomie 4 m 

Minimalny promień skrętu w pionie 8 m 

Maksymalne nachylenie toru jezdnego ± 30° 

Znamionowe napięcie ładowania (bezpośrednio z sieci zasilającej) 500 V, 1000 V 

Typ akumulatora (VOLTER) litowy 

Energia akumulatora 142 kWh 

Moc jednego silnika napędowego 11 kW 

Moc ciągnika z 4 napędami ciernymi (dwusilnikowymi) 88 kW 

Wymiary ciągnika z 4 napędami (wysokość x szerokość x długość )  1275 x 800 x 15340 mm 

Masa własna ciągnika z 4 napędami 11 110 kg 

 

 



 

 

Kolejnym rozwiązaniem zgodnym z koncepcją Przemysłu 4.0 jest utrzymanie predykcyjne 

ciągnika. Wszystkie informacje z czujników, modułów kontrolnych oraz zdarzenia itp. są zapi-

sywane na karcie pamięci. Dane te mogą być wysyłane na bieżąco lub być kopiowane i przeka-

zywane do firmy Becker-Warkop Sp. z o.o., gdzie na podstawie bazy danych można informować 

użytkownika o bieżących przeglądach oraz koniecznych wymianach podzespołów. Wdrożenie 

strategii utrzymania predykcyjnego umożliwia zmniejszenie kosztów awarii i serwisu oraz ogra-

niczenie czasu przestojów. Jednocześnie wydłuża się czas działania urządzeń i poprawia bezpie-

czeństwo. 

 

 

3.  KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA PRACY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA 

CIĄGNIKÓW Z NAPĘDEM AKUMULATOROWYM  

 

Stosowanie maszyn z napędem akumulatorowym przynosi następujące korzyści dla środowi-

ska pracy: 

– Eliminacja gazów spalinowych co powoduje mniejszą wymaganą ilość powietrza w ce-

lu ich rozrzedzenia. Przyjmuje się, że w przypadku stosowania maszyn z napędem spa-

linowym wymagane jest od 0,06 do 0,08 m3/s wydatku powietrza na 1 kW zainstalowa-

nej mocy do rozrzedzenia gazów spalinowych (wg. The Southern African Institute of 

Mining and Metallurgy). 

 – Mniejszy hałas i wibracje przyczyniają się do poprawy komfortu pracy dla pracowni-

ków obsługujących ciągnik oraz transportowanej załogi. 

 – Praca ciągników nie zakłóca działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

(czujników CO).  

– Zmniejszenie emisji ciepła w porównaniu do ciągników spalinowych ma istotny wpływ 

na poprawę warunków klimatycznych w wyrobiskach. Zagadnienie to w sposób bar-

dziej szczegółowy przedstawiono w dalszej części artykułu.  

 

3.1.  Wpływ pracy maszyn napędzanych silnikami spalinowymi na warunki klimatyczne w wy-

robiskach  
 

W silnikach spalinowych występuje proces wewnętrznego spalania paliwa i moc przekazana 

do napędu jest równa wartości opałowej paliwa kilkakrotnie większej od mocy użytecznej sil-

nika. Maszyny napędzane silnikami Diesla przekazują do otoczenia ok. trzy razy więcej ciepła 

niż maszyny napędzane silnikami elektrycznymi o takiej samej mocy użytecznej [3].  

Wartość opałowa oleju napędowego, który jest paliwem w silnikach spalinowych maszyn 

dołowych wynosi 45,6 MJ/kg. Zużycie paliwa w silnikach Diesla ciągników kolejek wynosi 

ok. 0,229 kg na godzinę pracy i na 1 kW mocy silnika. W związku z tym wg. poniższego obli-

czenia na 1 kW mocy silnika zużywa się 2,9 kW mocy wynikającej z energii chemicznej pali-

wa. 

 

(0,229 · 45,6 · 1000) : 3600 = 2,9 kWpaliwo/kWsilnik 

 

Przyjęto, że 2/3 (0,67) obliczonej ilość energii zamieniana jest na ciepło. Około 1/3 ciepła 

wydziela się z rozgrzanego silnika, 1/3 ze spalin. Ciepło powstałe w wyniku spalania przeka-

zane jest do powietrza w postaci jawnej (wzrost temperatury) oraz w postaci utajonej (wzrost 

wilgotności). W wyniku spalania1 litra oleju napędowego wydziela się około 1,1 litra pary 

wodnej. Można przyjąć, że (10% ÷25% ) emitowanego ciepła powoduje przyrost temperatury, 



 

 

a (75 % ÷90%) zwiększa wilgotność powietrza [3]. Przyrost temperatury i wilgotności można 

obliczyć wg poniższych wzorów:  

 

  

 

  (2) 

  

gdzie: Δt – przyrost temperatury powietrza, °C; ΔX – przyrost wilgotności powietrza, g/kg;  

ΔQ – strumień energii zamieniany na ciepło w urządzeniu napędzanym silnikiem Diesla, kW; 

V – objętościowy wydatek powietrza w wyrobisku, m3/s;   – gęstość powietrza, kg/m3;  

cp – ciepło właściwe powietrza, 1,005 kJ /kg · K; rw – ciepło parowania wody w temperaturze t, 

(2502.5 – t · 2,386) · 10-3 kJ /g  

 

Przykład: 

W wyrobisku korytarzowym przewietrzanym za pomocą wentylacji odrębnej wydatek objęto-

ściowy powietrza wynosi 10 m3/s a temperatura 27°C. 

W wyrobisku pracuje kolejka podwieszana spalinowa. Moc silnika spalinowego kolejki 

wynosi 95 kW. Założono 50% wykorzystanie mocy silnika kolejki oraz czas pracy wynoszący 

50% czasu zmiany roboczej. 

Strumień energii zamieniany na ciepło w ciągniku kolejki napędzanym silnikiem Diesla 

uśredniony równomiernie na czas całej zmiany roboczej, ∆Q wynosi: 

 

∆Q = 95·2,9·0,67·0,5·0,5 = 46,15 kW 

 

Podana ilość ciepła przekazana do powietrza powoduje wzrost temperatury i wilgotności. 

Według wzorów (1) i (2) przyrosty temperatury i wilgotności powietrza uśrednione rów-

nomiernie na czas całej zmiany roboczej wynoszą:  

 

  = 0,92°C  

 

  = 1,14 g /kg  

 

Aby zneutralizować te przyrosty potrzebna jest moc chłodnicza ok. 50 kW. 

Powyższy przykład pokazuje, że zastosowanie kolejki napędzanej silnikiem Diesla powo-

duje pogorszenie warunków klimatycznych w wyrobisku (przyrost temperatury i wilgotności 

powietrza). W przypadku zastosowania kolejki z napędem elektrycznym negatywny wpływ na 

warunki klimatyczne jest zdecydowanie mniejszy ze względu na znacznie większą sprawność 

napędu elektrycznego.  

 

 



 

 

4. PODSUMOWANIE 
 

Stosowanie akumulatorów jako źródła energii w systemach transportu dołowego ogranicza 

negatywny wpływ na środowisko pracy poprzez brak emisji spalin oraz znaczne zmniejszenie 

generowanego hałasu i ciepła. Zdecydowanie mniejsza emisja ciepła w porównaniu z napędem 

spalinowym, powoduje mniejszy wpływ na warunki klimatyczne w wyrobiskach. Wdrażanie 

ciągników typu CA-190 z akumulatorem litowym typu VOLTER przyczyni się do zwiększe-

nia efektywności wykonywanych prac oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy załóg 

górniczych i ergonomii pracy. Ciągnik akumulatorowy CA-190 wraz z akumulatorem typu 

VOLTER znajduje się w ofercie firmy Becker Warkop Sp. z o.o. od drugiej połowy 2020 roku.  

Do chwili obecnej w polskich kopalniach wprowadzono do eksploatacji trzy ciągniki 

tego typu. Ciągniki te, dzięki swoim walorom uzyskały pozytywną ocenę użytkowników. 

Wdrożenie ciągnika typu CA-190 zasilanego z akumulatora typu VOLTER spotyka się 

również ze dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych (obecnie ciągniki te pracują 

w kopalniach w Turcji i Ukrainie).  
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Battery locomotives as the future of underground transport  

in mines 

 

SUMMARY: The article describes the benefits for the working environment resulting from the 

use of the battery powered locomotives. The battery locomotive CA-190 powered by the lithi-

um battery VOLTER is an innovative design in line with current trends in transport develop-

ment in the global mining industry. This locomotive, powered by the lithium battery VOLTER, 

is designed for monorail transport of machine elements, materials and haulage of people. An 

innovative solution is the method of charging the battery during standstill, directly from the 

mine power mains with 500V, 1000V three-phase voltage. The use of batteries as an energy 

source limits the negative impact on the working environment by not emitting exhaust fumes 

and significantly reducing noise and heat generation. The much lower heat emission as com-

pared to the diesel drive causes smaller influence on the climatic conditions in the mine work-

ings. The implementation of the locomotive CA-190 contributes to increasing the efficiency of 

the work performed and improves the safety and work ergonomics of the mining crews. 
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STRESZCZENIE: W warunkach polskiego budownictwa podziemnego obudowę kopalnianych 

wyrobisk kapitalnych, takich jak komory wykonywane w rejonach podszybi, projektuje się 

najczęściej jako stalowo-betonową lub stalowo-kotwowo-betonową. Rekomendowana meto-

dyka projektowania oparta jest o normę PN-G-05600:1998. Ponieważ obudowa musi być pro-

jektowana jako konstrukcja podatna, w obliczeniach brane jest pod uwagę wyłącznie ciśnienie 

statyczne. Istotnie odmienne podejście obliczeniowe prezentuje metoda sterowania konwer-

gencją, oparta o wytyczne Nowej Austriackiej Metody Budowy Tuneli. Założenie o koniecz-

ności powstrzymania przemieszczeń górotworu na jak najwcześniejszym etapie implikuje ko-

nieczność projektowania konstrukcji obudowy ze względu na tzw. ciśnienie deformacyjne. 

W pracy przedstawiona została metodyka i zależności obliczeniowe wykorzystywane w me-

todzie sterowania konwergencją. Przykładowe obliczenia wykonane zostały dla rzeczywistych 

warunków górniczo-geologicznych kopalń JSW S.A. Uzyskane wyniki zweryfikowane zostały za 

pomocą obliczeń numerycznych prowadzonych metodą elementów skończonych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: metoda sterowania konwergencją, wyrobiska kapitalne, obudowa sta-

lowo-betonowa, metoda elementów skończonych 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Analiza konstrukcji i technologii wykonywania obudowy wstępnej tuneli drążonych zgodnie 

z wytycznymi Nowej Metody Austriackiej (NATM) pozwoliła na wprowadzenie do polskiej 

praktyki górniczej obudowy powłokowej, rozumianej jako obudowy utworzonej z cienkiej, 



 

 

 

 

ściśle przylegającej do górotworu warstwy materiału konstrukcyjnego ukształtowanej według 

zakrzywionej powierzchni [21]. W roku 1982 w katowickim Biurze Studiów i Projektów Górni-

czych opracowana została norma branżowa zawierająca wytyczne projektowania i obliczeń sta-

tycznych tego typu obudów [1]. Po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji w roku 1997 została 

ona zastąpiona Polską Normą wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny [13]. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskiej Normie grubość warstwy betonu będącej 

elementem obudowy powłokowej nie może przekraczać 4% szerokości wyrobiska [13]. Ta 

cecha konstrukcyjna umożliwia ograniczenie występowania w konstrukcji momentów gną-

cych, stanowiących przyczynę powstawania niekorzystnych naprężeń rozciągających. Zgodnie 

z zaleceniami Polskiej Normy wymiarowanie obudowy powłokowej należy prowadzić metodą 

stanów granicznych nośności na ściskanie i ścinanie, pomijany jest natomiast wpływ zginania. 

Jednakże wraz ze zwiększaniem grubości warstwy betonu obudowa powłokowa przechodzi 

w obudowę sklepioną, dla której niezbędne jest uwzględnienie wpływu momentów gnących na 

stateczność konstrukcji. 

W praktyce górniczej obudowa powłokowa wykonywana jest najczęściej jako stalowo-

betonowa lub stalowo-betonowo-kotwowa. Tego typu schematy obudowy wykorzystywane są 

jako obudowa wlotów do podszybi [9] oraz obudowa wyrobisk podszybia i innych wyrobisk 

kapitalnych o długiej żywotności. Do podstawowych materiałów konstrukcyjnych wykorzy-

stywanych do wykonywania obudowy powłokowej należą beton natryskowy lub torkret oraz 

typowe odrzwia stalowe wykonane z kształtowników V. Ponadto obserwuje się obecnie wzrost 

zainteresowania wykorzystaniem zbrojenia rozproszonego betonu natryskowego wykonywa-

nego z włókien stalowych lub polipropylenowych [15, 16, 18]. Poprzez obetonowanie odrzwi 

typowej obudowy łukowej uzyskiwana jest istotna poprawa nośności elementów odrzwi i złącz 

oraz warunków współpracy układu obudowa-górotwór [4]. 

 

 

2.  PROJEKTOWANIE OBUDOWY POWŁOKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM POLSKIEJ 

NORMY 
 

2.1. Wyznaczenie przemieszczeń 
 

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy należy wykazać, że konstrukcja obudowy powłokowej 

jest zdolna przenieść przemieszczenia wymuszone przez otaczający ją górotwór. Musi zostać 

zatem spełniony następujący warunek: 

 

𝑢𝑜𝑏 ≥ 0,9 ∙ 𝑢𝑤 ,  (1) 

 

gdzie: uob – podatność radialna obudowy, m; uw – przemieszczenie radialne górotworu, m. 

 

Przemieszczenie radialne górotworu należy obliczać w oparciu o rozwiązanie stanu naprę-

żenia i odkształcenia sprężysto-plastycznej, nieważkiej tarczy z otworem kołowym, obciążonej 

na brzegach izotropowym ciśnieniem pierwotnym górotworu [22]. Podatność radialną dla obu-

dowy stalowo-betonowej należy obliczać na podstawie wzoru [13]: 

 

𝑢𝑜𝑏 = 0,003 ∙ 𝑟𝑜 +
𝑑𝑝 ∙ 𝑡

𝜋
  𝑚 , 

 
(2) 



 

 

 

 

gdzie: ro – promień krzywizny powłoki, m; dp – przemieszczenie obudowy na odcinku 

dylatacji podłużnej, m; t – liczba dylatacji podłużnych w obudowie. 

 

Współczynnik 0,9 podawany we wzorze (1) ma za zadanie uwzględnienie częściowego od-

prężenia górotworu występującego przed wykonaniem obudowy powłokowej [13]. Należy 

zwrócić uwagę, iż w praktyce górniczej wartość podanego współczynnika jest silnie uzależnio-

na od lokalnych warunków górniczo-geologicznych i powinna być określana indywidualnie dla 

każdego wyrobiska. Wpływ na ten współczynnik będzie mieć również rodzaj zastosowanego 

materiału natryskowego, którym może być nie tylko beton, ale spoiwo mineralno-cementowe, 

także z rozproszonym zbrojeniem [15]. Określenie wielkości przemieszczeń występujących 

przed wykonaniem obudowy może zostać przeprowadzone analitycznie [22], empirycznie [19] 

i numerycznie za pomocą pełnej analizy 3D lub analizy osiowosymetrycznej [5, 10].  

Jak wynika ze wzoru (2) podatność radialna obudowy stalowo-betonowej bez dylatacji po-

dłużnych jest bardzo ograniczona, w związku z czym przy projektowaniu obudowy wyrobisk 

posadowionych na dużych głębokościach, w warunkach występowania znacznych ciśnień 

pierwotnych, praktycznie niemożliwe jest spełnienie warunku (1). W związku z tym konieczne 

jest zastosowanie upodatnienia obudowy. 

Norma PN-G-05600 nie podaje praktycznych zaleceń technologicznych dotyczących wy-

konywania dylatacji podłużnych. Upodatnienie typowej obudowy łukowej z profili V polega 

na połączeniu elementów odrzwi za pomocą strzemion odpowiednich dla danego rodzaju 

kształtownika z momentem dokręcenia, umożliwiającym ich wzajemny przesuw. Istotny pro-

blem stanowi wykonanie dylatacji powłoki betonowej. W światowym budownictwie tunelo-

wym przy występowaniu problemów związanych z nadmierną konwergencją wyrobisk stoso-

wane są rozwiązania polegające na zabudowie stalowych elementów upodatniających [3, 6, 

17]. Tym niemniej można ocenić, iż w warunkach polskiego budownictwa górniczego tego 

typu rozwiązanie mogłoby wiązać się z istotnymi problemami technologicznymi. 

Alternatywną metodą umożliwiającą spełnienie warunku (1) jest zastosowanie tak zwanego 

upodatnienia technologicznego, polegającego na fazowym wykonywaniu elementów obudowy 

powłokowej [4]. Zastosowanie tego typu rozwiązania polega na wykonywaniu bezpośrednio  

w przodku wstępnej obudowy kotwowej lub obudowy łukowo-podatnej oraz prowadzeniu be-

tonowania odrzwi w strefie pozaprzodkowej po wystąpieniu częściowego odprężenia górotwo-

ru. W tym wypadku istotnym problemem jest określenie optymalnej odległości od czoła 

przodka, w której powinno się prowadzić betonowanie odrzwi. 

 

2.2. Wyznaczenie obciążeń 
 

Polska Norma podaje cztery modele obciążeń obudowy wyrobiska [13]: 

– model wyrobiska płytko zalegającego, 

– model ośrodka sprężystego, 

– model ośrodka sprężysto-plastycznego, 

– model ośrodka sprężysto-plastyczno-spękanego.  

W praktyce, ze względu na zwiększającą się głębokość eksploatacji, dla wykonywanych 

obecnie wyrobisk w większości przypadków powinien być stosowany jeden z dwóch ostatnich 

modeli. 

Zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy do sprawdzenia nośności obudowy należy przyj-

mować wyłącznie ciśnienie statyczne, związane z grawitacyjnym oddziaływaniem warstw 

skalnych, położonych w zasięgu stref niesprężystych [13]. Działanie ciśnienia deformacyjnego, 



 

 

 

 

związanego z przemieszczaniem się ośrodka skalnego w kierunku wyrobiska, jest w praktyce 

pomijane, ponieważ przyjmuje się, że podatność obudowy musi umożliwić wystąpienie całości 

wymuszonych przemieszczeń górotworu. 

Istotnie odmienne podejście do projektowania obudowy wyrobisk podziemnych zawarte 

jest w wytycznych Nowej Austriackiej Metody Budowy Tuneli, zakładającej że przemieszcze-

nia górotworu muszą zostać zatrzymane na możliwie jak najwcześniejszym etapie, uniemożli-

wiając tym samym spękanie i rozluzowanie skał wokół wyrobiska. W związku z tym obudowa 

wyrobisk projektowana jest przede wszystkim z uwagi na ciśnienie deformacyjne, a jedną  

z podstawowych metod projektowania stanowi metoda sterowania konwergencją [18]. 

 

 

3. PROJEKTOWANIE OBUDOWY POWŁOKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM METODY 

STEROWANIA KONWERGENCJĄ 
 

3.1. Założenia metody sterowania konwergencją 
 

Metoda sterowania konwergencją (CCM – Convergence Confinement Method) jest metodą 

graficzną, wykorzystującą trzy krzywe [18; 20]: 

– krzywa reakcji masywu skalnego (GRC – Ground Reaction Curve) – przedstawia za-

leżność pomiędzy przemieszczeniem radialnym konturu wyrobiska a naprężeniem ra-

dialnym jakie należy przyłożyć do konturu wyrobiska aby zapobiec dalszemu ruchowi, 

– krzywa charakterystyki obudowy (SCC – Support Characteristics Curve) – przedstawia 

zależność pomiędzy przemieszczeniem radialnym obudowy a ciśnieniem deformacyj-

nym działającym na obudowę,  

– krzywa przemieszczeń podłużnych (LDP – Longitudinal Displacement Profile) – przed-

stawia zależność pomiędzy przemieszczeniem radialnym konturu wyrobiska a odległo-

ścią od czoła przodka. 

Obliczenia analityczne w metodzie sterowania konwergencją opierają się na rozwiązaniu 

nieważkiej tarczy z otworem, obciążonej od zewnątrz ciśnieniem pierwotnym. Do obliczeń 

przyjmuje się następujące założenia upraszczające: 

– kołowy kształt przekroju poprzecznego wyrobiska, 

– hydrostatyczny stan naprężeń pierwotnych, 

– jednorodność i izotropowość masywu skalnego. 

 

3.2. Krzywa reakcji masywu skalnego GRC 
 

W celu wyznaczenia krzywej reakcji masywu skalnego GRC konieczna jest znajomość 

następujących parametrów związanych z lokalnymi uwarunkowaniami geologiczno-górniczymi: 

– kąt tarcia wewnętrznego górotworu ϕ, 

– spójność górotworu c, 

– moduł Younga górotworu E, 

– liczba Poissona górotworu ν, 

– naprężenie pierwotne po, 

– promień wyrobiska ro. 

Zgodnie z kryterium Coulomba-Mohra wytrzymałość górotworu na jednoosiowe ściskanie 

można wyznaczyć na podstawie wzoru [6]: 

 



 

 

 

 

𝑅𝑐 =
2 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙

1 − 𝑠𝑖𝑛𝜙
 [𝑀𝑃𝑎], 

 
(3) 

 

Do dalszych zależności wprowadzono następujące współczynniki obliczeniowe: 

 

𝛼 =
1 + 𝑠𝑖𝑛𝜙

1 − 𝑠𝑖𝑛𝜙
, 
 

(4) 

 

𝛽 =
2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜙

1 − 𝑠𝑖𝑛𝜙
. 
 

(5) 

 

 

Naprężenie krytyczne, przy którym górotwór przechodzi ze stanu sprężystego w plastyczny 

(naprężenie na granicy strefy plastycznej i sprężystej) należy obliczyć ze wzoru [6]: 

 

𝑝𝑐𝑟 =
2 ∙ 𝑝𝑜 − 𝑅𝑐

1 + 𝛼
  𝑀𝑃𝑎 . 

 
(6) 

 

Jeżeli podporność aktywna obudowy pi jest większa od ciśnienia krytycznego, górotwór 

zachowuje się jak ośrodek liniowo-sprężysty. W tej sytuacji przemieszczenie radialne konturu 

wyrobiska jest wyznaczane ze wzoru [6]: 

 

𝑢𝑖𝑒 𝑝𝑖 =
𝑟𝑜 ∙  1 + 𝜈 

𝐸
∙  𝑝𝑜 − 𝑝𝑖   𝑚 . 

 
(7) 

 

Jeżeli podporność aktywna obudowy pi jest mniejsza od ciśnienia krytycznego, górotwór 

zachowuje się jak ośrodek plastyczny. W tej sytuacji przemieszczenie radialne konturu wyrobi-

ska jest wyznaczane ze wzoru [6]: 

 

𝑢𝑖𝑝 (𝑝𝑖 , 𝑟𝑝) =
𝑟𝑜 ∙  1 + 𝜈 

𝐸
∙  2 ∙  1 − 𝜈 ∙  𝑝𝑜 − 𝑝𝑐𝑟  ∙  

𝑟𝑝

𝑟𝑜
 

2

−  1 − 2 ∙ 𝜈 ∙  𝑝𝑜 − 𝑝𝑖    𝑚 . 
 

(8) 

 

Jak wynika ze wzoru (8) przemieszczenie górotworu jest zależne nie tylko od podporności 

aktywnej obudowy, ale także od promienia strefy plastycznej rp. Promień strefy plastycznej 

można wyznaczyć na podstawie następującej zależności [6]: 

 

𝑟𝑝(𝑝𝑖) = 𝑟𝑜 ∙  
2 ∙  𝑝𝑜 ∙  𝛼 − 1 + 𝑅𝑐 

 1 + 𝛼 ∙   𝛼 − 1 ∙ 𝑝𝑖 + 𝑅𝑐 
 

1
𝛼−1

  𝑚 . 
 

(9) 

 

Należy zwrócić uwagę, iż wzór (9) stosuje się dla modelu idealnie sprężysto-plastycznego,  

w którym nie jest uwzględnione osłabienie parametrów wytrzymałościowych górotworu w strefie 

plastycznej. W celu obliczenia promienia strefy plastycznej dla modelu sprężysto-plastycznego 

z osłabieniem przyjęto wzór podawany przez Polską Normę [12]: 



 

 

 

 

 

𝑟𝑝(𝑝𝑖) = 𝑟𝑜 ∙  
𝑝𝑐𝑟 ∙ 𝛽 + 𝑅𝑐

′

𝑝𝑖 ∙ 𝛽 + 𝑅𝑐
′
 

1
𝛽

 [𝑚], 
 

(10) 

 

gdzie: Rc' – wytrzymałość górotworu na ściskanie w obrębie strefy plastycznej (norma PN-G-

05020:1997 zaleca przyjmowanie 40 do 60% wytrzymałości górotworu w obrębie strefy 

sprężystej), MPa. 

 

Jak wynika z równań (7)÷(10) wielkość przemieszczeń górotworu oraz zasięg strefy pla-

stycznej są wprost zależne od obciążenia obudowy pi. Należy zwrócić uwagę, że tego typu za-

leżność nie jest uwzględniana w Polskich Normach [12, 13]. Krzywą reakcji masywu skalnego 

wykreśloną dla modelu idealnie sprężysto-plastycznego i sprężysto-plastycznego z osłabieniem 

przedstawiono na rysunku 1. Do dalszych rozważań przyjęto model sprężysto-plastyczny  

z osłabieniem. 

 

 

 
 
Rys. 1. Krzywa reakcji masywu skalnego (GRC) 

Figure 1. Ground Reaction Curve (GRC) 

 

 

3.3. Krzywa przemieszczeń podłużnych LDP 
 

Podczas gdy krzywe GRC i SCC określane są dla przekroju poprzecznego wyrobiska w pła-

skim stanie odkształcenia, krzywa LDP określa zachowanie się górotworu na długości wyrobi-

ska, uwzględniając zależność przemieszczeń radialnych masywu skalnego od odległości od 

czoła przodka. Krzywa LDP jest niezbędna do oszacowania wielkości przemieszczeń górotwo-

ru, zachodzących przed wykonaniem obudowy, a zatem spełnia tą samą funkcję co ogólny 

współczynnik 0,9 podawany przez PN-G-05600. 

Empiryczne rozwiązanie krzywej LDP dla górotworu sprężysto-plastycznego zostało poda-

ne przez Vlachopoulosa i Diederichsa [19]. Dla uproszczenia obliczeń w pierwszej kolejności 



 

 

 

 

należy wprowadzić pojęcie względnego promienia strefy plastycznej R*, względnego prze-

mieszczenia radialnego ui* i względnej odległości od czoła przodka X*. Względny promień 

strefy plastycznej można wyznaczyć z następującego wzoru [19]: 

 

𝑅∗ =
𝑟𝑝𝑚𝑎𝑥  

𝑟𝑜
  
𝑚

𝑚
 , 
 

(11) 

 

gdzie: rpmax – maksymalny promień strefy plastycznej (dla pi=0), m. 

 

Względne przemieszczenie radialne można wyznaczyć z następującego wzoru [19]: 

 

𝑢𝑖
∗ =

𝑢𝑖

𝑢𝑚𝑎𝑥
  
𝑚

𝑚
 , 
 

(12) 

 

gdzie: ui – przemieszczenie radialne konturu wyrobiska, m; umax – maksymalne przemiesz-

czenie radialne konturu wyrobiska, (dla pi=0), m. 

 

Względną odległość od czoła przodka można wyznaczyć z następującego wzoru [19]: 

 

𝑋∗ =
𝑥

𝑟𝑜
  
𝑚

𝑚
 , 
 

(13) 

 

gdzie: x – odległość od czoła przodka (ujemna przed czołem przodka, dodatnia za czołem 

przodka), m. 

 

W celu wykreślenia krzywej LDP w pierwszej kolejności należy wyznaczyć wielkość 

względnych przemieszczeń radialnych konturu wyrobiska bezpośrednio w czole przodka (x=0) 

[19]: 

 

𝑢0
∗ =

1

3
∙ 𝑒−0,15∙𝑅∗

 
𝑚

𝑚
 , 
 

(14) 

 

Względne przemieszczenia w górotworze (x<0) i wyrobisku (x>0) należy wyznaczać z na-

stępującego wzoru [19]: 

 

𝑢𝑖
∗ =  

𝑢0
∗ ∙ 𝑒𝑋∗

  𝑑𝑙𝑎 𝑋∗ < 0

1 −  1 − 𝑢0
∗ ∙ 𝑒−

3∙𝑋∗

2∙𝑅∗  𝑑𝑙𝑎 𝑋∗ > 0
 
𝑚

𝑚
 . 

 

(15) 

 

3.4. Krzywa charakteryzująca obudowę SCC i określenie punktu współpracy obudowy  

z górotworem 
 

Równania podane przez Hoeka [8] umożliwiają oszacowanie następujących parametrów obu-

dowy stalowej, betonowej i kotwowej: 

– podporności rozumianej jako maksymalne dopuszczalne obciążenie obudowy, 



 

 

 

 

– sztywności opisującej nachylenie krzywej SCC.  

Należy zwrócić uwagę, że są to zależności bardzo uproszczone, pomijające wpływ sił tną-

cych oraz momentów gnących na stateczność projektowanej obudowy. Dla obudowy stalowej 

przyjmuje się założenie, że współpracuje ona z górotworem w sposób ścisły, a ewentualne 

pustki wypełniane są betonem natryskowym. Istotna trudność wiąże się z określeniem parame-

trów obudowy kotwowej, w przypadku której współpraca z górotworem jest zagadnieniem 

bardzo skomplikowanym. W związku z tym zależności podane przez Hoeka opisują wyłącznie 

kotwy mechaniczne mocowane punktowo w górotworze. W warunkach polskiego górnictwa 

węgla kamiennego częściej stosowane są kotwy prętowe lub elastyczne wklejane na całej dłu-

gości otworu. 

W celu wyznaczenia krzywej SCC dla obudowy stalowej konieczna jest znajomość nastę-

pujących parametrów: 

– pole powierzchni przekroju poprzecznego profilu stalowego As, 

– moduł Younga stali Es, 

– obliczeniowa granica plastyczności stali fyd, 

– rozstaw odrzwi stalowych sl. 

W celu wyznaczenia krzywej SCC dla obudowy betonowej konieczna jest znajomość na-

stępujących parametrów: 

– moduł Younga betonu Ec, 

– liczba Poissona betonu νc, 

– obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie fcd, 

– grubość warstwy betonu tc. 

Podporność obudowy należy wyznaczać na podstawie następujących zależności [8]: 

– dla obudowy stalowej: 

 

𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑠𝑙 ∙ 𝑟𝑜
 𝑀𝑃𝑎 , 

 
(16) 

 

– dla obudowy betonowej: 

 

𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 =
𝑓𝑐𝑑
2

∙  1 −
 𝑟𝑜 − 𝑡𝑐 

2

𝑟𝑜2
   𝑀𝑃𝑎 . 

 
(17) 

 

Sztywność obudowy należy wyznaczać na podstawie następujących zależności [8]: 

– dla obudowy stalowej: 

 

𝐾𝑠 =
𝐴𝑠 ∙ 𝐸𝑠

𝑠𝑙 ∙ 𝑟𝑜
2
 
𝑀𝑃𝑎

𝑚
 , 
 

(18) 

 

– dla obudowy betonowej: 

 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑐 ∙  𝑟𝑜

2 −  𝑟𝑜 − 𝑡𝑐 
2 

2 ∙ (1 − 𝜈𝑐
2) ∙ (𝑟𝑜 − 𝑡𝑐) ∙ 𝑟𝑜2

  
𝑀𝑃𝑎

𝑚
 . 
 

(19) 

 



 

 

 

 

Dopuszczalne przemieszczenie obudowy można wyznaczyć z następującego wzoru [18]: 

 

𝑢𝑑𝑜𝑝 =
𝑝𝑚𝑎𝑥

𝐾
  𝑚 . 

 
(20) 

 

Obliczenie parametrów obudowy mieszanej należy prowadzić według następującej meto-

dyki [18]: 

– sztywność obudowy mieszanej Kob należy określić poprzez sumowanie sztywności po-

szczególnych rodzajów obudów, 

– maksymalne przemieszczenie obudowy mieszanej udopob należy przyjmować jako naj-

mniejsze maksymalne przemieszczenie spośród obudów wchodzących w skład obudo-

wy mieszanej. 

Podporność obudowy mieszanej określa się z następującego wzoru: 

 

𝑝𝑜𝑏 = 𝐾𝑜𝑏 ∙ 𝑢𝑑𝑜𝑝𝑜𝑏
 [𝑀𝑃𝑎]. 

 
(21) 

 

Podporność obudowy stalowo-betonowej wynosi zatem: 

 

𝑝𝑜𝑏 =  𝐾𝑐 + 𝐾𝑠 ∙ 𝑚𝑖𝑛  
𝑢𝑑𝑜𝑝𝑐

𝑢𝑑𝑜𝑝𝑠
  𝑀𝑃𝑎 . 

 
(22) 

 

 

4. WYKORZYSTANIE METODY STEROWANIA KONWERGENCJĄ DO 

PROJEKTOWANIA OBUDOWY WYROBISKA NA PRZYKŁADZIE  

KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” 
 

4.1. Obliczenia analityczne 
 

 
Tabela 1. Parametry wejściowe do obliczeń krzywej GRC – KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Table 1. Input parameters for the calculation of GRC curve – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” 
 

Parametr Symbol Jednostka Wartość 

Spójność górotworu c MPa 7,09 

Kąt tarcia wewnętrznego 

górotworu 
ϕ ⁰ 40,22 

Moduł Younga górotworu E MPa 7 509 

Liczba Poissona górotworu ν - 0,12 

Naprężenie pierwotne po MPa 21,04 

Promień wyrobiska ro m 3,19 

 

 

Parametry wejściowe do obliczeń krzywej GRC zestawiono w tabeli 1. W obliczeniach po-

służono się rzeczywistym przekrojem geologicznym z KWK „Knurów-Szczygłowice”. Projek-

towane wyrobisko jest komorą funkcyjną posadowioną na głębokości 842 m. 

Obliczenia krzywej charakteryzującej obudowę przeprowadzono dla obudowy stalowo-

betonowej. Parametry wejściowe do wykreślenia krzywej SCC zestawiono w tabeli 2. 



 

 

 

 

Tabela 2. Parametry wejściowe do obliczeń krzywej SCC – KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Table 2. Input parameters for the calculation of SCC curve – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” 

 

Obudowa stalowa z łuków profilu V36 

Przekrój poprzeczny kształtownika As m2 0,00452 

Moduł Younga stali Es MPa 200 000 

Rozstaw odrzwi sl m 0,6 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd MPa 417 

Obudowa z betonu natryskowego klasy C40/50 

Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie fcd MPa 28,57 

Moduł Younga betonu natryskowego Ec MPa 28 000 

Liczba Poissona betonu natryskowego νc - 0,25 

Grubość warstwy betonu natryskowego tc m 0,05 

 

 

Wyznaczoną dla zadanych warunków krzywą LDP przedstawiono na rysunku 2. Krzywe 

GRC i SCC przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
 
Rys. 2. Krzywa przemieszczeń podłużnych (LDP) – KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Figure 2. Longitudinal Displacement Profile – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” 

 

 

Jak wynika z wykresu przedstawionego na rysunku 2 w odległości 1 m od czoła przodka za-

chodzi ponad 50% docelowych przemieszczeń górotworu. W odległości 5 m jest to już ponad 

90%. Jednocześnie dla założonego wstępnie schematu obudowy stalowo-betonowej (rys. 3 – ko-

lor czerwony) nie występuje przecięcie krzywych GRC i SCC. Oznacza to, że ciśnienie deforma-

cyjne działające na obudowę przekracza jej podporność. W celu ograniczenia wielkości ciśnie-

nia deformacyjnego konieczne jest dopuszczenie do częściowego przemieszczenia górotworu. 

Przy wykonywaniu obudowy w odległości 5 m od czoła przodka (rys. 3 – kolor niebieski) 



 

 

 

 

obudowa przenosi działające na nią obciążenia – tego typu rozwiązanie nie może być jednak 

zastosowane w praktyce górniczej, ponieważ nie zapewnia bezpieczeństwa załodze pracującej 

w przodku. 

 

 

 
 
Rys. 3. Krzywa reakcji górotworu (GRC) i krzywe charakteryzujące obudowę (SCC) – KWK „Knurów-

Szczygłowice” 

Figure 3. Ground Reaction Curve (GRC) and Support Characteristics Curve (SCC) – Coal Mine 

“Knurów-Szczygłowice” 

 

 

W celu ograniczenia obciążenia działającego na obudowę przy jednoczesnym zapewnieniu 

bezpieczeństwa załogi konieczne jest zastosowanie upodatnienia technologicznego [4]. W stre-

fie przodkowej należy wykonać typową obudowę łukowo-podatną z elementami odrzwi łączo-

nymi za pomocą strzemion, umożliwiających ich wzajemny przesuw. Nanoszenie warstwy 

betonu natryskowego należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 5 m od czoła przodka, 

dla której wystąpi ponad 90% prognozowanych przemieszczeń górotworu. 

Podporność obudowy łukowo-podatnej jest istotnie mniejsza od podporności sztywnej 

obudowy stalowej [2]. Można określić ją ze wzoru podawanego przez Polską Normę [12]: 

 

𝑝Ł𝑃 =
𝑁𝑧

𝑠𝑙 ∙ 𝑟𝑜
[𝑀𝑃𝑎], 

 
(23 

 

gdzie: Nz – nośność zsuwna odrzwi, MN. 



 

 

 

 

Polska Norma zaleca przyjmować wartość Nz dla kształtownika V36 równą 0,30 MN [12]. 

Instrukcja doboru obudowy odrzwiowej wg Głównego Instytutu Górnictwa podaje wartość 

nośności zsuwnej danej wielkości odrzwi zależną od rodzaju zastosowanych strzemion oraz 

momentu dokręcenia nakrętek [14]. Ostatecznie do obliczeń przyjęta została wartość nośności 

zsuwnej równa 0,35 MN. Krzywą charakteryzującą zaproponowany schemat obudowy ozna-

czono na rysunku 2 kolorem zielonym. Jak wynika z wykresu zastosowanie upodatnienia tech-

nologicznego pozwala na ograniczenie obciążenia obudowy, a jednocześnie na szybkie pod-

parcie stropu wyrobiska i zapewnienie bezpieczeństwa załogi pracującej w przodku. 

 

4.2. Obliczenia numeryczne 
 

Obliczenia przeprowadzone za pomocą metody sterowania konwergencją zweryfikowano za 

pomocą obliczeń numerycznych. Przy budowie modelu numerycznego wzięto pod uwagę do-

datkowe czynniki, które nie mogły zostać uwzględnione w obliczeniach analitycznych: 

– warstwowa budowa górotworu, 

– nachylenie warstw skalnych, 

– rzeczywisty, łukowy przekrój wyrobiska. 

W obliczeniach wykorzystany został program RS2, oparty na metodzie elementów skoń-

czonych. W celu przeprowadzenia analizy stanu naprężenia i odkształcenia w rejonie przed-

miotowego wyrobiska zbudowany został dwuwymiarowy model górotworu, przedstawiający 

przekrój poprzeczny przez projektowane wyrobisko. Model obliczeniowy przedstawiono na 

rysunku 4. 

 

 
 
Rys. 4. Numeryczny model górotworu – KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Figure 4. Geomechanical model – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” 

 

 



 

 

 

 

Przy budowie modelu obliczeniowego przyjęto następujące założenia: 

– górotwór jest ośrodkiem sprężysto-plastycznym z osłabieniem i izotropowym, 

– warunek stanu granicznego jest obliczany według kryterium zniszczenia Coulomba-

Mohra, 

– w górotworze występuje hydrostatyczny stan naprężeń pierwotnych, 

– brak możliwości przemieszczeń radialnych na krawędziach modelu. 

Efekt postępującego czoła przodka został uwzględniony poprzez przyłożenie do konturu wy-

robiska ciśnienia o wartości odpowiadającej pewnej części ciśnienia radialnego, dobranej w ten 

sposób aby wartość przemieszczeń konturu wyrobiska odpowiadała wartościom oszacowanym 

analitycznie na podstawie wykreślonej uprzednio krzywej LDP. 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono w dwóch wariantach: 

1) Wykonywanie obudowy stalowo-betonowej w odległości 1 m od czoła przodka, 

2) Wykonywanie obudowy łukowo-podatnej w odległości 1 m od czoła przodka i prze-

prowadzenie betonowania w odległości 5 m od czoła przodka.  

W celu oceny stateczności obudowy stalowo-betonowej posłużono się wykresami nośności 

granicznej, uwzględniającymi stany graniczne nośności na zginanie i ścinanie oraz osiowe ści-

skanie i rozciąganie dla elementów stalowych i betonowych [7]. Do programu wprowadzono 

charakterystyczne wytrzymałości betonu i stali. Przyjęto, że zgodnie z zalecaniami Polskiej 

Normy dla betonu musi zostać spełniony współczynnik bezpieczeństwa FS=1,4, a dla stali 

FS=1,1 [11].  

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono wykresy dla betonu, pominięto wykresy dla stali ponie-

waż ze względu na mniejszą dopuszczalną wartość przemieszczeń warstwa betonu ulega znisz-

czeniu jako pierwsza. 

 

 

 
 
Rys. 5. Wykresy nośności granicznej betonu – KWK „Knurów-Szczygłowice” – wariant 1  

(obudowa stalowo-betonowa wykonywana 1 m od czoła przodka) 

Figure 5. Support capacity plots of concrete – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” – variant 1  

(composite steel-concrete support installed 1 m behind the face) 

 

 



 

 

 

 

 
 
Rys. 6. Wykresy nośności granicznej betonu – KWK „Knurów-Szczygłowice” – wariant 2  

(obudowa stalowo-betonowa wykonywana 5 m od czoła przodka) 

Figure 6. Support capacity plots of concrete – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” – variant 2  

(composite steel-concrete support installed 5 m behind the face) 

 

 

Na podstawie obliczeń numerycznych wykazano, że wykonanie sztywnej obudowy stalo-

wo-betonowej w strefie przodkowej (wariant 1) będzie skutkować istotnym wzrostem sił osio-

wych w obudowie, a tym samym przekroczeniem wymaganego współczynnika bezpieczeństwa 

(rys. 5). Przeprowadzenie betonowania odrzwi w odległości 5 m od czoła przodka (wariant 2 – 

rys. 6) umożliwi wystąpienie częściowego odprężenia górotworu i ograniczenie ciśnienia de-

formacyjnego działającego na obudowę. Tym samym dla wariantu 2 spełniony jest wymagany 

współczynnik bezpieczeństwa. 

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono mapę przemieszczeń górotworu oraz zasięgu strefy pla-

stycznej dla obu wariantów. W wariancie 2 przemieszczenia górotworu wahają się od 14 cm 

w stropie do 40 cm w spągu wyrobiska. Zasięg strefy uplastycznionego górotworu waha się od 

10 do 49 cm. Wartości te są nieznacznie większe od prognozowanych na podstawie obliczeń 

analitycznych (przemieszczenia konturu wyrobiska 11 cm, zasięg strefy plastycznej 25 cm). 

Wcześniejsze wykonanie sztywnej obudowy stalowo-betonowej (wg wariantu 1) wpływa na 

nieznaczne ograniczenie zasięgu strefy uplastycznionej i wielkości przemieszczeń górotworu. 

 

 



 

 

 

 

 
 
Rys. 7. Przemieszczenia górotworu oraz zasięg strefy plastycznej – KWK „Knurów-Szczygłowice” – 

wariant 1 (obudowa stalowo-betonowa wykonywana 1 m od czoła przodka) 

Figure 7. Displacement and yielded elements map – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” –  

variant 1 (composite steel-concrete support installed 1 m behind the face) 

 

 

 
 
Rys. 8. Przemieszczenia górotworu oraz zasięg strefy plastycznej – KWK „Knurów-Szczygłowice” – 

wariant 2 (obudowa stalowo-betonowa wykonywana 5 m od czoła przodka) 

Figure 8. Displacement and yielded elements map – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” –  

variant 2 (composite steel-concrete support installed 5 m behind the face) 

 

 



 

 

 

 

5. WYKORZYSTANIE METODY STEROWANIA KONWERGENCJĄ DO 

PROJEKTOWANIA OBUDOWY WYROBISKA NA PRZYKŁADZIE  

KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA” 
 

5.1. Obliczenia analityczne 
 

Parametry wejściowe do obliczeń zestawiono w tabeli 3. W obliczeniach posłużono się rze-

czywistym przekrojem geologicznym z KWK „Borynia-Zofiówka”. Projektowane wyrobisko 

jest komorą funkcyjną posadowioną na głębokości 985 m. 

 

 
Tabela 3. Parametry wejściowe do obliczeń krzywej GRC – KWK „Borynia-Zofiówka” 

Table 3. Input parameters for the calculation of GRC curve – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” 
 

Parametr Symbol Jednostka Wartość 

Spójność górotworu c MPa 8,72 

Kąt tarcia wewnętrznego 

górotworu 
ϕ ⁰ 36,00 

Moduł Younga górotworu E MPa 7 526 

Liczba Poissona górotworu ν - 0,18 

Naprężenie pierwotne po MPa 24,63 

Promień wyrobiska ro m 3,40 

 

 

Obliczenia krzywej charakteryzującej obudowę przeprowadzono dla obudowy stalowo-

betonowej. Parametry wejściowe do wykreślenia krzywej SCC zestawiono w tabeli 4. 

 

 
Tabela 4. Parametry wejściowe do obliczeń krzywej SCC – KWK „Borynia-Zofiówka” 

Table 4. Input parameters for the calculation of SCC curve – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” 
 

Obudowa stalowa z łuków profilu V36 

Przekrój poprzeczny kształtownika As m2 0,00452 

Moduł Younga stali Es MPa 200 000 

Rozstaw odrzwi sl m 0,9 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd MPa 417 

Obudowa z betonu natryskowego klasy C40/50 

Wytrzymałość obliczeniowa betonu na 

ściskanie 
fcd MPa 28,57 

Moduł Younga betonu natryskowego Ec MPa 28 000 

Liczba Poissona betonu natryskowego νc - 0,25 

Grubość warstwy betonu natryskowego tc m 0,05 

 

 

Wyznaczoną dla zadanych warunków krzywą LDP przedstawiono na rysunku 9. Krzywe 

GRC i SCC przedstawiono na rysunku 10. 

 



 

 

 

 

 
 
Rys. 9. Krzywa przemieszczeń podłużnych (LDP) – KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Figure 9. Longitudinal Displacement Profile (LDP) – Coal Mine “Knurów-Szczygłowice” 

 

 

 
 
Rys. 10. Krzywa reakcji górotworu (GRC) i krzywe charakteryzujące obudowę (SCC) – KWK „Borynia-

Zofiówka” 

Figure 10. Ground Reaction Curve (GRC) and Support Characteristics Curve (SCC) – Coal Mine “Bo-

rynia-Zofiówka” 

 



 

 

 

 

Jak wynika z wykresu przedstawionego na rysunku 9 w odległości 1 m od czoła przodka 

zachodzi ponad 50% docelowych przemieszczeń górotworu. W odległości 5 m jest to już bli-

sko 90%. Jednocześnie, analogicznie jak w poprzednim przykładzie, w celu ograniczenia wy-

tężenia obudowy zachodzi konieczność zastosowania upodatnienia technologicznego (kolor 

zielony – rys. 10). Wykonanie sztywnej obudowy stalowo-betonowej w strefie przodkowej 

skutkować będzie wystąpieniem silnego ciśnienia deformacyjnego o wartości przekraczającej 

podporność obudowy wyrobiska. Przeprowadzenie fazowego wznoszenia obudowy umożliwi 

redukcję ciśnienia deformacyjnego do wartości nieprzekraczającej podporności obudowy. 

 

5.2. Obliczenia numeryczne 
 

Obliczenia przeprowadzone za pomocą metody sterowania konwergencją zweryfikowano za 

pomocą obliczeń numerycznych. Podobnie jak w pierwszym przykładzie przy budowie modelu 

wzięto pod uwagę dodatkowe czynniki, które nie mogły zostać uwzględnione w obliczeniach 

analitycznych, a zatem warstwową budowę górotworu, nachylenie warstw skalnych i rzeczy-

wisty kształt przekroju poprzecznego wyrobiska. Ponadto w rozpatrywanym przykładzie zało-

żono, że po upływie pewnego czasu od wykonania analizowanej komory w jej sąsiedztwie 

(około 15 m poniżej) wydrążony zostanie przekop technologiczny.  

W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu w modelu przyjęty został anizotropowy stan 

naprężeń pierwotnych. Przyjęto, że pierwotne naprężenia poziome działające prostopadle do 

osi wyrobiska przyjmują 50% wartości pierwotnych naprężeń pionowych, natomiast pierwotne 

naprężenia poziome działające wzdłuż osi wyrobiska 110% wartości pierwotnych naprężeń 

pionowych. Pozostałe założenia dotyczące modelowania przyjęto analogicznie jak w poprzed-

nim przykładzie. Widok modelu numerycznego przedstawiono na rysunku 11. 

 

 

 
 
Rys. 11. Numeryczny model górotworu – KWK „Borynia-Zofiówka” 

Figure 11. Geomechanical model – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” 



 

 

 

 

Wykresy nośności granicznej dla obudowy stalowo-betonowej wykonywanej w strefie 

przodkowej (wariant 1) i obudowy wznoszonej z wykorzystaniem upodatnienia technologicz-

nego (wariant 2) przedstawiono na rysunkach 12 i 13. W obu przypadkach wykresy przedsta-

wiają sytuację przed wydrążeniem przekopu technologicznego. 

 

 

 
 

 
Rys. 12. Wykresy nośności granicznej betonu – KWK „Borynia-Zofiówka” – wariant 1  

(obudowa stalowo-betonowa wykonywana 1 m od czoła przodka) 

Figure 12. Support capacity plots of concrete – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” – variant 1  

(composite steel-concrete support installed 1 m behind the face) 

 

 

 
 

Rys. 13. Wykresy nośności granicznej betonu – KWK „Borynia-Zofiówka” – wariant 2  

(obudowa stalowo-betonowa wykonywana 5 m od czoła przodka) 

Figure 13. Support capacity plots of concrete – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” – variant 2  

(composite steel-concrete support installed 5 m behind the face) 



 

 

 

 

Jak wynika z rysunków 12 i 13, podobnie jak w poprzednim przykładzie, zastosowanie 

upodatnienia technologicznego umożliwia redukcję sił osiowych występujących w obudowie. 

Obudowa stalowo-betonowa w wariancie 2 (rys. 13) spełnia warunki stanu granicznego nośno-

ści z zachowaniem wymaganych współczynników bezpieczeństwa. W drugim etapie analizy 

rozpatrzono wpływ drążenia przekopu technologicznego na stan obudowy analizowanego wy-

robiska. Wykresy nośności granicznej obudowy po wykonaniu przekopu przedstawiono na 

rysunku 14. 

 

 
Rys. 14. Wykresy nośności granicznej betonu – KWK „Borynia-Zofiówka” – analiza wpływu drążenia 

przekopu technologicznego 

Figure 14. Support capacity plots of concrete – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” – analysis of influence  

of technological heading drivage 

 

 

Jak wynika z rysunku 14 wydrążenie przekopu technologicznego w sąsiedztwie analizowa-

nego wyrobiska skutkować będzie wystąpieniem sił rozciągających w obudowie, a tym samym 

przekroczeniem stanu granicznego nośności obudowy w prawym i lewym ociosie wyrobiska. 

W celu przeciwdziałania uszkodzeniom obudowy konieczna jest zmiana lokalizacji projekto-

wanego przekopu lub zmiana kolejności rozcinki. Jak wynika z obliczeń numerycznych wpływ 

drążenia wyrobiska sąsiedniego jest istotnym czynnikiem, zasadniczo wpływającym na sta-

teczność projektowanej obudowy. Wzajemne oddziaływanie wyrobisk sąsiednich nie może 

zostać uwzględnione w obliczeniach prowadzonych za pomocą metody CCM. 

Na rysunkach 15 i 16 przedstawiono mapę przemieszczeń górotworu oraz zasięgu strefy 

plastycznej dla obu wariantów. Przemieszczenia górotworu wahają się od 12 cm w spągu do 

19 cm w stropie. Strefa uplastycznionego górotworu występuje wyłącznie w ociosach wyrobi-

ska. Zasięg strefy plastycznej waha się od 40 do 62 cm. W obu przypadkach wartości te zbli-

żone są do prognozowanych na podstawie obliczeń analitycznych (przemieszczenia konturu 

wyrobiska 15 cm, zasięg strefy plastycznej 43 cm). Podobnie jak w poprzednim przykładzie 

wcześniejsze wykonanie sztywnej obudowy stalowo-betonowej (wg wariantu 1) wpływa na 

nieznaczne ograniczenie zasięgu strefy uplastycznionej i wielkości przemieszczeń górotworu. 

 

 



 

 

 

 

 
 
Rys. 15. Przemieszczenia górotworu oraz zasięg strefy plastycznej – KWK „Borynia-Zofiówka” – 

wariant 1 (obudowa stalowo-betonowa wykonywana 1 m od czoła przodka) 

Figure 15. Displacement and yielded elements map – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” – variant 1  

(composite steel-concrete support installed 1 m behind the face) 

 

 

 
 
Rys. 16. Przemieszczenia górotworu oraz zasięg strefy plastycznej – KWK „Borynia-Zofiówka” – 

wariant 2 (obudowa stalowo-betonowa wykonywana 5 m od czoła przodka) 

Figure 16. Displacement and yielded elements map – Coal Mine “Borynia-Zofiówka” – variant 2  

(composite steel-concrete support installed 5 m behind the face) 



 

 

 

 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Przedstawiona w artykule metodyka projektowania obudowy za pomocą metody sterowania 

konwergencją (CCM) jest powszechnie stosowana w światowym budownictwie podziemnym, 

znajdując szczególne zastosowanie do projektowania obudowy wstępnej tuneli [18]. W prze-

ciwieństwie do metodyki zalecanej przez normę PN-G-05600:1998 w metodzie sterowania 

konwergencją obudowa jest projektowana ze względu na ciśnienie deformacyjne, w związku  

z czym nie jest konieczne zastosowanie upodatnienia obudowy, umożliwiającego wystąpienie 

całości wymuszonych przemieszczeń górotworu. Co więcej założenie o umożliwieniu wystą-

pienia całości przemieszczeń górotworu jest niezgodne z zaleceniami Nowej Austriackiej Me-

tody Budowy Tuneli, stanowiącej podstawowy zestaw wytycznych stosowanych obecnie  

w światowym budownictwie podziemnym. Zastosowanie obudowy o zbyt dużej podatności 

może doprowadzić do wystąpienia niekontrolowanego rozluźnienia i spękania skał w otoczeniu 

wyrobiska, doprowadzając tym samym do przejścia ośrodka plastycznego w ośrodek spękany  

o zerowej spójności i obniżonym kącie tarcia wewnętrznego [4], a tym samym do istotnej 

zmiany warunków przyjmowanych w założeniach projektowych. 

Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania metody sterowania konwergencją jest moż-

liwość uwzględnienia trójwymiarowości rozpatrywanego zagadnienia. Obliczenia prowadzone 

zgodnie z wytycznymi normy PN-G-05600:1998 prowadzone są wyłącznie dla tarczy o jednost-

kowej grubości znajdującej się w płaskim stanie odkształcenia. Metoda sterowania konwergencją 

umożliwia analizę efektu postępującego odprężenia górotworu skorelowanego z odległością od 

czoła przodka. Problem ten jest uwzględniany przez normę wyłącznie poprzez wprowadzenie do 

warunku (1) współczynnika 0,9, który w zależności od lokalnych uwarunkowań górniczo-

geologicznych może różnić się w znacznym stopniu od warunków rzeczywistych. Zagadnienie to 

zostało opisane szerzej między innymi przez A. Wichura [22].  

Zastosowanie metody sterowania konwergencją wymaga wprowadzenia założeń dotyczą-

cych jednorodności górotworu, izotropowości naprężeń pierwotnych i kołowego kształtu prze-

kroju wyrobiska. Zastosowane założenia mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane wyniki. 

Przeprowadzone obliczenia numeryczne, szczególnie na przykładzie KWK „Borynia-

Zofiówka”, wskazały na istotną słabość metody, polegającą na przyjmowaniu daleko idących 

uproszczeń. Jak wykazano na przykładzie, metoda CCM nie powinna być stosowana samo-

dzielnie w skomplikowanych warunkach geologiczno-górniczych, w szczególności przy dużej 

niejednorodności górotworu, znacznym nachyleniu warstw skalnych i bliskości wyrobisk są-

siadujących. Ważnym aspektem jest także sposób wymiarowania obudowy, które w metodzie 

CCM prowadzone jest wyłącznie ze względu na osiowe ściskanie z pominięciem zginania i ści-

nania. Do dalszych ograniczeń metody zalicza się także trudność w modelowaniu wpływu obu-

dowy kotwowej, szczególnie wykonywanej z kotew wklejanych.  

W związku z powyższym obliczenia prowadzone metodą sterowania konwergencją, należy  

w miarę możliwości weryfikować za pomocą stosownych obliczeń numerycznych, w których 

liczba uproszczeń może zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Należy podkreślić, że 

przedstawione zastrzeżenia dotyczą w praktyce większości metod analitycznych stosowanych 

w geomechanice, w tym metod proponowanych przez Polskie Normy. 
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APPLICATION OF THE CONVERGENCE-CONFINEMENT 

METHOD TO DESIGN OF MAIN UNDERGORUND 

WORKINGS LINING ON THE EXAMPLE OF THE JSW 

S.A. COAL MINES 
 

ABSTRACT: In specific conditions of Polish underground construction support of main un-

derground mine workings, such as chambers constructed in the vicinity of shafts, is designed as 

a composite steel-concrete or steel-bolt-concrete lining. Recommended method of design is 

based on the norm PN-G-05600:1998. Since a liner must be designed as yieldable construction, 

only a static pressure is considered in calculations. Significantly different approach is repre-

sented by convergence-confinement method, based on recommendations of New Austrian 

Tunnelling Method. Due to necessity of rock mass displacement prevention at the earliest pos-

sible stage, a liner must be designed taking into account so called deformational pressure. In 

this paper a methodology and calculation formulas, used in convergence-confinement method, 

are presented. Examples of calculations were made on the basis of real geological and mining 

conditions of JSW S.A. coal mines. Subsequently obtained results were verified with numerical 

calculations made with finite elements method. 
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Obudowa powłokowa – wstęp

2

Źródło: Rozmus i Ficek 2020

 Cienka, ściśle przylegająca do górotworu warstwa
materiału konstrukcyjnego, ukształtowana według
zakrzywionej powierzchni.

 Projektowanie metodą stanów granicznych na
ściskanie i ścinanie, pomijany jest wpływ zginania.

 Stosowana do zabezpieczania wyrobisk kapitalnych, w
tym wlotów podszybi, komór funkcyjnych, wyrobisk
głównego odwadniania.

Źródło: Materiały PBSz S.A.



Obudowa powłokowa – projektowanie wg PN-G-05600

3

 Warunek podatności – obudowa musi być zdolna do przeniesienia przemieszczeń
górotworu:

𝑢𝑜𝑏 ≥ 0,9 ∙ 𝑢𝑤 (1)

Przemieszczenie radialne górotworu 𝑢𝑤należy obliczać w oparciu o rozwiązanie stanu
naprężenia i odkształcenia sprężysto-plastycznej, nieważkiej tarczy z otworem kołowym,
obciążonej na brzegach izotropowym ciśnieniem pierwotnym górotworu

W trudnych warunkach
górniczo-geologicznych
konieczne jest upodatnienie
obudowy:
1) Dylatacje podłużne
2) Upodatnienie

technologiczne

Źródło: Schubert i Brunneger 2017



Obudowa powłokowa – projektowanie wg PN-G-05600

Modele obciążeń

4

Model Cymbarewicza Model sprężysto-plastyczny Model sprężysto-plastyczno-spękany

Nie jest brane pod uwagę ciśnienie deformacyjne!



Metoda sterowania konwergencją

Krzywa reakcji górotworu GRC
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Krzywa reakcji górotworu (GRC – Ground
Reaction Curve) przedstawia zależność pomiędzy
przemieszczeniem radialnym konturu wyrobiska
a naprężeniem radialnym jakie należy przyłożyć
do konturu wyrobiska aby zapobiec dalszemu
ruchowi.

Źródło: Hoek 2012



Metoda sterowania konwergencją

Krzywa przemieszczeń podłużnych LDP
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Krzywa przemieszczeń podłużnych
(LDP – Longitudinal Displacement Profile)
przedstawia zależność pomiędzy
przemieszczeniem radialnym konturu
wyrobiska a odległością od czoła przodka.
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Źródło: Vlachopoulos i Diederichs 2009
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Metoda sterowania konwergencją

Krzywa charakteryzująca obudowę SCC

7

Krzywa charakterystyki obudowy (SCC –
Support Characteristics Curve) przedstawia
zależność pomiędzy przemieszczeniem
radialnym obudowy a ciśnieniem
deformacyjnym działającym na obudowę.

Źródło: Hoek 2012
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Krzywa reakcji górotworu GRC

Obudowa stalowo-betonowa (zabudowa 1 m od czoła przodka)

Obudowa stalowo-betonowa (zabudowa 5 m od czoła przodka)

Upodatnienie technologiczne

Zabudowa w odległości 
5 m od czoła przodkaZabudowa w odległości 

1 m od czoła przodka
Upodatnienie 

technologiczne



Weryfikacja metody – dane wejściowe

KWK „Knurów-Szczygłowice”
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Parametr Symbol Jednostka Wartość

Spójność górotworu 𝑐 MPa 7,09

Kąt tarcia wewnętrznego 

górotworu
𝜙 ⁰ 40,22

Moduł Younga górotworu 𝐸 MPa 7 509

Liczba Poissona górotworu 𝜈 - 0,12

Naprężenie pierwotne 𝑝𝑜 MPa 21,04

Promień wyrobiska 𝑟𝑜 m 3,19

Obudowa stalowa z łuków profilu V36

Przekrój poprzeczny 

kształtownika
𝐴𝑠 m2 0,00452

Moduł Younga stali 𝐸𝑠 MPa 200 000

Rozstaw odrzwi 𝑠𝑙 m 0,6

Obliczeniowa granica 

plastyczności stali
𝑓𝑦𝑑 MPa 417

Obudowa z betonu natryskowego klasy C40/50

Wytrzymałość obliczeniowa 

betonu na ściskanie
𝑓𝑐𝑑 MPa 28,57

Moduł Younga betonu 

natryskowego
𝐸𝑐 MPa 28 000

Liczba Poissona betonu 

natryskowego
𝜈𝑐 - 0,25

Grubość warstwy betonu 

natryskowego
𝑡𝑐 m 0,05



Weryfikacja metody – model numeryczny

KWK „Knurów-Szczygłowice”
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Przy budowie modelu numerycznego wzięto

pod uwagę dodatkowe czynniki, które nie

mogły zostać uwzględnione w obliczeniach

analitycznych:

 warstwowa budowa górotworu,

 nachylenie warstw skalnych,

 rzeczywisty, łukowy przekrój wyrobiska.



Weryfikacja metody – wyniki

KWK „Knurów-Szczygłowice” – zabudowa 1 m od czoła
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Weryfikacja metody – wyniki

KWK „Knurów-Szczygłowice” – upodatnienie technologiczne
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Weryfikacja metody – dane wejściowe

KWK „Borynia-Zofiówka”

12

Parametr Symbol Jednostka Wartość

Spójność górotworu 𝑐 MPa 8,72

Kąt tarcia wewnętrznego 

górotworu
𝜙 ⁰ 36,00

Moduł Younga górotworu 𝐸 MPa 7 526

Liczba Poissona górotworu 𝜈 - 0,18

Naprężenie pierwotne 𝑝𝑜 MPa 24,63

Promień wyrobiska 𝑟𝑜 m 3,40

Obudowa stalowa z łuków profilu V36

Przekrój poprzeczny 

kształtownika
𝐴𝑠 m2 0,00452

Moduł Younga stali 𝐸𝑠 MPa 200 000

Rozstaw odrzwi 𝑠𝑙 m 0,9

Obliczeniowa granica 

plastyczności stali
𝑓𝑦𝑑 MPa 417

Obudowa z betonu natryskowego klasy C40/50

Wytrzymałość obliczeniowa 

betonu na ściskanie
𝑓𝑐𝑑 MPa 28,57

Moduł Younga betonu 

natryskowego
𝐸𝑐 MPa 28 000

Liczba Poissona betonu 

natryskowego
𝜈𝑐 - 0,25

Grubość warstwy betonu 

natryskowego
𝑡𝑐 m 0,05



Weryfikacja metody – model numeryczny

KWK „Borynia-Zofiówka”
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Przy budowie modelu numerycznego wzięto

pod uwagę dodatkowe czynniki, które nie

mogły zostać uwzględnione w obliczeniach

analitycznych:

 warstwowa budowa górotworu,

 nachylenie warstw skalnych,

 rzeczywisty, łukowy przekrój wyrobiska,

 anizotropowy stan naprężeń pierwotnych,

 wpływ wyrobiska sąsiedniego.



Weryfikacja metody – wyniki

KWK „Borynia-Zofiówka” – zabudowa 1 m od czoła
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Weryfikacja metody – wyniki

KWK „Borynia-Zofiówka” – upodatnienie technologiczne
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Weryfikacja metody – wyniki

KWK „Borynia-Zofiówka” – wpływ sąsiedniego wyrobiska
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Podsumowanie

17

1) Obudowa w metodzie sterowania konwergencją jest projektowana ze względu na ciśnienie deformacyjne, tym samym

jej konstrukcja nie musi przenosić całości wymuszonych przemieszczeń górotworu.

2) Proponowana metodyka jest zgodna z założeniami Nowej Austriackiej Metody Budowy Tuneli, zakładającej

konieczność powstrzymania przemieszczeń górotworu na jak najwcześniejszym etapie.

3) Metoda sterowania konwergencją umożliwia uwzględnienie trójwymiarowości zagadnienia poprzez wprowadzenie

krzywej LDP.

4) W trudnych warunkach górniczo-geologicznych zachodzi konieczność upodatnienia obudowy powłokowej, może to

zostać zrealizowane poprzez zastosowanie dylatacji podłużnych lub upodatnienie technologiczne. Metoda sterowania

konwergencją pozwala na oszacowanie optymalnej odległości od czoła przodka, w której powinno być prowadzone

betonowanie obudowy ŁP.

5) Metoda sterowania konwergencją może być stosowana samodzielnie w stosunkowo prostych warunkach górniczo-

geologicznych, w warunkach bardziej skomplikowanych może służyć do wstępnego doboru konstrukcji obudowy, która

powinna zostać następnie zweryfikowana za pomocą stosownych obliczeń numerycznych.
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Mobilne maszyny górnicze

2

Wozy
wiercąco-kotwiące

Wozy strzelnicze Ładowarki Wozy odstawcze Wozy pomocnicze Wozy transportowe

Wozy do obrywki

Wozy odwadniające

Wozy paliwowo-
smarownicze



Wozy strzelnicze

3

Wóz strzelniczy WS-171

Wóz strzelniczy WS-151

Producent:

Załogę wozu stanowią 3 osoby:
- operator (kierowca),
- dwóch górników strzałowych

Kabina operatora

Kabina operatora
Miejsce dla górników strzałowych 
na czas przejazdu

Miejsce dla górników strzałowych 
na czas przejazdu

Podnoszony kosz – dla górników 
strzałowych na czas pracy w przodku

Miejsce dla górników strzałowych na 
czas pracy w przodku



Wozy strzelnicze – zasilanie urządzeń technologicznych
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do 100m

Rozdzielnica 
zasilająca 500V

Przewód zasilający

Zwijak kablowy



Akumulatorowy układ zasilający dla samojezdnych wozów strzelniczych
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Zespół baterii ZB-1

Moduł ładowania baterii BCK-60

Zespół aparatury ZA-1



Wóz strzelniczy WS-172 z akumulatorowym układem zasilania

6



Wóz Strzelniczy WS-172 z akumulatorowym układem zasilania
Innowacyjny produkt w kategorii „Nowe maszyny” 
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Producent:

ul. Kopalniana 7,
59-101 Polkowice, Polska

Długość: 9 600 mm

Szerokość: 2 700 mm

Wysokość: 1 800 mm

Masa całkowita: 22 800 kg

Pojemność zbiornika emulsji: 750 dm3

Masa nabojowego MW: 150 kg

Moc silnika spalinowego: 115 kW

Prędkość jazdy:

I bieg 4,0 km/h

II bieg 8,5 km/h

III bieg 15,0 km/h

Kabina operatora

Miejsce dla górników strzałowych na 
przejazdu i pracy w przodku



Akumulatorowy układ zasilający dla samojezdnych wozów strzelniczych –
ładowanie baterii
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Rozdzielnica zasilająca 500VModuł ładowania baterii BCK-60

1 2 3
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Rozdzielnica zasilająca 500V

Akumulatorowy układ zasilający dla samojezdnych wozów strzelniczych –
ładowanie baterii



NOWE ROZWIĄZANIE AKUMULATOROWEGO UKŁADU 
ZASILAJĄCEGO DLA SAMOJEZDNYCH WOZÓW STRZELNICZYCH
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Zespół baterii ZB-2Zespół aparatury ZA-2 

Wykonanie 2



NOWE ROZWIĄZANIE AKUMULATOROWEGO UKŁADU 
ZASILAJĄCEGO DLA SAMOJEZDNYCH WOZÓW STRZELNICZYCH
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Rozdzielnica 
zasilająca 500V

Zespół baterii ZB-2



NOWE ROZWIĄZANIE AKUMULATOROWEGO UKŁADU 
ZASILAJĄCEGO DLA SAMOJEZDNYCH WOZÓW STRZELNICZYCH
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Dane techniczne zespołu baterii:

ZB-2 ZB-1
Rodzaj ogniw baterii Litowo-żelazowo-fosforanowe
Znamionowe napięcie baterii                    264 V; DC
Energia baterii 32 kWh
Napięcie znamionowe wyjściowe                 150V; 50Hz
Interfejs komunikacyjny magistrala CAN
Ładowanie Sieć 500V Moduł ładowania baterii BCK-60
Stopień ochrony obudowy IP 67
Wymiary 1215 x 755 x 700 mm 1025 x 760 x 720 mm
Masa 875 kg 800 kg

Nowoczesny wyświetlacz graficzny



WOZY STRZELNICZE Z NOWYM ROZWIĄZANIEM 
AKUMULATOROWEGO UKŁADU ZASILAJĄCEGO 
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Wóz strzelniczy WS-153

Wóz strzelniczy WS-173

Wóz strzelniczy WS-173/S
Producent:

ul. Kopalniana 7,
59-101 Polkowice, Polska
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Wykonanie 1:
1 szt.   - Zakład Górniczy Polkowice-Sieroszowice

Wykonanie 2:
5 szt.   - Zakład Górniczy Polkowice-Sieroszowice
4 szt. - Zakład Górniczy Lubin
3 szt.   - Zakład Górniczy Rudna
______
12 szt. 

Plan KGHM ZANAM:
kolejne 29 szt. (wykonania 2) 
- produkcja na podstawie dokumentacji ITG KOMAG

Wdrożenia



Zalety rozwiązania
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Źródło:
Marcinowicz I., Górniak J.: Rozwój wozów strzelniczych – pracować bezpieczniej i szybciej. Napędy Sterowanie 2019 nr 7/8 s. 64-67.

• Umożliwienie natychmiastowego ładowania otworów strzałowych po wjechaniu wozu do przodka, chroniąc
jednocześnie załogę przed obwałem skał, brak konieczności rozwijania oraz zwijanie przewodu zasilającego.

• Dla wykonania 2 zastosowanie wewnętrznej ładowarki elektrycznej pozwala na ładowanie baterii
akumulatorów w dowolnym miejscu z sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 500V bez
konieczności dojazdu wozu strzelniczego do komory ładowania.

• Ograniczenie emisji spalin w przodku.

• Zmniejszenie hałasu.

• Podwyższony komfort i stopień bezpieczeństwa pracy operatora i górników strzałowych.

• Pełne naładowanie zespołu baterii wystarcza na pracę wozu strzelniczego do 4 zmian roboczych, co
umożliwia uzbrojenie emulsją wybuchową ok 16 przodków.
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Wstęp

W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione dotychczas zrealizowane prace w ramach projektu pod nazwą: 
Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia urządzeń w warunkach zagrożonych wybuchem metanu 

i/lub pyłu węglowego w miejscu ich zabudowy z wykorzystaniem dwutlenku węgla w postaci stałej – UCT 
(Underground Cleaning Technology)

***

Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm: 3N Solutions, ITG KOMAG, Politechnika Warszawska, 
Akademia Górniczo Hutnicza

***
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Projekt składa się z następujących etapów:

• prace badawczo-rozwojowe (zespół podający mieszankę, zespół transportowy, zespół do 
transportu i przechowywania CO2, zespół odbioru zanieczyszczeń, wyposażenie elektryczne 
systemu, układ przygotowania sprężonego powietrza),

• badania mające na celu identyfikację warunków pracy i parametrów środowiska pracy przy 
zastosowaniu systemu aktualnie użytkowanego przez firmę 3N Solutions,

• badania nowych rozwiązań poszczególnych elementów, przeznaczonych do zastosowania w 
nowym systemie UCT,

• budowa modeli badawczych urządzeń,
• testy funkcjonalne modeli badawczych urządzeń,
• budowa egzemplarzy prototypowych,
• proces certyfikacji systemu UCT.

Etapy projektu
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Stosowana przez firmę 3N Solutions technologia oparta jest na zastosowaniu innowacyjnego medium 
czyszczącego, którego głównym elementem jest specjalnie przygotowana mieszanka

(azot, dwutlenek węgla, gazy szlachetne). Pozwala to na czyszczenie urządzeń pod napięciem do 30 kV.

Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów

System stosowany w procesie czyszczenia składa się z następujących elementów:

• samochodu technologicznego z zabudowanymi na nim zespołem przygotowania powietrza,
• mieszalnika przygotowującego mieszankę gazu i dwutlenku węgla w postaci stałej,

• urządzenia do odbioru zanieczyszczeń.

Samochód 
technologiczny

Mieszalnik

Zespół odbioru 
zanieczyszczeń

Czyszczony 
obiekt
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Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
zjawiska zachodzące w procesie czyszczenia

1. Energia kinetyczna
2. Szok termiczny
3. Kruszenie
4. Zwiększanie objętości (sublimacja CO2)
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Samochód technologiczny to specjalny pojazd, wyposażony w urządzenia przygotowania powietrza, 
niezbędnego w procesie czyszczenia.

Sprężona i osuszona mieszanina gazów jest podawana do zespołu mieszalnika.

Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
przygotowanie powietrza
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Mieszalnik to urządzenie, które odpowiada za przygotowanie dwufazowej mieszanki czyszczącej, 
składającej się z fazy stałej CO2 oraz fazy gazowej pochodzącej z zespołu przygotowania powietrza.

Mieszalnik umożliwia regulację parametrów przepływu mieszaniny czyszczącej, umożliwiając tym 
samym kontrolę procesu czyszczenia.

Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
mieszalnik
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Z mieszalnikiem współpracuje dysza, która umożliwia aplikację mieszaniny czyszczącej w wybrane 
miejsca obiektu czyszczonego.

W zależności od rodzaju czyszczonego obiektu, stopnia jego zabrudzenia oraz wymaganych 
parametrów strumienia czyszczącego stosowane są dysze o różnej konstrukcji.

Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
dysza czyszcząca
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Zespół odbioru zanieczyszczeń to urządzenie, które odpowiada za ograniczenie zapylenia w miejscu 
realizacji czyszczenia, poprzez odsysanie odspojonych cząstek zanieczyszczeń.

Zespół odbioru zanieczyszczeń zbiera odprowadzone zanieczyszczenia oraz filtruje powietrze, które 
transportuje odebrane zanieczyszczenia.

Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
zespół odbioru zanieczyszczeń
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Zasobnik służy do przechowywania i transportu peletu zestalonego CO2.

Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
zasobnik na CO2 w postaci stałej (pelet)
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Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
przebieg procesu czyszczenia
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Czyszczenie zestalonym CO2 w atmosferze suchych gazów –
przebieg procesu czyszczenia

przed              po przed              po przed              po
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Schemat ideowy projektowanego systemu UCT

Prace badawczo - rozwojowe
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Schemat ideowy projektowanego systemu UCT

Prace badawczo - rozwojowe

W skład części stacjonarnej systemu UCT wchodzić będą:
• zespół sprężarki,
• zespół osuszacza,
• skrzynia wyposażenia elektrycznego,
• zasobnik kabli i przewodów.
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Część stacjonarna systemu UCT

Prace badawczo - rozwojowe

W skład części stacjonarnej systemu UCT wchodzić będą:
• zespół sprężarki,
• zespół osuszacza,
• skrzynia wyposażenia elektrycznego,
• zasobnik kabli i przewodów.
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Część mobilna systemu UCT

Prace badawczo - rozwojowe

W skład części mobilnej systemu UCT wchodzić będą:
• zespół mieszalnika wyposażonego w dyszę czyszczącą,
• zespół odbierający zabrudzenia,
• zasobnik do transportu i przechowywania CO2 w postaci stałej.
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Prace badawcze

Na potrzeby projektu firma 3N Solutions zaprojektowała i wykonała 
kompleks laboratoryjny w którym realizowane są następujące prace:

• badania parametrów pracy aktualnie stosowanych urządzeń oraz ich 
wpływu na atmosferę,

• badania nowych konstrukcji podzespołów przewidzianych do 
zastosowania w systemie UCT.
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Prace badawcze



19

Podsumowanie

Projekt ma na celu opracowanie nowej technologii czyszczenia autorską mieszanką firmy 3N Solution,
dostosowanej do przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Aktualnie zrealizowano część prac projektowo-badawczych, wykonano wstępne badania aktualnie
stosowanych urządzeń w odniesieniu do wpływu jaki wywierają na otoczenie w którym realizowany
jest proces czyszczenia.

Przeprowadzono prace modelowe, mające na celu opracowanie wydajnych dysz do kierowania
mieszanki czyszczącej.

W najbliższym czasie zostanie zakończony proces produkcji egzemplarzy badawczych pierwszych
urządzeń oraz zespołów istotnych z punktu widzenia technologii czyszczenia z użyciem CO2 w postaci
stałej. Wyprodukowane egzemplarze badawcze zostaną poddane testom funkcjonalnym oraz wstępnej
ocenie z punktu widzenia przyszłego procesu certyfikacji.
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Dziękuję za uwagę
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2Kraków, 11-13 kwiecień 2022

Zakres prezentacji

• Omówienie celu badań.

• Wprowadzenie do tematyki prezentacji.

• Przedstawienie występowania pierwiastków ziem rzadkich w środowisku

naturalnym.

• Przedstawienie opisu materiałów wykorzystanych do badań.

• Zaprezentowanie etapu przygotowania próbek do badań, właściwych badań

oraz wyników badań.

• Omówienie otrzymanych wyników oraz podsumowanie.
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Cel badań

Głównym celem podjęcia niniejszej pracy badawczej przez Instytut Techniki
Górniczej KOMAG jest zidentyfikowanie takiego materiału, który poddany
odpowiednim procesom przeróbczym będzie stanowić źródło pozyskiwania
pierwiastków ziem rzadkich (REE – Rare Earth Elements).

W prezentacji przedstawiony zostanie etap badań dotyczący kruszyw naturalnych.
Celem etapu są badania surowych próbek oraz badania wydzielonych drobnych
klas ziarnowych.

Rys. 1. Tlenki pierwiastków ziem 
rzadkich o wysokiej czystości.

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Wprowadzenie

Pierwiastki ziem rzadkich

• Grupa 17 pierwiastków chemicznych - lantanowce oraz skandowce.

• Posiadają szereg pożądanych właściwości wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu.

• Są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, jednakże złoża cechujące się wysoką 

koncentracją występują rzadko.

• Pierwiastki te dzielą się na lekkie (LREE, La-Pm), średnie (MREE, Sm-Gd) i ciężkie (HREE, 

Tb-Sc i Y) pierwiastki ziem rzadkich.

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Występowanie pierwiastków ziem rzadkich

• Brak złóż pierwiastków ziem rzadkich w czystej postaci.

• Występują w postaci minerałów, których znane jest więcej niż 250.

• Z powodu ich niewielkiego nagromadzenia minerałów tylko niektóre złoża nadają się do 

eksploatacji.

• Aktualnie eksploatowanymi minerałami są bastnazyt, monacyt, ksenotym oraz minerały 

sorpcyjno-ilaste.

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Rys. 2 Bastnazyt.

Bastnazyt

• Wzór chemiczny: CeCO3F, Ce może być zastępowany przez inne lekkie REE.

• Gęstość : 4,9-5,2 g/cm3.

• Własności magnetyczne: paramagnetyk.

• Zawartość tlenków pierwiastków ziem rzadkich: 70-74%.

• Występowanie: skały magmowe takie jak pegmatyt czy granit

oraz w niektórych skałach metamorficznych. 

Najważniejsze minerały eksploatowane obecnie

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Monacyt

• Wzór chemiczny: (Ce, La, Nd, Th)PO4.

• Gęstość : 4,98-5,43 g/cm3.

• Własności magnetyczne: paramagnetyk.

• Zawartość tlenków pierwiastków ziem rzadkich w zakresie 30-71 %.

• Występowanie: skały magmowe lub metamorficzne takie jak: granit,

pegmatyt, bazalt, łupek oraz gnejs, złoża okruchowe powstałe po

wietrzeniu skał magmowych. Rys. 3 Monacyt.

Najważniejsze minerały eksploatowane obecnie

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Ksenotym

• Wzór chemiczny: YPO4.

• Gęstość : 4,40-5,10 g/cm3.

• Własności magnetyczne: paramagnetyk.

• Zawartość tlenków pierwiastków ziem rzadkich w zakresie 52-67 %.

• Występowanie: podobnie jak monacyt.

Rys. 5 Ksenotym.

Najważniejsze minerały eksploatowane obecnie

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Minerały sorpcyjno-ilaste

• Termin złóż minerałów sorpcyjno-ilastych odnosi się do złóż powstałych w procesie 

wietrzenia skał zawierających REE. W skutek czego dochodzi do uwalniania się jonów REE 

i ich adsorpcji na powierzchniach innych minerałów posiadających zdolności sorpcyjne.

• Zawartość tlenków pierwiastków ziem rzadkich do 60 %.

• Prostsze pozyskiwanie REE niż w przypadku wcześniej wymienionych

minerałów.

• Skład złóż: 40-70% minerałów ilastych (haloizyt 25-50%, illit 5-20%,

kaolinit 5-10% oraz montmoryllonit <1%).
Rys. 5 Minerały sorpcyjno-ilaste.

Najważniejsze minerały eksploatowane obecnie

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Opis materiałów wykorzystanych do badań

• Bazalt i granit – pochodzi z kopalni bazaltu 1 oraz 2 i  kopalni granitu. Złoża tych kopalń są 

urabiane przy pomocy robót wiertniczo-strzałowych. Do badań wykorzystano produkty 

handlowe kopalń jakimi są oraz kruszywa bazaltowe 2-0 mm (kopalnie 1 i 2) kruszywo 

granitowe 2-0 mm. Próbki o masie 20 kg zostały pobrana przez załogę kopalń.

• Haloizyt – pochodzi z kopalni haloizytu. Złoże, które powstało podczas wietrzenia skał 

bazaltowych jest eksploatowane przy pomocy metody odkrywkowej. Materiał wykorzystany w 

badaniach jest materiałem pobranym bezpośrednio ze złoża przez załogę kopalni.

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Opis materiałów wykorzystanych do badań

• Piasek 1 – pochodzi z kopalni piasku 1. Złoże typu piaskowo-żwirowego jest eksploatowane 

przy pomocy pogłębiarki  ssącej – refulera. Następnie materiał przechodzi etapy płukania, 

klasyfikacji i odwadniania. Materiał użyty w badaniach jest to przepad z sit klasyfikatora 

pulsacyjnego o uziarnieniu <2 mm. Piasek został pobrany przez załogę żwirowni. Próbka 

materiału o masie 20 kg.

• Piasek 2 – pochodzi z kopalni piasku 2. Złoże, którego kopaliną główną jest piasek 

podsadzkowym, a kopaliną towarzyszącą jest mieszanka piaskowo-żwirowa. Jest one 

eksploatowane przy pomocy koparki wielonaczyniowej. Następnie materiał przechodzi etapy 

płukania, klasyfikacji i odwadniania. Piasek został pobrany przez pracowników ITG KOMAG 

wprost ze złoża. Próbka materiału o masie 20 kg.
Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Przebieg badań zawartości REE

• Suszenie materiałów przy użyciu suszarki laboratoryjnej.

• Pomniejszenie próbek do 0,5 kg przy użyciu metody kwartowania.

• Mineralizacja próbek przy użyciu mineralizatora mikrofalowego, w wyniku czego uzyskano 

klarowne roztwory.

• Badania zawartości pierwiastków ziem rzadkich przy użyciu metody spektrometrii mas,

z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprężonej (ICP-MS).

Wyniki przedstawiono w dalszej części prezentacji.

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Zestawienie wyników badań

Identyfikacja próbki

Zawartość pierwiastków ziem 

rzadkich [ppm]

HREE MREE LREE ΣREE

Kruszywo granitowe 15,5 0 27,5 43,0

Kruszywo bazaltowe 1 46,0 12,7 131,3 190,0

Kruszywo bazaltowe 2 34,3 16,5 61,7 112,5

Haloizyt 77,3 35,8 33,1 146,2

Piasek 1 66,8 28,9 26,8 122,5

Piasek 2 9,7 0 5,1 14,8

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Zbiorczy wykres wyników badań surowych próbek
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Przebieg badań zawartości REE w drobnych klasach ziarnowych

• Wyznaczenie trzech najlepszych materiałów do kolejnego etapu badań w drobnych klasach 

ziarnowych jakimi są: kruszywo bazaltowe 1, haloizyt, piasek 1.

• Pomniejszenie wyznaczonych próbek do 1,0 kg przy użyciu metody kwartowania.

• Przesiewanie próbek o masie 1,0 kg na sicie 0,045 mm.

• Mineralizacja próbek uzyskanego produktu dolnego o uziarnieniu 0,045-0 mm, przy użyciu 

mineralizatora mikrofalowego, w wyniku czego uzyskano klarowne roztwory.

• Badania zawartości pierwiastków ziem rzadkich przy użyciu metody spektrometrii mas,

z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprężonej (ICP-MS).

Wyniki przedstawiono w dalszej części prezentacji.
Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Zestawienie wyników badań

Identyfikacja próbki Wychód klasy 0,045-0 mm [%]
Kruszywo bazaltowe 1 11,5

Haloizyt 38,7
Piasek 1 0,65

Identyfikacja próbki

Zawartość pierwiastków ziem rzadkich 

[ppm]

HREE MREE LREE ΣREE

Kruszywo bazaltowe 1 40,9 31,7 301,7 374,3

Haloizyt 19,0 2,0 13,7 34,7

Piasek 1 15,6 4,6 19,0 39,2

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Zbiorczy wykres wyników badań klas ziarnowych 0,045-0 mm
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Podsumowanie

• Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na obecność REE w badanych 

materiałach o różnej koncentracji i o różnych proporcjach.

• Badania surowych próbek wykazały odmienne proporcje pomiędzy koncentracją 

poszczególnych grup REE. Próbki granitu i bazaltu wykazują przewagę LREE nad pozostałymi, 

podczas gdy w haloizycie oraz piaskach przewagę wykazują HREE.

• Spośród surowych próbek wyznaczono dla kruszywa bazaltowego 1 – 190,0 ppm, drugi 

najwyższy wynik należy dla haloizytu 146,2 ppm, a trzeci dla piasku 1 – 122,5 ppm. Surowce 

te zostały wyznaczone do kolejnego etapu badań w drobnej klasie ziarnowej. 

Kraków, 11-13 kwiecień 2022
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Podsumowanie

• W klasach ziarnowych 0,045-0 mm spodziewany wzrost zawartości REE wystąpił jedynie 

w próbce bazaltu (z 190,0 do 374,3 ppm). Pozostałe próbki z wyodrębnionymi klasami 

ziarnowymi 0,045-0 mm wykazały spadek zawartości pierwiastków ziem rzadkich.

• Wykonane badania wskazały na zawartość REE w badanych surowych próbkach o 

koncentracjach zbyt niskich, aby przeprowadzić ich odzyskiwanie z zyskiem.

• Wyodrębnienie drobnej klasy 0,045-0 mm w przypadku kruszywa bazaltowego przyniosło 

wzrost koncentracji, który również jest niewystarczający.

Kraków, 11-13 kwiecień 2022



mgr inż. Paweł Friebe
Zakład Systemów Przeróbczych
ITG KOMAG

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice
tel. +48 237 46 08
e-mail: pfriebe@komag.eu

mailto:pfriebe@komag.eu


Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

 

MODERNIZACJA ORAZ PRODUKCJA 

ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH  

Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ NORMY  

PN-EN 1804-1:2021-05  
 

 

Jan Gil 

Krzysztof Rąba 

PGG S.A. 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Przedstawiono wpływ nowych wymagań bezpieczeństwa oraz wymaganych 

badań stanowiskowych zawartych w cytowanej normie PN-EN 1804-1:2021-05 na procesy pro-

jektowania i wykonawstwa, zmechanizowanych obudów ścianowych. W szczególności wpływ na 

zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, stosowane materiały, technologię wykonania oraz kon-

sekwencje prawne wprowadzenia nowej normy. 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Po przyłączeniu się Polski do Unii Europejskiej, zmechanizowane obudowy ścianowe wpro-

wadzane są na rynek na podstawie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego [3] z zharmonizowa-

nymi polskimi normami PN–EN 1804 (po 1 kwietnia 2004 r.). Decyzją Prezesa PKN z dnia 

29.04.2021 r. została zatwierdzona nowa norma dotycząca wymagań bezpieczeństwa dla obu-

dowy zmechanizowanej, tj. PN–EN 1804-1:2021-05 [1], która zastępuje PN–EN 1804-

1+A1:2011 [2]. W związku z wprowadzeniem nowej normy PN–EN 1804-1:2021-05 pojawił 

się szereg nowych dodatkowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz przebiegu wyma-

ganych badań względem obudowy zmechanizowanej.  

 W związku z wprowadzeniem nowej normy PN–EN 1804-1:2021-05, przed konstruktora-

mi zmechanizowanych obudów postawione zostały większe wymagania, związane między inni 

z bezpieczeństwem użytkowania oraz wymaganymi badaniami. W referacie tym skupiono się 

dla najczęściej stosowanej konstrukcji zmechanizowanej obudowy ścianowej, tj. dwustojako-

wej obudowy podporowo-osłonowej.  

 

 



 

 

2. DODATKOWE WYMAGANIA WG PN–EN 1804-1:2021-05 DOTYCZĄCE 

KONSTRUKCJI ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ 

 

Polska norma PN–EN 1804-1:2021-05 [1] określa wymagania bezpieczeństwa dla sekcji obudo-

wy zmechanizowanej. Jednym z aspektów bezpieczeństwa są badania wytrzymałościowe na sta-

nowisku badawczym, które zostały podzielone na próby przy obciążeniu statycznym oraz cy-

kliczne próby zmęczeniowe. Badania statyczne przy obciążeniu ściskającym lub rozciągającym 

powinny być przeprowadzone przy obciążeniu równym 1,2-krotności siły próbnej. Wysokość 

obudowy, przy której zostaje ona poddana badaniom na stanowisku badawczym jest wyznaczana 

na podstawie obliczeń statycznych. W trakcie cyklicznej próby zmęczeniowej powinno się zmie-

niać obciążenie w zakresie od 1,05 siły próbnej (maksymalne obciążenie) do 0,25 siły próbnej 

(minimalne obciążenie).  

 

Zestawienie różnic w zapisach i badaniach sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych 

 

 
Tabela 1. Porównanie zapisów wg norm PN–EN 1804-1+A1:2011 oraz PN–EN 1804-1:2021-05 
 

PN-EN 1804-1+A1:2011 PN-EN 1804-1:2021-05 

Pkt.6.1 

Nie zaleca się wprowadzania do obrotu 

sekcji obudowy, która była poddana badaniu 

na zgodność z Załącznikiem A 

Pkt.5.1 

Próbka, która została przebadana zgodnie z załącznikiem 

A, nie może zostać wprowadzona do użytku 

Zał. A pkt.A.1.1.1 

Po zakończeniu prób nie powinno być pęk-

nięć w materiale rodzimym żadnego z ele-

mentów sekcji obudowy. Nie dopuszcza się 

występowania pęknięć w spoinach ani od-

kształceń trwałych obniżających parametry 

techniczne sekcji obudowy 

Zał. A pkt.A.1.1.1 

Po zakończeniu próby obciążeniowej powinny 

występować tylko pęknięcia w niekrytycznych obszarach 

materiału rodzimego lub spoiny konstrukcji wsporczej, 

które nie naruszają funkcji obudowy zmechanizowanej 

Zał. A pkt.A.9 

Brak próby badania ugięcia osłony bocznej 

Zał. A pkt.A.9.12 

Osłona boczna: ugięcie osłony bocznej, obciążenie tak 

jak pokazano na rysunku i osłona boczna całkowicie 

wysunięta (wg Zał. A pkt.A9 Tablica 1: próba dla 2000 

cykli) 

 
Rysunek A.12 Schemat podparcia 

 Załącznik B  

Wymagania dotyczące badań strukturalnych dla zmecha-

nizowanych obudów ścianowych 



 

 

Główne założenia: 

– Pomiary elementów podstawowych sekcji obudowy 

zmechanizowanej przed i po przeprowadzeniu prób 

obciążających (zgodnie z schematem w Zał. A), 

– Porównanie pomiarów strukturalnych elementów 

konstrukcji celem wyznaczenia odkształceń trwa-

łych wynikających z prób obciążeniowych, 

Odniesienie wyników odkształceń trwałych do wartości 

dopuszczalnych ujętych w zał. B pkt. B.2.1 Kryteria 

akceptacji. Odkształcenia plastyczne 

 

 

Z tabeli 1 wynika, że zapis w PN–EN 1804-1+A1:2011 pkt.6.1, tj. „Nie zaleca się wprowa-

dzania do obrotu sekcji obudowy, która była poddana badaniu na zgodność z Załącznikiem A” 

jest zapisem który nie ogranicza w sposób jednoznaczny przekazania do użytkowania sekcji 

obudowy zmechanizowanej która była poddana badaniu. Natomiast zapis w pkt.5.1 wg PN–EN 

1804-1:2021-05 [1], tj. „Próbka, która została przebadana zgodnie z załącznikiem A, nie może 

zostać wprowadzona do użytku”, w sposób jednoznaczny wyklucza możliwość ponownego 

przekazania do użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej, która została poddana próbom 

obciążeniowym. Jest to bardzo zasadnicza różnica w podejściu do postępowania po zakończe-

niu prób, w stosunku do prototypu sekcji obudowy zmechanizowanej. 

 Jednocześnie zgodnie z zapisem w zał. A pkt.A.1.1.1 wg PN–EN 1804-1:2021-05 [1] mo-

gą po zakończeniu prób obciążeniowych występować pęknięcia w niekrytycznych obszarach 

materiału rodzimego lub spoiny konstrukcji wsporczej, które nie naruszają funkcji obudowy 

zmechanizowanej. Wcześniej obowiązująca norma nie dopuszczała jakichkolwiek pęknięć w ma-

teriale rodzimym w żadnym z elementów konstrukcji. 

Dodatkowo w trakcie badań zmechanizowanej obudowy ścianowej, próbie zostaje poddana 

osłona boczna stropnicy zgodnie z poniższym schematem obciążenia. 

Ilość cykli: 2000 cykli 

Ciśnienie próbne w stojakach hydraulicznych pzk = pn x 1,05 

Obciążenie dolne pmin = pn x 0,25 

 

 

 
 
Rys. 1. Schemat obciążenia osłony bocznej stropnicy 



 

 

Główną zmianą w badaniach zmechanizowanych obudów ścianowych zgodnie z PN–EN 

1804-1:2021-05 [1] jest wprowadzenie do programu badań tzw. badań strukturalnych, obejmu-

jących odkształcenia trwałe poszczególnych elementów obudowy. 

Zgodnie z tymi zapisami prototyp zmechanizowanej obudowy ścianowej, powinien być 

zmierzony zgodnie z załącznikiem B normy PN–EN 1804-1:2021-05 [1]. Pomiary poszczegól-

nych elementów tej sekcji powinny obejmować pomiary przed i po próbach wytrzymałościo-

wych. Głównym celem tych pomiarów jest ustalenie wielkości odkształceń trwałych wynikają-

cych z prób obciążeniowych. 

Lokalizacje tzw. bloków pomiarowych są pokazane na poniższych szkicach jako okręgi z lite-

rą „B” i liczbą obok niej. Bloki pomiarowe muszą mieć równą wysokość. Lokalizacje bloków 

powinny być takie same przed i po badaniach oraz jak najbliżej krawędzi. 

Lokalizacje kierunku pomiarów są pokazane jako litera „X” z literą „M” i liczbą obok niej. 

Pomiary to odległość w pionie od spodu prostej krawędzi obejmującej dwa klocki i powierzch-

nię płyty, od której pozycjonowane są klocki. Pomiary należy wykonywać z dokładnością do 

1/10 mm. Należy sporządzić tabelę pomiarów „przed” i „po” próbie obciążenia, odkształcenia 

trwałego netto oraz dopuszczalnych granic odkształcenia trwałego (Tabela 2 oraz Tabela 3). 

Wyniki odkształceń należy odnieść do parametrów krytycznych deformacji. 

 

 

 
 
Rys. 2. Schemat pomiarowy stropnicy 

 



 

 

Tabela 2. Zmierzone wartości (kombinacja pomiarów) – stropnica  
 

Stan Zmierzone punkty 
Lokalizacja 

podkładki 

Wymiar 

[mm] 

Wymiar 

[mm] 

Wymiar 

[mm] 

Wymiar 

[mm] 

przed badaniami 
M1,M2,M3,M4 B1-B2 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M5,M6,M7,M8 B3-B4 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M9 B5-B7 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M10 B5-B6 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M11 B7-B8 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M12 B6-B8 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M13 B9-B10 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M14 B11-B12 

    

po badaniach     

przed badaniami 
M15 B10-B12 

    

po badaniach     

 

 

 
 
Rys. 3. Schemat pomiarowy osłony odzawałowej 



 

 

Tabela 3. Wyniki pomiarów odkształceń (kryteria) – stropnica 
 

Miejsce pomiaru Wyniki pomiarów 

Maksymalny 

dopuszczalny 

wymiar 

[mm] 

Odchyłka 

[mm] 

Lewa przednia końcówka R1=M1b-M1a R1 ≤ 15  

Lewy bok stropnicy (tył) R2=M2b-M2a R1 ≤ 3  

 R3=M3b-M3a R1 ≤ 3  

 R4=M4b-M4a R1 ≤ 3  

Prawa przednia końcówka R5=M5b-M5a R1 ≤ 15  

Prawy bok stropnicy (tył) R6=M6b-M6a R1 ≤ 3  

 R7=M7b-M7a R1 ≤ 3  

 R8=M8b-M8a R1 ≤ 3  

Przednia poprzeczna R9=M9b-M9a R1 ≤ 3  

Lewa przekątna (przód) R10=M10b-M10a R1 ≤ 4  

Prawa przekątna (przód) R11=M11b-M11a R1 ≤ 4  

Środkowa poprzeczna R12=M12b-M12a R1 ≤ 2  

Lewa przekątna (tył) R13=M13b-M13a R1 ≤ 3  

Prawa przekątna (tył) R14=M14b-M14a R1 ≤ 3  

Tylna poprzeczna R15=M15b-M15a R1 ≤ 3  

Odchyłka lewego łoża 

stojaka  
RPL ≤ 2 

 

Odchyłka prawego łoża 

stojaka  
RPR ≤ 2 

 

 

 

 
 
Rys. 4. Schemat pomiarowy spągnicy zespolonej (katamaran) 



 

 

 
 
Rys. 5. Schemat pomiarowy spągnicy dzielonej 

 

 

Dla pozostałych elementów podstawowych, tj. osłona odzawałowa, spągnica wyniki po-

miarowe trwałych odkształceń plastycznych należy przedstawić w podobny sposób w jaki to 

przedstawiono dla stropnicy. 

 

 

3. WPŁYW PN–EN 1804-1:2021-05 NA ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA 

KONSTRUKCYJNE, STOSOWANE MATERIAŁY, TECHNOLOGIĘ WYKONANIA 

ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH 
 

3.1. Obliczenia numeryczne zmechanizowanej obudowy ścianowej metodą elementów skończo-

nych MES 
 

W celu przyspieszenia obliczeń, wirtualny model zostaje odpowiednio przygotowany (uprosz-

czony) w oprogramowaniu CAD np. Autodesk Inventor. Poziom uproszczeń wynika z do-

świadczenia inżyniera przygotowującego model 3D do symulacji. W obliczeniach założono, że 

poszczególne podzespoły zmechanizowanej obudowy będą traktowane jako ciało jednolite, 

izotropowe. Zastosowano liniowy model materiałowy. Obliczenia zostały wykonane na okre-

ślonej wysokości obudowy w której występuje jej największa podporności, wynikająca z obli-

czeń kinetostatycznych. Do przeprowadzenia obliczeń zastosowano oprogramowanie Ansys. 

Po zaimportowaniu przygotowanego modelu inżynier określa wszystkie niezbędne warunki 

brzegowe. Są one zmienne w zależności od badanego przypadku. Opierając się na doświadcze-

niu w ZRP, przygotowano trzy przypadki podparcia obudowy (najbardziej niekorzystne) i jej 

obciążenia: 

– symetria (A.1a & A.9), 

– asymetria boku stropnicy (A.6b & A.9), 

– asymetria po przekątnej spągnicy(A.1a & A.10). 

 



 

 

 

 

Rysunek A.1a – Próba zginania stropnicy przy obciąże-
niu symetrycznym (sekcje dwustojakowe) 

Rysunek A.9 – Próba symetrycznego zginania spągnicy 
(sekcje dwustojakowe) 

  

Rysunek A.6b – Badanie stropnicy przy obciążeniu sy-
metrycznym (sekcje dwustojakowe) 

Rysunek A.9 – Próba symetrycznego zginania spągnicy 
(sekcje dwustojakowe) 

 

 

Rysunek A.1a – Próba zginania stropnicy przy obciąże-

niu symetrycznym (sekcje dwustojakowe) 

Rysunek A.10 – Obciążenie spągnicy po przekątnej (spą-

gnica sztywna) 

 
Rys. 6. Schemat obciążeń obudowy zmechanizowanej (3 przypadki) 

 

 

Analiza wytrzymałościowa MES została przeprowadzona na modelu 3D obudowy zmechani-

zowanej typu ZRP-15/35-POz. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone z zadaną nominalną 

siłą wyznaczoną w wyniku obliczeń kinetostatycznych przeprowadzonych w programie PrsLab. 

Następnie za pomocą modułu oprogramowania Ansys wyniki zostały przeliczone z uwzględnie-

niem odpowiedniego współczynnika wynikającego z norm.  



 

 

Przykład 1. Symetria podparcia obudowy (A.1a & A.9) dla obciążenia 1.2 
 

  

  
 

 

Przykład 2. Asymetria boku stropnicy wg (A.6b & A.9) dla obciążenie 1.05 
 

 

 

  
 



 

 

Przykład 3. Asymetria po przekątnej spągnicy wg (A.1a & A.10) dla obciążenia 1.05 
 

  

 
 

 

 

Krytyczny poziom naprężeń oznaczono czerwonym kolorem, opisującym naprężenia nie 

mniejsze niż 690 [MPa]. 

 

3.2. Deformacje elementów podstawowych zmechanizowanej obudowy ścianowej. Symulacja 

ugięcia 
 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń numerycznych MES na modelu 3D obudowy zmecha-

nizowanej typu ZRP-15/35-POz, uzyskano symulacje ugięcia elementów podstawowych obu-

dowy zmechanizowanej dla przypadku symetrycznego podparcia obudowy (A.1a & A.9) przy 

obciążeniu 1.2x Pnom. wraz z zaznaczeniem kierunku działania ugięcia elementów. 

Z przedstawionej symulacji wynika że największe ugięcie elementu podstawowego dla 

przytoczonego przypadku obciążenia sekcji (A.1a & A.9), dotyczy stropnicy. Wartość ugięcia 

wynosi ok. 20 mm.  

Według metodyki obliczeń przyjętej w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, przedsta-

wione obliczenia numeryczne wykonane metodą elementów skończonych zakładają poruszanie 

się w zakresie ugięcia sprężystego materiału. Oznacza to że element podstawowy poddany ob-

ciążeniu ulegnie odkształceniu sprężystemu a następnie po odjęciu obciążenia, konstrukcja 

powraca do kształtu pierwotnego i nie ulega odkształceniom plastycznym. 



 

 

  

  
 

  

  
 

 

 
 
Rys. 7. Wykres rozciągania z wyraźną granicą plastyczności 



 

 

Takie podejście do obliczeń numerycznych a tym samych do całego procesu projektowania 

obudowy zmechanizowanej, pozwala w dużej mierze uniknąć znacznych deformacji struktu-

ralnych elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej, co jednocześnie daje duże pole 

bezpieczeństwa w zakresie granic odchyłek maksymalnych wyszczególnionych w załączniku 

B normy PN–EN 1804-1:2021-05 [1] 

 

3.3. Zastosowane materiały do wykonania elementów podstawowych konstrukcji zmechanizo-

wanej obudowy ścianowej 
 

W przypadku modernizacji zmechanizowanej obudowy ścianowej w celu dobrania odpowied-

niego gatunku stali oraz zoptymalizowania konstrukcji należy przeprowadzić analizę materia-

łową konstrukcji bazowej. W Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym PGG odbywa się to po-

przez: 

– wstępne badanie twardości blach konstrukcji, 

– analizę i badanie składu chemicznego metali (PMI) przy użyciu przenośnych spektro-

metrów pozwalających na identyfikację gatunków stali. Metoda ta w sposób nieniszczą-

cy, pozwala określać jednorazowo zawartość poszczególnych pierwiastków chemicz-

nych w materiale. 

Natomiast w produkcji nowych elementów zmechanizowanych obudów ścianowych o wy-

korzystaniu poszczególnych gatunków stali decyduje konstruktor w oparciu o dokonane obli-

czenia numeryczne. W ZRP obecnie wykorzystuje się do wykonania elementów konstrukcyj-

nych elementów obudowy zmechanizowanej, stale S355J2+N, S690QL oraz S700MC. Spawa-

nie tych gatunków stali odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi przez Instytut Spawalnictwa 

w Gliwicach, technologiami spawania z zachowaniem odpowiedniego reżimu spawania. Nie 

zachowanie odpowiedniej technologii spawania podczas wykonawstwa konstrukcji może po-

wodować znaczne deformacje plastyczne w wykonywanych elementach, które mogą skutko-

wać negatywnym wynikiem badań obudowy na stanowisku badawczym. 

 

 

Gatunek stali C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % 

S355J2+N 0,2 1,5 0,2 0,04 0,04 0,03 3 

 

Granica plastyczności Reh [%] min. 

– 275-355 MPa (w zależności od grubości blachy) 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [%] min.: 

– 450-680 MPa (w zależności od grubości blachy) 

 

Gatunek stali C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % 

S690Ql 0,17 0,98 0,34 0,01 0 0,405 0,71 

 

Granica plastyczności Reh [%] min. 

– 630-690 MPa (w zależności od grubości blachy) 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [%] min.: 

– 710-940 MPa (w zależności od grubości blachy) 



 

 

 

Gatunek stali C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % 

Alform 700M  0,06 1,6 0,032 0,01 0,01 0,41 0,035 

 

Granica plastyczności Reh [%] min. 

– ≥700 MPa (w zależności od grubości blachy) 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [%] min.: 

– 750-930 MPa (w zależności od grubości blachy) 

 

3.4. Wymagania prawne dotyczące zmechanizowanych obudów ścianowych 
 

Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawową maszynę kompleksu ścianowego, 

zabezpieczającą wyrobisko przed opadem skał oraz stanowi oparcie dla pozostałych maszyn 

(kombajnu, strugu oraz przenośnika). Na rynek wprowadzana jest zgodnie z Dyrektywa Ma-

szynowa [3] i zharmonizowanymi z nimi normami polskimi z serii PN-EN 1804.  

Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.04.2021 r. została za-

twierdzona nowa norma dotycząca wymagań bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej, 

tj. PN–EN 1804-1:2021-05 [1] która zastępuje PN–EN 1804-1+A1:2011 [2]. W nowej normie 

został wprowadzony załącznik B odnoszący się do badań strukturalnych dla zmechanizowa-

nych obudów ścianowych. Jednocześnie zgodnie z decyzją komisji UE z dn. 14.10.2021 opu-

blikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [4], przyjmuje się tzw. okres przej-

ściowy obowiązywania norm już nieaktualnych.  

 Okres ten został wprowadzony po to, aby zapewnić producentom wystarczająco dużo cza-

su na przygotowanie się do stosowania nowych, znowelizowanych lub zmienionych norm. 

Graniczna data obowiązywania okresu przejściowego w przypadku norm z serii PN-EN 1804 

to 15.04.2023 r. Zgodnie z tym zapisem producenci zmechanizowanych obudów ścianowych, 

mogą wprowadzać do użytkowania nowe lub zmodernizowane obudowy ścianowe zgodnie z 

poprzednio obowiązującą normą PN–EN 1804-1+A1:2011 [2] w której nie występują wyma-

gania odnośnie badań strukturalnych dla zmechanizowanych obudów ścianowych, ale tylko z 

granicznym terminem ważności certyfikatu badania typu WE do 15.04.2023 r.  

 Jednocześnie uwzględniając nowe wymagania zawarte w PN–EN 1804-1:2021-05 [1], 

obudowy zmechanizowane które uzyskały certyfikat badania typu WE przed datą wprowadze-

nia nowej normy a co do których producent będzie chciał utrzymać certyfikat po jego wyga-

śnięciu, będzie obowiązany do powtórnych badań certyfikujących zgodnie z normą PN–EN 

1804-1:2021-05 [1]. Wiąże się to przede wszystkim z dodatkową analizą (obliczeniami nume-

rycznymi) uwzględniającą deformacje strukturalne elementów konstrukcji zmechanizowanej 

obudowy ścianowej, przygotowanie kolejnego prototypu obudowy zmechanizowanej oraz po-

wtórne badania typu na stanowisku badawczym w akredytowanym laboratorium badawczym.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

W związku z wprowadzeniem nowej normy PN–EN 1804-1:2021-05 [1] pojawił się szereg 

nowych dodatkowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz przebiegu wymaganych 

badań.  



 

 

Analiza tych wymagań wykazała że: 

a) obudowa zmechanizowana która została poddana badaniom na stanowisku badawczym, 

nie może zostać wprowadzona ponownie do użytku, 

b) po zakończeniu próby obciążeniowej mogą występować pęknięcia w niekrytycznych 

obszarach materiału rodzimego lub w spoinach konstrukcji wsporczej, które nie naru-

szają funkcji obudowy zmechanizowanej, 

c) wprowadzono dodatkowe wymaganie badania osłony bocznej stropnicy całkowicie wy-

suniętej, 

d) wprowadzono do programu badań tzw. badań strukturalnych, obejmujących odkształce-

nia trwałe poszczególnych elementów obudowy oraz odniesienie tych odkształceń pla-

stycznych do maksymalnych odchyłek wykazanych w normie, 

Głównym kryterium stosowanym przy projektowaniu oraz wykonawstwie nowych oraz 

modernizowanych obudów zmechanizowanych, powinno być poruszanie się w zakresie ugięć 

sprężystych materiału a co za tym idzie nie dopuszczenie do wystąpienia podczas badań obu-

dowy, naprężeń, które spowodują odkształcenia plastyczne elementów konstrukcyjnych zme-

chanizowanej obudowy ścianowej. Takie podejście podczas projektowania, obliczeń nume-

rycznych oraz wykonania prototypu obudowy pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko 

negatywnego wyniku badań obudowy na stanowisku badawczym. Jednym z elementów takie-

go podejścia w procesie projektowania i wykonawstwie nowych oraz modernizowanych obu-

dów zmechanizowanych może być również wykorzystanie stali wysokowytrzymałych typu 

S690QL oraz 700MC. 

Dodatkowym efektem wprowadzenia nowych wymagań wg normy PN–EN 1804-1:2021-

05, może być również wygaszenie wielu certyfikatów badania typu WE których termin obo-

wiązywania upływa po 15.04.2023. Tym samych aby utrzymać (wznowić) certyfikat badania 

typu WE należy po dacie 15.04.2023 przeprowadzić ponowne badania na stanowisku badaw-

czym zgodnie z nowymi wymaganiami. Spowoduje to podwyższenie kosztów utrzymania 

(wznowienia) certyfikatu badania typu WE dla już raz kiedyś zbadanych i certyfikowanych 

zmechanizowanych obudów ścianowych. 
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Produkcja, modernizacja i remonty sekcji  zmechanizowanych obudów 
ścianowych w liczbach
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1 2

42%
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Wyprodukowano:

1255 szt. 

Zmodernizowano:

7143 szt. 

Wyremontowano:

7480 szt. 

RemontModernizacja

Remont

Produkcja

Modernizacje i remonty w latach 
2004-2012

Produkcja nowych sekcji obudów, 
modernizacje i remonty w latach 2013-2021
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Podstawy prawne wprowadzenia sekcji zmechanizowanej obudowy 
ścianowej na rynek (do obrotu) wg EU.

PN-EN 1804-1+A1:2011 PN-EN 1804-2+A1:2012

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

 Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
 Dyrektywa 2014/34/UE ATEX
 Dyrektywa niskonapięciowa
 Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

PN-EN 1804-3+A1:2012

NOWA NORMA  
PN-EN 1804-1:2021-05
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Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej  
wg normy PN-EN 1804-1:2021-05

Zestawienie różnic w zapisach i badaniach sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych

PN-EN 1804-1+A1:2011 Nowa norma PN-EN 1804-1:2021-05

Pkt.6.1
Nie zaleca się wprowadzania do obrotu 
sekcji obudowy, która była poddana badaniu 
na zgodność z Załącznikiem A

Pkt.5.1
Próbka, która została przebadana 
zgodnie z załącznikiem A, nie może 
zostać wprowadzona do użytku.

Zał. A  pkt.A.1.1.1
Po zakończeniu prób nie powinno być 
pęknięć w materiale rodzimym żadnego z 
elementów sekcji obudowy. Nie dopuszcza 
się występowania pęknięć w spoinach ani 
odkształceń trwałych obniżających 
parametry techniczne sekcji obudowy

Zał. A  pkt.A.1.1.1
Po zakończeniu próby obciążeniowej 
mogą występować tylko pęknięcia w 
niekrytycznych obszarach materiału 
rodzimego lub spoiny konstrukcji 
wsporczej, które nie naruszają funkcji 
obudowy zmechanizowanej.

PN-EN 1804-1+A1:2011 Nowa norma PN-EN 1804-1:2021-05

Zał. A  pkt.A.9
Brak próby badania ugięcia osłony bocznej

Zał. A  pkt.A.9.12
Osłona boczna: ugięcie osłony 
bocznej, obciążenie tak jak pokazano 
na rysunku i osłona boczna całkowicie 
wysunięta (wg Zał. A pkt.A9 Tablica 1: 
próba dla 2000 cykli )

Rys. 1 Schemat obciążenia osłony 
bocznej stropnicy
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Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej  
wg normy PN-EN 1804-1:2021-05

Zestawienie różnic w zapisach i badaniach sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych

PN-EN 1804-1+A1:2011 Nowa norma PN-EN 1804-1:2021-05

Brak załącznika B Załącznik  B Wymagania dotyczące badań strukturalnych dla 

zmechanizowanej obudowy ścianowej

Główne założenia:

 Pomiar geometrii elementów podstawowych sekcji 

obudowy zmechanizowanej przed i po przeprowadzeniu 

prób obciążających,

 Porównanie pomiarów strukturalnych elementów 

konstrukcji celem wyznaczenia odkształceń trwałych 

wynikających z prób obciążeniowych,

Odniesienie wyników odkształceń trwałych do wartości 

dopuszczalnych ujętych w zał. B pkt. B.2.1 Kryteria akceptacji. 

Odkształcenia plastyczne
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Dodatkowe badania strukturalne konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej                             
wg nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05 - załącznik B  (stropnica)

Stan Zmierzone punkty Lokalizacja podkładki
Wymiar

[mm]

Wymiar

[mm]

Wymiar

[mm]

Wymiar

[mm]

przed badaniami
M1,M2,M3,M4 B1-B2 

po badaniach

przed badaniami
M5,M6,M7,M8 B3-B4 

po badaniach

przed badaniami
M9 B5-B7 

po badaniach

przed badaniami
M10 B5-B6 

po badaniach

przed badaniami
M11 B7-B8 

po badaniach

przed badaniami

M12 B6-B8 

po badaniach

przed badaniami
M13 B9-B10 

po badaniach

przed badaniami
M14 B11-B12 

po badaniach

przed badaniami
M15 B10-B12 

po badaniach

Rys. 2 Schemat pomiarowy stropnicy Tab. 2. Zmierzone wartości (kombinacja pomiarów) – stropnica
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Dodatkowe badania strukturalne konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej                             
wg nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05 - załącznik B  (stropnica)

Miejsce pomiaru Wyniki pomiarów

Maksymalny 

dopuszczalny 

wymiar

[mm]

Odchyłka

[mm]

Lewa przednia końcówka R1=M1b-M1a R1 ≤ 15

Lewy bok stropnicy (tył) R2=M2b-M2a R1 ≤ 3

R3=M3b-M3a R1 ≤ 3

R4=M4b-M4a R1 ≤ 3

Prawa przednia końcówka R5=M5b-M5a R1 ≤ 15

Prawy bok stropnicy (tył) R6=M6b-M6a R1 ≤ 3

R7=M7b-M7a R1 ≤ 3

R8=M8b-M8a R1 ≤ 3

Przednia poprzeczna R9=M9b-M9a R1 ≤ 3

Lewa przekątna (przód) R10=M10b-M10a R1 ≤ 4

Prawa przekątna (przód) R11=M11b-M11a R1 ≤ 4

Środkowa poprzeczna R12=M12b-M12a R1 ≤ 2

Lewa przekątna (tył) R13=M13b-M13a R1 ≤ 3

Prawa przekątna (tył) R14=M14b-M14a R1 ≤ 3

Tylna poprzeczna R15=M15b-M15a R1 ≤ 3

Odchyłka lewego łoża stojaka
𝐌𝟐𝐀+𝐌𝟒𝐀

𝟐
−𝐌𝟑𝐀 −

𝐌𝟐𝐁 +𝐌𝟒𝐁

𝟐
−𝐌𝟑𝐁 RPL ≤ 2

Odchyłka prawego łoża 

stojaka
𝐌𝟐𝐀+𝐌𝟒𝐀

𝟐
−𝐌𝟑𝐀 −

𝐌𝟐𝐁 +𝐌𝟒𝐁

𝟐
−𝐌𝟑𝐁 RPR ≤ 2

Tab. 3. Wyniki pomiarów odkształceń (kryteria) – stropnica
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Dodatkowe badania strukturalne konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy 
ścianowej wg nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05 - załącznik B   (pozostałe elementy)

Rys. 3 Schemat pomiarowy osłony odzawałowej

Rys. 4 Schemat pomiarowy spągnicy
zespolonej (katamaran)

Rys. 5 Schemat pomiarowy 
spągnicy dzielonej
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Wpływ nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05 na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 
oraz technologię wykonania sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej

Schemat obciążeń obudowy – przypadki normowe ( symetria A.1a oraz A.9 )

Rysunek A.1a – Próba zginania stropnicy przy obciążeniu 
symetrycznym (sekcje dwustojakowe)

Rysunek A.9 – Próba symetrycznego zginania spągnicy               
(sekcje dwustojakowe)
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Wpływ nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05 na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 
oraz technologię wykonania sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej

Schemat obciążeń obudowy – przypadki normowe ( asymetria A.6b oraz A.9 )

Rysunek A.6b – Badanie stropnicy przy obciążeniu symetrycznym 
(sekcje dwustojakowe)

Rysunek A.9 – Próba symetrycznego zginania spągnicy               
(sekcje dwustojakowe)
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Wpływ nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05 na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 
oraz technologię wykonania sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej

Schemat obciążeń obudowy – przypadki normowe ( symetria A.1a oraz A.10 )

Rysunek A.1a – Próba zginania stropnicy przy obciążeniu 
symetrycznym (sekcje dwustojakowe)

Rysunek A.10 – Obciążenie spągnicy po przekątnej                   
(spągnica sztywna)
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Analiza wytrzymałościowa MES na przykładzie modelu 3D sekcji obudowy 
zmechanizowanej typu ZRP-15/35-POz
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Analiza wytrzymałościowa MES na przykładzie modelu 3D sekcji obudowy 
zmechanizowanej typu ZRP-15/35-POz

Wyznaczanie najbardziej narażonych obszarów poprzez 
porównanie uzyskanych map naprężeń
Analiza otrzymanych wyników
Propozycja zmian
Ponowna symulacja numeryczna
Propozycja nowelizacji konstrukcji
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Symulacja ugięcia (przemieszczenia) wg założeń nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05  
załącznik B na przykładzie sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-15/35-POz
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Symulacja ugięcia (przemieszczenia) wg założeń nowej normy PN-EN 1804-1:2021-05                  
załącznik B na przykładzie sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-15/35-POz

Główne założenie analizy wytrzymałościowej MES wg założeń nowej normy  PN-EN 1804-1:2021-05 

załącznik B stosowane w PGG o/ZRP

• w analizie wytrzymałościowej MES nie należy przekraczać granicy plastyczności Re(Rp0.2) zastosowanego 

materiału (stali)

• dostosowanie (wzmocnienie) konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej  w sposób który ujmuje 

badania strukturalne nowej normy  (przypadek modernizacji sekcji obudowy zmechanizowanej), 15



Stosowane materiały w procesie produkcji oraz modernizacji 
sekcji obudów zmechanizowanych w PGG o/ZRP

S355J2+N S700M  (ALFORM PLATE)S690QL

Gatunek stali C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni %

S700M 0,06 1,6 0,032 0,01 0,01 0,41 0,035

Gatunek stali C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni %

S690Ql 0,17 0,98 0,34 0,01 0 0,405 0,71

Gatunek stali C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni %

S355J2+N 0,2 1,5 0,2 0,04 0,04 0,03 3

Granica plastyczności Reh [%] min.
• ≥700  MPa (w zależności od grubości blachy)
Wytrzymałość na rozciąganie Rm [%] min.:
• 750-930 MPa (w zależności od grubości blachy)

Granica plastyczności Reh [%] min.
• 630-690 MPa (w zależności od grubości blachy)
Wytrzymałość na rozciąganie Rm [%] min.:
• 710-940 MPa (w zależności od grubości blachy)

Granica plastyczności Reh [%] min.
• 275-355 MPa (w zależności od grubości blachy)
Wytrzymałość na rozciąganie Rm [%] min.:
• 450-680 MPa (w zależności od grubości blachy)

Modernizacja:

• Wstępne badanie twardości blach konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej

• Analizę składu chemicznego materiału (stali) (metodą PMI)poprzez użycie spektrometru

• Dobór materiału (gatunku stali) dla potrzeb modernizacji, w oparciu o analizę wytrzymałościową MES

Produkcja:

• Odpowiedni dobór materiału (gatunku stali) w oparciu o analizę wytrzymałościową MES elementów 

konstrukcyjnych obudowy
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Konsekwencje prawne dla Producentów sekcji zmechanizowanych obudów 
ścianowych.

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.04.2021r.  

Zatwierdzenie nowej normy dotyczącej wymagań bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej tj. PN–EN 1804-1:2021-05 wprowadzony

został załącznik B odnoszący się do badań strukturalnych dla zmechanizowanych obudów ścianowych

Decyzja komisji UE z dnia 14.10.2021

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przyjmująca tzw. okres przejściowy obowiązywania jeszcze norm już nieaktualnych.

Zgodnie z tą decyzją tzw. okres przejściowy został wprowadzony po to, aby zapewnić producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie

się do stosowania nowych, znowelizowanych norm.

Graniczna data obowiązywania okresu przejściowego w przypadku norm z serii PN-EN 1804 to 15.04.2023r. Zgodnie z tym zapisem producenci

zmechanizowanych obudów ścianowych, mogą wprowadzać do użytkowania nowe lub zmodernizowane obudowy ścianowe zgodnie z

poprzednio obowiązującą normą PN–EN 1804-1+A1:2011 w której nie występują wymagania odnośnie badań strukturalnych dla

zmechanizowanych obudów ścianowych, ale tylko z granicznym terminem ważności certyfikatu badania typu WE do 15.04.2023r.
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Podsumowanie. Wnioski

W związku z wprowadzeniem nowej normy PN–EN 1804-1:2021-05 pojawił się szereg nowych dodatkowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz

przebiegu wymaganych badań dla sekcji obudowy zmechanizowanej.

Analiza tych wymagań w ZRP wykazała że:

a. obudowa zmechanizowana która została poddana badaniom na stanowisku badawczym, nie może zostać wprowadzona ponownie do użytku,

b. po zakończeniu próby obciążeniowej mogą występować pęknięcia w niekrytycznych obszarach materiału rodzimego lub w spoinach konstrukcji wsporczej,

które nie naruszają funkcji obudowy zmechanizowanej,

c. wprowadzono dodatkowe wymaganie dotyczące badania osłony bocznej stropnicy całkowicie wysuniętej,

d. wprowadzono do programu badań tzw. badania strukturalne, obejmujące odkształcenia trwałe poszczególnych elementów powstałe po badaniach

wytrzymałościowych na stanowisku badawczym,

Dodatkowymi efektami wprowadzenia nowych wymagań wg normy PN–EN 1804-1:2021-05, mogą być:

a) wygaśnięcie wielu certyfikatów badania typu WE, których termin obowiązywania upływa po dacie 15.04.2023.

b) wzrost kosztów utrzymania (wznowienia) certyfikatu badania typu WE po dacie 15.04.2023

c) konieczność zastosowania szczególnie w przypadkach modernizacji obudów zmechanizowanych, materiałów o podwyższonej wytrzymałości, w celu

dotrzymania wymagań PN–EN 1804-1:2021-05 a w szczególności utrzymania wszystkich kryteriów w odniesieniu do badań strukturalnych elementów

d) wprowadzenie nowej normy PN–EN 1804-1:2021-05 zwiększy bezpieczeństwo eksploatacyjne zmechanizowanych obudów ścianowych, jednak będzie to

wymagało od ZRP dodatkowych nakładów finansowych co zwiększy koszty wyrobu

e) nowa norma nie wyklucza obowiązywania uregulowań krajowych w szczególności dla zagrożeń wstrząsami górotworu 18



Dziękuję za uwagę

ODDZIAŁ ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Stabilność transmisji danych w bezprzewodowych systemach 

pomiarowych na przykładzie RSPC III; 
 

 

Iwona Grad 

Sebastian Ślęzok  

Elgór+Hansen S.A. 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Zagadnienia poruszane w poniższym artykule dotyczą cech transmisji da-

nych w bezprzewodowym systemie pomiarowym RSPC III produkcji Elgór+Hansen S.A., któ-

ry łączy zalety i funkcjonalności jego poprzedników RSPC II i EH-PressCater. W polskich 

spółkach węglowych można zaobserwować widoczny trend rozwoju technologii bezprzewo-

dowego monitoringu ciśnienia w rozległych instalacjach hydraulicznych obiektów przemysło-

wych – górniczych grupy I. System radiowy istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy 

wydobywczej oraz optymalną eksploatację obudowy zmechanizowanej. Zastosowanie syste-

mów monitoringu do analizy parametrów pracy obudowy ścianowej umożliwia wcześniejsze 

wykrywanie stanów awaryjnych takich jak nieszczelność, spadek wymaganego ciśnienia lub 

jego gwałtownego przyrostu w przestrzeniach podtłokowych stojaków hydraulicznych spowo-

dowanych przez dociążenie górotworu. Kluczowym zadaniem elementów składowych systemu 

jest utrzymanie ciągłości transmisji danych pomiarowych generowanych przez przetworniki 

ciśnienia. Stabilność systemu jest zapewniona zarówno na poziomie sprzętowym, jak i po stro-

nie oprogramowania. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: transmisja danych, bezprzewodowa transmisja, system pomiarowy, obu-

dowy zmechanizowane 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

W polskich spółkach węglowych uwidoczniony jest trend rozwoju technologii bezprzewodo-

wego monitoringu ciśnienia w rozległych instalacjach hydraulicznych obiektów przemysło-

wych – górniczych grupy I. Szczególnie ze względu na fakt iż rozmieszczenie czujników 

przewodowych nie jest możliwe, a utrzymanie okablowania wiązałoby się z ogromnymi kosz-

tami. Wykorzystanie sieci czujników bezprzewodowych pozwala na rozmieszczenie na danym 

terenie wielu czujników bez konieczności ponoszenia kosztów okablowania czy ograniczeń 

natury fizycznej. Niezmiernie istotnym aspektem użytkowym takiego systemu jest zapewnienie 



  

ciągłego, niezakłóconego dostępu do mierzonych wartości przez zastosowanie urządzeń wypo-

sażonych w najnowsze dostępne rozwiązania techniczne (m.in. wzmocniona konstrukcja, do-

datkowe dedykowane obwody i moduły) oraz współpracujących z nimi nowatorskich rozwią-

zań softwerowych zapewniających optymalne funkcjonowanie systemu. Kilkunastoletnie do-

świadczenie pozyskane z wdrażania, utrzymywania i nadzorowania bezprzewodowych syste-

mów monitoringu podporności takich jak FAMAC RSPC oraz EH-PressCater potwierdza 

wpływ systemu na poprawę bezpieczeństwa procesu wydobycia oraz optymalną eksploatację 

obudowy zmechanizowanej. Zastosowanie systemów monitoringu do analizy parametrów pra-

cy obudów zmechanizowanych zwiększa okres użytkowania takich obudów, jak i wpływa na 

ich bezawaryjna pracę, zmniejszając częstotliwość postojów wynikających z konieczności ich 

napraw.  

 

 

2. KONCEPCJA BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU MONITORINGU [1][2][3][4][5] 

 

Na rysunku 1 przedstawiono koncepcję bezprzewodowego systemu monitorowania ciśnienia 

w stojakach obudów zmechanizowanych RSPC III firmy Elgór+Hansen S.A. System ten składa 

się z kompletu Inteligentnych czujników ciśnienia IPS-3 typu EH-O/08/13.01, opcjonalnie kom-

pletu Inteligentnych wskaźników ciśnienia IPI-2, Inteligentnego wskaźnika ciśnienia z transmisją 

IPI-3-Tm typu EH-O/09/13.01 oraz komputera w osłonie ognioszczelnej typu EH-O/06/24.03-…. 

Dodatkowo użytkownik systemu ma do dyspozycji zdalny konfigurator IPRC-3 typu EH-

O/09/12.01 [1]. 

 

 

 
 

Rys. 1. Koncepcja systemu RSPC III [1] [materiały własne firmy Elgór+Hansen S.A.] 

Figure 1. Concept RSPC III system 

 

 

Bezprzewodowy system monitoringu oparty jest na koncepcji liniowej sieci czujników (ang. 

LSN – linear sensor network) komunikujących się ze sobą drogą radiową. Czujniki w takiej sieci 

są zazwyczaj rozciągnięte na długich dystansach oraz mogą składać się z maksymalnie 1024 

http://m.in/


  

węzłów (N) o ograniczonej żywotności i pamięci. Stosowane protokoły i algorytmy również 

posiadają ograniczenia w wydajności energetycznej, skalowalności oraz lokalizacji. Oprócz 

zastosowania monitoringu podziemnego liniowa sieć czujników jest często spotykana w zasto-

sowaniach monitoringu kolejowego, monitoringu parametrów przesyłanych za pomocą ruro-

ciągów takich jak olej, gaz czy woda. [2][3]. 

 

 

 
 

Rys. 2. Koncepcja liniowej sieci czujników [materiały własne firmy Elgór+Hansen S.A.] 

Figure 2. The concept of a linear sensor network 
 

 

Na danym obszarze rozlokowane są inteligentne czujniki IPS-3 zadaniem których jest mo-

nitorowanie zmienności mierzonego parametru, w tym konkretnym rozwiązaniu ciśnienia za-

równo w układzie hydraulicznym stojaka oraz na magistralach zasilających i spływowych, 

kontrolujące np. upływ emulsji. Zaprogramowane wartości progowe ciśnienia porównywane są 

z wartością aktualną mierzonego ciśnienia, a wynik porównania jest wskazywany przy pomocy 

diody LED umieszczonej w głowicy czujnika (poprawne, za wysokie, za niskie ciśnienie itd.) 

oraz stany awaryjne takie jak np. przeciek stojaka, rozładowanie baterii urządzenia. Przetwo-

rzona przez czujnik IPS-3 wartość ciśnienia przesyłana jest drogą radiową do kolejnego 

czujnika. W trakcie transmisji wysyłany jest dodatkowy pakiet danych, który może być ode-

brany przez wskaźnik IPI-2 (opcja) i zdalny konfigurator IPRC-3, dzięki czemu jest możliwość 

podglądu bieżącej wartości ciśnienia przebywając w obszarze konkretnej sekcji. Kolejność 

urządzeń jest ustalana za pomocą przypisania konkretnych adresów sieciowych. Jednakże ko-

lejność przekazywania informacji jest odwrotna do kolejności ustalonych adresów sieciowych. 

Dane przesyłane są od najwyższego adresu do najmniejszego, czyli do IPI-3-Tm, który ma zaw-

sze adres 0 [1]. Inteligentny wskaźnik ciśnienia z transmisją IPI-3-Tm wyposażony jest w diodę 

LED wskazującą aktualny tryb pracy urządzenia oraz stany awaryjne. Wskaźnik posiada własne 

wewnętrzne zasilanie oraz kartę pamięci, na której gromadzone są dane z sieci radiowej, w przy-

padku braku zasilania z zewnątrz. Dane we wskaźniku są odpowiednio agregowane, przetwa-

rzane i udostępniane dwoma niezależnymi magistralami dwukierunkowej transmisji szere-

gowej RS-485 do komputera w osłonie ognioszczelnej EH-O/06/24.03 [4]. Komputer może 

być wykorzystany zarówno jako element wizualizacji, jak i rejestracji danych. Komputer wy-

posażony jest w ekran 19’ oraz niezbędną przestrzeń dyskową. Obsługa komputera realizowa-

na jest za pomocą klawiatury iskrobezpiecznej. Komunikację komputera w osłonie ogniosz-

czelnej z innymi urządzeniami kompleksu umożliwiają w zależności od wykonania zainstalo-

wane wewnątrz: konwerter sygnałów światłowodowych (switch ethernetowy), separatory 

transmisji (RS485), modem (DSL) itp. Dane z komputera z kolei są przesyłane do systemu 

nadrzędnego (na powierzchnię Zakładu) [5]. 

Użytkownik systemu ma możliwość nadzoru oraz konfiguracji elementów systemu za po-

średnictwem zdalnego konfiguratora IPRC-3. Urządzenie te umożliwia: konfigurację do pracy 



  

w sieci radiowej, zmianę zawartości pamięci FLASH, zmianę aktualnego trybu pracy, sprawdze-

nie poprawności pracy sieci radiowej oraz monitorowanie stanu ciśnienia na poszczególnych 

układach pomiarowych (dla każdego z czujników ciśnienia) [6]. 

 

 

 
 

Rys. 3. Idea działania systemu RSPC III [materiały własne firmy Elgór+Hansen S.A.] 

Figure 3. Concept of operation RSPC III system 
 

 

 
Rys. 4. Schemat ideowy zastosowania systemu w Zakładzie Górniczym 
Figure 4. Schematic diagram of the system application in the Mining Plant 



  

3. STABILNOŚĆ DANYCH POMIAROWYCH W SYSTEMIE RSPC III 

 

Dane z systemu monitorowania ciśnienia w stojakach obudów zmechanizowanych RSPC III są 

agregowane na serwerze powierzchniowym i dostępne również na powierzchniowych stanowi-

skach wizualizacyjnych w celu szybkiej analizy bieżącej sytuacji przy wykorzystaniu głównej 

planszy aplikacji wizualizacyjnej EH-Smart…Oprogramowanie wyposażone jest w moduł ana-

lizy danych archiwalnych. Kluczowym zadaniem elementów składowych takiego systemu jest 

utrzymanie ciągłości transmisji danych pomiarowych generowanych przez przetworniki ci-

śnienia. W systemie RSPC III firmy Elgór+Hansen S.A. stabilność systemu jest zapewniona 

zarówno na poziomie sprzętowym, jak i po stronie oprogramowania. 

W przypadku urządzeń kategorii M2 zabudowanych w strefie zagrożenia wybuchem meta-

nu może wystąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczność wyłączenia ich spod 

napięcia zasilania wówczas taki zanik napięcia stanowi istotny problem ponieważ, w tym 

przypadku tracona jest transmisja danych do serwera powierzchniowego co skutkuje brakiem 

danych bieżących pomiarowych w danym okresie czasu. Jednakże dzięki zastosowaniu odpo-

wiedniego modułu podwójnego zasilania w IPI-3-Tm możliwy jest pomimo braku napięcia 

zewnętrznego ciągły odbiór danych radiowych oraz ich agregacja na wbudowanej karcie pa-

mięci microSD. Dodatkowym atutem zastosowania karty pamięci jest możliwość zapisu da-

nych bieżących nawet w przypadku normalnej pracy urządzenia w cyklicznym buforze, dzięki 

czemu w razie np. uszkodzenia przewodu, błędu aplikacji czy serwera dalej posiadamy 

wszystkie dane pomiarowe. W celu zwiększenia niezawodności transmisji danych wskaźnik 

IPI-3-Tm, w porównaniu z konstrukcją poprzedniej generacji, rozbudowano o dodatkowy nie-

zależny kanał transmisyjny przeznaczony do obsługi danych archiwalnych i komend serwiso-

wych. Zastosowanie dwóch kanałów transmisyjnych poza podstawową funkcjonalnością po-

zwala na diagnostykę serwisową w przypadku np. uszkodzenia jednej pary w przewodzie tele-

komunikacyjnym łączącym IPI-3-Tm z komputerem dołowym. Dodatkowo umożliwia prze-

konfigurowanie urządzenia w celu nadawania danych bieżących drugim kanałem do czasu 

przyjazdu serwisu producenta, w celu eliminacji przerw w transmisji danych [4]. 

Do utrzymania stabilności i spójności danych pomiarowych w systemie monitoringu pod-

porności obudów zmechanizowanych RSPC III zmodyfikowany został również przetwornik 

ciśnienia. W konstrukcji mechanicznej czujnika IPS-3 połączono zalety czujnika IPS-2 oraz 

bezprzewodowego iskrobezpiecznego przetwornika ciśnienia RPSI typu EH-P/08/03.01-…. 

Zastosowanie wzmocnionej i demontowanej osłony korpusu urządzenia wpłynęło na zwięk-

szenie odporności czujnika na warunki zewnętrzne oraz umożliwiło bezpośredni dostęp do 

baterii w celu jej wymiany w miejscu zabudowy czujnika, bez konieczności jego demontażu. 

Modyfikacja układów elektronicznych oraz zastosowanie iskrobezpiecznej baterii typu EH-

P/10/19.xx zagwarantowało dłuższy czas eksploatacji czujnika i generowania danych pomia-

rowych. 

Inteligentne czujniki ciśnienia IPS-3 dzięki zastosowaniu własnego algorytmu komuni-

kacji są w stanie utrzymać ciągłość transmisji danych pomiarowych w przypadku uszkodze-

nia kilku kolejnych czujników. Ogólna zasada komunikacji między poszczególnymi czu jni-

kami w przypadku wystąpienia awarii została przedstawiona na rys. 6. Dodatkowo urządzenia 

są w stanie automatycznie wykryć uszkodzenie końcowych czujników, dostosowując na nowo 

hierarchię wysyłania pakietów radiowych. W przypadku wymiany lub ponownego pojawienia 

się czujników w zasięgu sieci, system jest w stanie automatycznie powrócić do pierwotnego 

stanu. Algorytm komunikacji mimo nieprzewidzianych zdarzeń podczas eksploatacji systemu 

umożliwia zebranie jak największej ilości danych pomiarowych, co wpływa na ich spójność [7]. 

http://19.xx/


  

 
 

Rys. 5. Wymiana baterii w czujniku ciśnienia IPS-3 [materiały własne firmy Elgór+Hansen S.A.] 

Figure 5. Changing battery in wireless pressure sensor IPS-3 
 

 

 
 
Rys. 6. Zapewnienie ciągłości transmisji danych pomiarowych między czujnikami  

[materiały własne firmy Elgór+Hansen S.A.] 

Figure 6. Ensure continuity of measurement data transmission between sensors 



  

4. PODSUMOWANIE 

 

Niezmiernie istotnym aspektem użytkowym bezprzewodowych systemów pomiarowych jest za-

pewnienie ciągłego, niezakłóconego dostępu do mierzonych wartości, umożliwiając użytkowni-

kowi odpowiednią reakcję w razie konieczności. Niestety bezprzewodowe systemy monitoringu 

składają się z wielu urządzeń podatnych na oddziaływanie środowiska zewnętrznego. W oparciu 

o dotychczasowe doświadczenia zespół projektantów firmy Elgór+Hansen S.A. zoptymalizował 

działanie bezprzewodowego systemu monitorowania ciśnienia w stojakach obudów zmechanizo-

wanych, zapewniając dużą stabilność przesyłu danych pomiarowych. Urządzenia zostały przepro-

jektowane w oparciu o najnowsze dostępne rozwiązania techniczne oraz wyposażone w nowe 

funkcjonalne oprogramowanie. Z wprowadzonych zmian warto wymienić: dodanie drugiego kana-

łu transmisyjnego w koncentratorze danych IPI-3-Tm, zwiększenie pojemności ogniwa bateryjne-

go w kluczowych elementach systemu, nowa konstrukcja mechaniczna urządzeń oraz zaimple-

mentowanie własnego algorytmu komunikacji radiowej. Dodatkowo nowa wersja aplikacji system 

EH-Smart… pozwala na rozbudowaną analizę bieżących i archiwalnych danych z czujników, 

umożliwiając porównanie wskazań i tworzenie zestawień.  
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The stability of data transmission in wireless measurement  

systems on the example of RSPC III; 
 

ABSTRACT: The issues mentioned in the article below about the features of data transmission 

in the wireless measuring system RSPC III Elgór+Hansen S.A. production, which combines 

the advantages of its predecessor RSPC II and EH-PressCater. In Polish mining companies 

there is a visible trend of development of wireless pressure monitoring technology in extensive 

hydraulic systems of industrial facilities - mining group I. The radio system significantly im-

proves the safety of mining work and the optimum operation of powered roof supports. The 

application of monitoring systems for the analysis of operational parameters of powered roof 

support enables an earlier detection of emergency conditions such as leakage, decrease of the 

required pressure or its sudden increase in the hydraulic legs' under-pressure spaces caused by 

the rock mass overloading. The key task of the system components is to maintain continuity of 



  

transmission of measurement data generated by pressure transducers. The stability of the sys-

tem is ensured both at the hardware level and on the software side. 

 

KEYWORDS: data transmission, wireless transmission, measuring system, mechanized enclo-

sures. 



Optymalizacja procesów eksploatacji 

oraz przygotowania ścian wydobywczych 

do likwidacji w warunkach KWK ROW 
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Rybnik, dnia 08.02.2022 r.
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Charakterystyka kopalni

Ruch Marcel prowadzi eksploatację złoża „Marcel 1” o powierzchni 30,81km2,

które położone jest na Wyżynie Śląskiej, w południowo-zachodniej części

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Administracyjnie leży w południowej części

województwa śląskiego, na terenie powiatu wodzisławskiego i rybnickiego.

W granicach powiatu wodzisławskiego obejmuje części miast: Radlin, Wodzisław

Śląski oraz gminy Marklowice i Mszana, a powiecie rybnickim obejmuje południową

dzielnicę Rybnika - Niedobczyce i gminę Świerklany.

KWK ROW Ruch Marcel jest kopalnią dwupolową, składa się z części tzw.

macierzystej, gdzie eksploatowane są pokłady grupy 700 oraz z części marklowickiej

z eksploatacją w pokładach grupy 500.

KWK ROW Ruch Marcel jest od 1 maja 2016 roku Oddziałem wchodzącym

w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A. i podlega nadzorowi Okręgowego Urzędu

Górniczego w Rybniku.
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Obszary górnicze Oddziału KWK ROW 
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Umiejscowienie Obszaru Górniczego Ruchu Marcel w granicach administracyjnych
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Model kopalni 

UPROSZCZONY SCHEMAT PRZESTRZENNY RUCHU "MARCEL"
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# IV # Marklowice II # Marklowice I

szyby materiałowo -
zjazdowe

szyb 
wydobywczy

szyb
wentylacyjny

szyb 
wentylacyjn

szyb mat -
zjazdowy

poziom 800 

poziom 600 

CZĘŚĆ MACIERZYSTA CZĘŚĆ  MARKLOWICKA

szyb 
podsadzkowy

2x4p.

2x2p.

2x2p.

2x10 t

ściany C 
/503-504

chodnik graniczny 507



Przegląd stosowanych rozwiązań zabudowy skrzyżowań 
ściana - chodnik i ich geneza 

W latach 2010-2012 kierownictwo kopalni przygotowując się do eksploatacji pokładu 505

dokonało analizy związanej z poprawą bezpieczeństwa zatrudnionej załogi na wylocie ściany i

zdecydował o podjęciu działań techniczo-organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie

obudowy indywidualnej poprzez wysunięcie sekcji obudowy zmechanizowanej w obrys chodnika

przyścianowego.

Z uwagi na stosowany system eksploatacji oraz specyfikę zalegania złoża, ściany

eksploatacyjne w pokładzie 505wg w partii „W” prowadzone były na upad do 12 stopni, w związku

z tym kolejnym etapem tych działań było prowadzenie dwóch sekcji obudowy zmechanizowanej w

chodniku przyścianowym, równocześnie wysuwając napęd przenośnika ścianowego do wyrobiska.

Zastosowanie prowadzenia sekcji obudowy zmechanizowanej w chodnikach

przyścianowych możliwe było po uzyskaniu pozytywnej opinii jednostki naukowo-badawczej (GIG)

oraz zgody producenta sekcji.

Następnie w wyniku pozytywnych opinii załóg zatrudnionych w wyrobiskach

eksploatacyjnych przystąpiono do wyeliminowania odcinka z obudową indywidualną na wlocie do

ściany poprzez zastosowanie urządzenia stojakowo-podporowego Pegaz/II oraz wdrażając

obudowę skrzyżowania typu FRS 17/37.
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Poglądowy schemat dla ściany w partii W pokład 
505wd
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LEGENDA
odstawa centralna

odstawa centralna
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Zabudowa skrzyżowania chodnika nadścianowego ze ścianą

Wariant I

W przypadku prowadzenia jednej sekcji obudowy

zmechanizowanej w chodniku nadścianowym w rejonie

skrzyżowania ze ścianą obudowa wzmocniona jest za pomocą

podciągu stalowego (połączonego z każdą stropnicą ŁP za

pomocą strzemion), zabudowanego w strzałce wyrobiska.

Podciąg ten budowany jest na długości min. 10 m przed frontem

ściany oraz na długości skrzyżowania aż do linii likwidacji

chodnika i podbudowany jest stojakami stalowymi pod każdym

łukiem stropnicowym obudowy ŁP, na odcinku min. 10 m przed

frontem ściany, na długości skrzyżowania aż do linii likwidacji

chodnika.
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Schemat zabudowy skrzyżowania z sekcją prowadzoną w chodniku 

wariant I – chodnik nadścianowy
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Schemat zabudowy skrzyżowania z sekcją prowadzoną w chodniku 

wariant I – chodnik nadścianowy
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Sekcja prowadzona w chodniku – wariant I – chodnik nadścianowy
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Zabudowa skrzyżowania chodnika nadścianowego ze ścianą

Wariant II

W przypadku prowadzenia dwóch sekcji obudowy

zmechanizowanej w chodniku nadścianowym w rejonie

skrzyżowania ze ścianą obudowa wzmocniona jest za pomocą

podciągu stalowego (połączonego z każdą stropnicą ŁP za

pomocą strzemion), zabudowanego w strzałce wyrobiska.

Podciąg ten budowany jest na długości min. 10 m przed frontem

ściany oraz na długości skrzyżowania aż do linii likwidacji

chodnika i podbudowany jest stojakami stalowymi pod każdym

łukiem stropnicowym obudowy ŁP, na odcinku min. 10 m przed

frontem ściany, na długości skrzyżowania aż do linii likwidacji

chodnika.
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Model skrzyżowania z sekcjami prowadzonymi w chodniku

wariant II – chodnik nadścianowy



Widok sekcji prowadzonych w chodniku 

wariant II – chodnik nadścianowy
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Poprawa bezpieczeństwa 

poprzez zwiększenie 

podporności

Zmniejszenia liczby 

pracowników przy zabudowie 

wlotu i wylotu ściany oraz przy 

rabowaniu obudowy 

chodnikowej

Skrzyżowanie ściana-

chodnik

Skrócenie czasu cyklu 

technologicznego

Zagrożenia 

naturalne

Zwiększenie komfortu pracy 

podczas zabudowy 

skrzyżowania, wynikające z 

braku obudowy indywidualnej

Zastosowanie sekcji obudowy zmechanizowanej w chodnikach przyścianowych

Poprawa 

bezpieczeństwa przy 

wykonywaniu 

rabowania obudowy 

chodnikowej
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Wariant optymalny 

najkorzystniejszy w warunkach Ruchu Marcel

W tym wariancie w rejonie skrzyżowania chodnika podścianowego ze ścianą

zastosowana jest sekcja obudowy skrzyżowania FRS-17/37, która stale

podpiera rejon skrzyżowania. W związku z tym nie ma potrzeby zabudowy

łuków obudowy chodnikowej od strony ściany za napędem przenośnika

ścianowego oraz nie występuje konieczność zabudowy dodatkowego podciągu

wzmacniającego rejon skrzyżowania na przedmiotowym odcinku.

Na wlocie do ściany wyeliminowana jest obudowa indywidualna poprzez

zastosowanie urządzenia stojakowo - podporowego PEGAZ/II.

Zabudowa skrzyżowania chodnika podścianowego ze ścianą
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Model zabudowy skrzyżowania z zabudową obudowy 

typu FRS-17/37 – chodnik podścianowy
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Schemat zastosowania obudowy skrzyżowania typu FRS-17/37 oraz urządzenia 

stojakowo-podporowego PEGAZ/II
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Obudowa skrzyżowania typu FRS-17/37 
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Obudowa skrzyżowania typu FRS-17/37 prowadzona 

w chodniku podścianowym
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Obudowa skrzyżowania typu FRS-17/37 prowadzona 

w chodniku podścianowym
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Urządzenie stojakowo – podporowe PEGAZ/II
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Urządzenie stojakowo – podporowe PEGAZ/II 

zabudowane na wlocie do ściany
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Zastosowanie obudowy skrzyżowań typu FRS-17/37 oraz urządzenia stojakowo-

podporowego Pegaz/II oznacza:

Poprawa bezpieczeństwa 

poprzez zwiększenie 

podporności

Zmniejszenie liczby 

pracowników przy zabudowie 

wlotu  do ściany oraz przy 

rabowaniu obudowy 

chodnikowej

Zastosowanie obudowy skrzyżowań typu 

FRS na skrzyżowaniu ściana – chodnik 

oraz urządzenia stojakowo –

podporowego PEGAZ/II

Skrócenie czasu cyklu 

technologicznego

Zagrożenia 

naturalne

Wymierne korzyści 

finansowe poprzez 

oszczędność materiałów oraz 

kosztów robocizny

Poprawa 

bezpieczeństwa przy 

wykonywaniu 

rabowania obudowy 

chodnikowej



Wykonanie przedziału transportowego w wyrobisku 
eksploatacyjnym - ścianie za pomocą organu 

urabiającego do robót specjalnych

Kopalnia ROW Ruch Marcel we wcześniejszych latach

celem przygotowania ścian do likwidacji stosowała siatkę

ogrodzeniową budowaną w pasach podtrzymywaną linami

stalowymi o średnicy 27mm. Następnie przy współpracy

z producentami wprowadzono siatkę zgrzewaną przegubowo-

łańcuchową typu OSBW-K-Marcel, której zastosowanie

znacznie poprawiło jakość wykonania oraz skróciło czas tzw.

„siatkowania”.

Kolejnym etapem innowacji było wprowadzenie organu

urabiającego do robót specjalnych w celu wykonania przedziału

transportowego sekcji obudowy zmechanizowanej za pomocą

jednego skrawu i wykonanie obudowy ostatecznej kanału

likwidacyjnego bezpośrednio z kombajnu ścianowego.
25
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Organ urabiający kombajnu ścianowego 

standardowy oraz do robót specjalnych

Wymiary organu:

Średnica organu – 2000 mm

Szerokość organu – 1600 mm

Wymiary organu:

Średnica organu – 2000 mm

Szerokość organu – 800 mm
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Wykonanie przedziału transportowego w wyrobisku 

eksploatacyjnym - ścianie za pomocą organu 

urabiającego do robót specjalnych 



Etapy wykonania 
przedziału 
transportowego za 
pomocą organu 
urabiającego 
standardowego

Wykonanie przedziału transportowego w wyrobisku 
eksploatacyjnym - ścianie za pomocą organu urabiającego 

do robót specjalnych

Etapy wykonania 
przedziału 
transportowego za 
pomocą organu 
urabiającego do robót  
specjalnych

28
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Wykonanie przedziału transportowego w wyrobisku 

eksploatacyjnym - ścianie za pomocą organu urabiającego 

do robót specjalnych 
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Wykonanie przedziału transportowego w wyrobisku 

eksploatacyjnym - ścianie za pomocą organu urabiającego 

do robót specjalnych 
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Wykonanie przedziału transportowego w wyrobisku 

eksploatacyjnym - ścianie za pomocą organu urabiającego do 

robót specjalnych 



Wykonanie przedziału transportowego w wyrobisku 
eksploatacyjnym - ścianie za pomocą organu urabiającego 

do robót specjalnych 

Wykonanie prac związanych z przygotowaniem ściany

do likwidacji w tym zastosowanie do tego celu organu

urabiającego do robót specjalnych przyniosło następujące

korzyści:

 krótszy czas wykonania przedziału transportowego,

 poprawa bezpieczeństwa wykonującej prace załogi,

 zmniejszenie ilości dodatkowych prac,

 wymierne efekty ekonomiczne.
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STRESZCZENIE: Referat przedstawia działania służb technicznych kopalni KWK ROW Ruch 

Jankowice związanych z modernizacją urządzeń elektrycznych jak również układów sterowania 

przenośnikami odstawy głównej. Omówione zostanie wymiana przemienników prądowych PPC 

2/3 na przemienniki napięciowe PCCA wraz z układem sterowania i wyrównania momentów 

pomiędzy poszczególnymi napędami przenośnika, wymiana układów automatyzacji w rejonie 

zbiorników przyszybowych oraz uruchomieniu układu Centralnego Sterowania Odstawą główną 

kopalni (CSO) na przenośnikach wyposażonych w układ sterowania typu Diament z wizualizacją 

realizowaną w programie EK-Graf. 

 

 

 

1. AUTOMATYZACJA ODSTAWY GŁÓWNEJ 
 

1.1. Historia automatyzacji odstawy głównej na KWK ROW Ruch Jankowice 
 

Początki automatyzacji przenośników taśmowych odstawy głównej kopalni Jankowice sięgają 

roku 1979 kiedy to na Barbórkę 79’ oddano do ruchu pierwsze trzy przenośniki odstawy 

głównej Gwarek 1200 sterowane poprzez system automatyzacji Puma-2. W chwili obecnej 

odstawa główna kopalni KWK ROW Ruch Jankowice to 18 przenośników taśmowych i jeden 

przenośnik zgrzebłowy. Sumaryczna długość odstawy to 10,5 km. Moc silników napędowych 

zainstalowana na pracujących przenośnikach to 10 908 kW. Przenośniki odstawy głównej 

transportują całość urobku KWK ROW Ruch Jankowice oraz część urobku KWK ROW Ruch 

Chwałowice. 

 

1.2. Eksploatacja przenośników odstawy głównej 
 

Nadzór na pracą, konserwacją oraz obsługą przenośników odstawy głównej pełni oddz. 

MMUD4-J (oddział maszynowy) oraz oddz. MEUD2-J (oddział elektryczny). Do zasilania w/w 

silników napędowych zastosowano oprócz standartowych wyłączników stycznikowych 4 szt. 

rozruszników tyrystorowych firmy Elgór Hansen oraz 10 szt. przemienników częstotliwości 



 

 

MCA-P i 4 szt. przemienników częstotliwości PCCA firmy PKiMSA Carboautomatyka, które 

zasilają napędy 11 przenośników taśmowych.  

 

 

 
 
Rys.1. Schemat rozmieszczenia przenośników w programie EK-Graf 

 

 

2. MODERNIZACJA 
 

2.1. Etap I 
 

W latach 90-tych nastąpił nagły wzrost postępu technicznego (elektrycznego) odstawy. W lu-

tym 1995 roku uruchomiono w rejonie zbiorników przyszybowych system optymalizacji na-

pełniania zbiorników, oparty na mikroprocesorowym systemie sterownia CCM I  wraz z no-

wymi urządzeniami sygnalizacji i obwodu bezpieczeństwa.  

 

 
 

Rys. 2. Sterownik CCM 



 

 

W roku 2000 oddano do ruchu (przy współudziale firmy Carboautomatyka) przenośnik 

Bogda 1400. Napęd tego przenośnika (4x355 kW) jest zasilany z przemienników częstotliwo-

ści, które regulują prędkość przenośnika według nadawy urobku. Przenośnik ten został wypo-

sażony w układ sterowania CCM II (następca CCM I) oraz Betacontrol.  
 

2.2. Etap II 
 

W 2019 roku rozpoczęto prace związane z kolejną modernizacją napędów oraz układów auto-

matyzacji polegającą na modernizacji przenośnika Bogda 1400 – wymiana wspólnie z firmą 

PKiMSA Carboautomatyka, 4 szt. przemienników prądowych PPC 2/3 na przemienniki napię-

ciowe PCCA wraz z układem sterowania i wyrównania momentów pomiędzy poszczególnymi 

napędami przenośnika. 

Rozwiązania techniczne II etapu modernizacji przenośnika Bogda 1400 w znaczny sposób 

ułatwiły pracę pracowników nadzorujących ruch przenośnika tj. pozwoliły na pominięcie do-

wolnego przemiennika (wyeliminowanie dowolnego napędu w przypadku jego stanu awaryj-

nego) jak również na pominięcie dowolnego zestawu pompowego ZP – układu chłodzenia 

przemienników, zapewniając chłodzenie danego przemiennika z pozostałych zestawów pom-

powych. Dobudowanie sterownika PS-WM (Pulpit Sterowniczy Wyrównania Momentów) 

umożliwiło w ramach oszczędności energii oraz w stanach awaryjnych na odłączanie 1 lub 2  

napędów podczas pracy nieobciążonego przenośnika oraz powrót do pracy czteronapędowej 

po uzyskaniu odpowiednich parametrów pracy przenośnika. Zastosowanie to sprawdziło się 

w przypadku zużycia okładzin jednego z bębnów napędowych, w tym przypadku podczas 

pracy nieobciążonego przenośnika dochodziło do tzw. przeciągania się napędów. Odłączanie 

jednego lub dwóch napędów zlikwidowało wyłączenia z przekroczonej wartości napięcia w ob-

wodach DC przemiennika zasilającego wadliwy napęd. Sterownik PS-WM pozwala obsłudze 

na bieżącą kontrolę parametrów takich jak: moment obciążenia, prąd, pobór mocy dla każdego 

napędu przenośnika, a tym samym na sprawne, szybkie diagnozowanie i ewentualne reagowa-

nie na zaistniałe problemy, dane z układu sterowania jak również dane z przemienników czę-

stotliwości i PS-WM są przekazywane do układu wizualizacji CARBOVISION. 

 

 

 
 
Rys. 3. Wykres momentów silników napędowych przenośnika Bogda 1400 z odłączaniem i dołączaniem 

napędu P-2 



 

 

 
 

 
 
Rys. 4. Przykładowe ekrany PS-WM 

 

Odłączenie napędu nr 2 następuje jeżeli w ciągu 20 sek sumaryczny moment silników 

spadnie poniżej 3000Nm, dołączenie do pracy napędu nr 2 następuje jeżeli sumaryczny 

moment silników przekroczy 4000 Nm przez czas 20 sek. – parametry dotyczące odstawiania 

poszczególnych przemienników są ustawiane przez elektromonterów w zależności od danych 

warunków pracy napędu. 

 

2.3. Etap III 
 

Modernizacja w etapie III polegała na wymianie wspólnie z firmą Eltel Katowice układów au-

tomatyzacji w rejonie zbiorników przyszybowych oraz uruchomieniu układu Centralnego Ste-

rowania Odstawą główną kopalni (CSO) na przenośnikach wyposażonych w układ sterowania 

typu Diament oraz uruchomieniu wizualizacji realizowanej w programie EK-Graf w pomiesz-

czeniu dysponenta odstawy głównej na poz. 400 jak również na powierzchni kopalni na wy-

znaczonych stanowiskach komputerowych. 

Zastosowanie nowych układów sterowania typu Diament w zamian za sterowniki CCM  

I BSG w rejonie zbiorników przyszybowych na poz. 400 pozwoliło na rozpoczęcie prac 

związanych z uruchomieniem Centralnego Sterowania Odstawą. W chwili obecnej w CSO 



 

 

pracuje 10 przenośników odstawy głównej. Stanowisko sterowania CSO zostało uruchomione 

w punkcie dysponenckim odstawy głównej na poz 400 znajdującym się w rejonie zbiorników 

przyszybowych. Osobą zarządzającą i sterującą przenośnikami jest pracownik oddziału 

MMUD4-J tzw. dysponent odstawy głównej.  

Stanowisko to wyposażone jest w: 

– 3 komputery umożliwiające podgląd oraz zdalną zmianę parametrów pracy przenośni-

ków (2 szt. dla obsługi tj. dysponenta odstawy głównej oraz 1 szt. dla elektromonterów 

nadzorujących parametry pracy przenośników),  

– 3 szt. monitorów/komputerów monitoringu wizyjnego odstawy wyświetlających widok 

z 20 kamer zabudowanych w newralgicznych punktach pracy obsługiwanych przeno-

śników, 

– Sterowniki centralne – umożliwiające zmianę parametrów pracy poszczególnych ste-

rowników lokalnych przenośników,  

– Urządzenia głośno mówiące – umożliwiające porozumiewanie się z napędem i trasą 

każdego obsługiwanego przenośnika. 

 

 

 

 
 
Rys. 5. Stanowisko dysponenta odstawy głównej 

 



 

 

 
 

 

 
 
Rys. 6. Stanowisko dysponenta odstawy głównej oraz widok z kamer umieszczonych na przenośnikach 

 



 

 

 
 
Rys. 7. Przykładowe plansze wizualizacji CSO - EK-Graf  – pojedynczy przenośnik 

 

 

 

 

 

 
 
Rys. 8. Przykładowe plansze wizualizacji CSO - EK-Graf  – zbiorniki węgla 

 



 

 

 
 
Rys. 9. Przykładowe plansze wizualizacji CSO - EK-Graf  – dane falownika 

 

 

 

 

 

 
 
Rys. 10. Przykładowe plansze wizualizacji EK-Graf  – załadunek skipu 

 

 

 



 

 

 

 
 
Rys. 11. Przykładowe plansze programu CARBOVISION 
 

 



 

 

3. PODSUMOWANIE 

 

Układ CSO umożliwia dysponentowi odstawy głównej podgląd parametrów pracy 

przenośników tj. parametrów pracy urządzeń układów automatyzacji oraz parametrów pracy 

przemienników częstotliwości. Umożliwia ponadto sterowanie poszczególnymi przenośnikami 

w trybie indywidualnym i trybie sterowania centralnego z dowolną konfiguracją tras 

przenośników.  

CSO w znacznym sposób ułatwiło pracę obsługi przenośników i zmniejszyło czasy usuwania 

awarii. Ponadto umożliwienie sterowania lokalnego dowolnego przenośnika z jednego miejsca – 

punkt dysponencki na poz. 400 – pozwoliło na sprawniejszą pracę podczas wydobycia, np. 

szybsze uruchamianie przenośnika po wystąpieniu blokady na trasie przenośnika, pracownik 

usuwający usterkę po jej usunięciu zgłasza fakt dysponentowi, który następnie uruchamia 

przenośnik. 

Podczas zmian konserwacyjnych wyłączenia przenośników po tzw. ściągnięciu urobku 

z danego przenośnika dokonuje dysponent, a nie jak do tej pory pracownik obsługi danego 

przenośnika, tym samym pracownik znajdujący się w danym rejonie może szybciej 

przygotować się do przeprowadzenia napraw i konserwacji. Sterowanie lokalne dowolnym 

przenośnikiem z jednego miejsca pozwoliło również na pełne wykorzystanie załogi jak 

również jej czasu pracy podczas zmian konserwacyjnych, uruchamianie lokalne przenośnika 

jest możliwe przez dysponenta – np. w celu przetransportowania materiału, podczas 

czyszczenia trasy w miejscach trudno dostępnych.  

Sterowanie przenośnikami jest w pełni identyfikowalne tj. osoba sterująca musi zalogować 

się do systemu swoim indywidualnym hasłem. Każda operacja, taka jak: załączenie, 

wyłączenie przenośnika oraz zmiana parametrów jest identyfikowalna w historii zdarzeń. 

Podgląd parametrów pracy urządzeń zabudowanych na przenośnikach, poprzez system 

wizualizacji EK-Graf pozwala na zdalne diagnozowanie i ewentualne zmienianie parametrów 

poszczególnych urządzeń przez osoby posiadające indywidualne hasło i odpowiedni poziom 

dostępu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa doposażono tablice sterownicze zabudowane 

w rejonie napędów przenośników w transparenty optyczne które informują pracowników o trybie 

pracy przenośnika w CSO. 

Modernizacja części układów sterowania przenośników taśmowych pozwoliła w znacznym 

stopniu na rozwiązanie problemów organizacyjnych i technicznych odstawy głównej ułatwiając 

obsługę przenośników jak również skracając czasy ewentualnych awarii do minimum. Wszystkie 

dane z pracujących przenośników odstawy głównej jak również ich monitoring wizyjny są 

przekazywane na powierzchnię kopalni do Centrum Nadzoru Energomechanicznego. 

 

 

 

 

 



Modernizacja urządzeń 

elektrycznych i układów sterowania 

przenośnikami odstawy głównej w 

KWK ROW Ruch Jankowice

Michał Heryszek



Referat przedstawia działania służb technicznych kopalni
KWK ROW Ruch Jankowice związanych z modernizacją
urządzeń elektrycznych jak również układów sterowania
przenośnikami odstawy głównej. Omówiona zostanie
wymiana przemienników prądowych PPC 2/3 na
przemienniki napięciowe PCCA wraz z układem
sterowania i wyrównania momentów pomiędzy
poszczególnymi napędami przenośnika, wymiana
układów automatyzacji w rejonie zbiorników
przyszybowych oraz uruchomienie układu Centralnego
Sterowania Odstawą główną kopalni (CSO) na
przenośnikach wyposażonych w układ sterowania typu
Diament z wizualizacją realizowaną w programie EK-Graf.



Historia automatyzacji odstawy głównej na KWK 
ROW Ruch Jankowice.

Początki automatyzacji przenośników taśmowych
odstawy głównej kopalni Jankowice sięgają roku 1979
kiedy to na Barbórkę 79’ oddano do ruchu pierwsze trzy
przenośniki odstawy głównej Gwarek 1200 sterowane
poprzez system automatyzacji Puma-2. W chwili obecnej
odstawa główna kopalni KWK ROW Ruch Jankowice to 18
przenośników taśmowych i jeden przenośnik zgrzebłowy.
Sumaryczna długość odstawy to 10,5 km. Moc silników
napędowych zainstalowana na pracujących przenośnikach
to 10 908 kW. Przenośniki odstawy głównej transportują
całość urobku KWK ROW Ruch Jankowice oraz część
urobku KWK ROW Ruch Chwałowice.



Wizualizacja rozmieszczenia przenośników odstawy 
głównej KWK ROW Ruch „Jankowice”



Modernizacja Etap I
W latach 90-tych nastąpił nagły wzrost postępu 
technicznego (elektrycznego) odstawy. 
W lutym 1995 roku uruchomiono w rejonie 
zbiorników przyszybowych system optymalizacji 
napełniania zbiorników, oparty na 
mikroprocesorowym systemie sterownia CCM I 
wraz z nowymi urządzeniami sygnalizacji i obwodu 
bezpieczeństwa. 
W roku 2000 oddano do ruchu (przy współudziale 
firmy Carboautomatyka) przenośnik Bogda 1400.
Napęd tego przenośnika (4x355 kW) jest zasilany z 
przemienników częstotliwości, które regulują 
prędkość przenośnika według nadawy urobku. 
Przenośnik ten został wyposażony w układ 
sterowania CCM II (następca CCM I) oraz 
Betacontrol. Sterownik CCM



Modernizacja Etap II

W 2019 roku rozpoczęto prace związane z kolejną modernizacją napędów oraz 
układów automatyzacji polegającą na modernizacji przenośnika Bogda 1400 - wymiana 
wspólnie z firmą PKiMSA Carboautomatyka, 4 szt. przemienników prądowych PPC 2/3 
na przemienniki napięciowe PCCA wraz z układem sterowania i wyrównania 
momentów pomiędzy poszczególnymi napędami przenośnika.
Rozwiązania techniczne II etapu modernizacji przenośnika Bogda 1400 w znaczny 
sposób ułatwiły pracę pracowników nadzorujących ruch przenośnika tj. pozwoliły na 
pominięcie dowolnego przemiennika (wyeliminowanie dowolnego napędu w 
przypadku jego stanu awaryjnego) jak również  na pominięcie dowolnego zestawu 
pompowego ZP  - układu chłodzenia przemienników, zapewniając chłodzenie danego 
przemiennika z pozostałych zestawów pompowych. Dobudowanie sterownika PS-WM 
(Pulpit Sterowniczy Wyrównania Momentów) umożliwiło w ramach oszczędności 
energii oraz w stanach awaryjnych na odłączanie 1 lub 2  napędów podczas pracy 
nieobciążonego przenośnika oraz powrót do pracy czteronapędowej po uzyskaniu 
odpowiednich parametrów pracy przenośnika. 



Zastosowanie to sprawdziło się w przypadku zużycia okładzin 
jednego z bębnów napędowych, w tym przypadku podczas 
pracy nieobciążonego przenośnika dochodziło do tzw. 
przeciągania się napędów. Odłączanie jednego lub dwóch 
napędów zlikwidowało wyłączenia z przekroczonej wartości 
napięcia w obwodach DC przemiennika zasilającego wadliwy 
napęd. 
Sterownik PS-WM pozwala obsłudze na bieżącą kontrolę 
parametrów takich jak: moment obciążenia, prąd, pobór mocy 
dla każdego napędu przenośnika, a tym samym na sprawne, 
szybkie diagnozowanie i ewentualne reagowanie na zaistniałe 
problemy, dane z układu sterowania jak również dane z 
przemienników częstotliwości i PS-WM są przekazywane do 
układu wizualizacji CARBOVISION.



Wykres momentów silników napędowych przenośnika 
Bogda 1400 z odłączaniem i dołączaniem napędu P-2



Przykładowe ekrany PS-WM

 

 

Odłączenie napędu nr 2 następuje jeżeli 
w ciągu 20 sek sumaryczny moment 
silników spadnie poniżej 3000Nm, 
dołączenie do pracy napędu nr 2 
następuje jeżeli sumaryczny moment 
silników przekroczy 4000 Nm przez czas 
20 sek. – parametry dotyczące 
odstawiania poszczególnych 
przemienników są ustawiane przez 
elektromonterów w zależności od danych 
warunków pracy napędu 



Modernizacja Etap III

Modernizacja w etapie III polegała na wymianie wspólnie z firmą Eltel Katowice 
układów automatyzacji w rejonie zbiorników przyszybowych oraz uruchomieniu 
układu Centralnego Sterowania Odstawą  główną kopalni (CSO) na przenośnikach 
wyposażonych w układ sterowania typu Diament. 

Uruchomiono także wizualizacją realizowaną w programie EK-Graf w pomieszczeniu 
dysponenta odstawy głównej na poz. 400 jak również na powierzchni kopalni na 
wyznaczonych stanowiskach komputerowych.

Zastosowanie nowych układów sterowania typu Diament w zamian za sterowniki CCM 
I BSG w rejonie zbiorników przyszybowych na poz. 400 pozwoliło na rozpoczęcie prac 
związanych z uruchomieniem Centralnego Sterowania Odstawą. 

W chwili obecnej w CSO pracuje 10 przenośników odstawy głównej. Stanowisko 
sterowania CSO zostało uruchomione w punkcie dysponenckim odstawy głównej na 
poz 400 znajdującym się w rejonie zbiorników przyszybowych.  Osobą zarządzającą i 
sterującą przenośnikami jest pracownik oddziału MMUD4-J tzw. dysponent odstawy 
głównej. 



Dysponent odstawy głównej

Stanowisko to wyposażone jest w:

3 komputery umożliwiające podgląd oraz zdalną zmianę  parametrów pracy 
przenośników (2 szt. dla obsługi tj. dysponenta odstawy głównej oraz 1 szt. dla 
elektromonterów nadzorujących parametry pracy przenośników), 

3 szt. monitorów/komputerów monitoringu wizyjnego odstawy 
wyświetlających widok z 20 kamer zabudowanych w newralgicznych punktach 
pracy obsługiwanych przenośników,

Sterowniki centralne – umożliwiające zmianę parametrów pracy 
poszczególnych sterowników lokalnych przenośników, 

Urządzenia głośnomówiące - umożliwiające porozumiewanie się z napędem i 
trasą każdego obsługiwanego przenośnika.



Pomieszczenie dysponenta odstawy 
na poziomie 400m 

  

  



Przykładowe plansze wizualizacji CSO -
EK-Graf – pojedynczy przenośnik.



Przykładowe plansze wizualizacji CSO -
EK-Graf – zbiorniki węgla.



Przykładowe plansze wizualizacji CSO -
EK-Graf – dane falownika.



Przykładowe plansze wizualizacji 
EK-Graf – załadunek skipu.



Przykładowe plansze programu 
CARBOVISION .



Przykładowe plansze programu 
CARBOVISION – przenośnik BOGDA.



Przykładowe plansze programu 
CARBOVISION – parametry falowników



Przemienniki PCCA zasilające napęd 
przenośnika Bogda 1400 



Podsumowanie
• Układ CSO umożliwia dysponentowi odstawy głównej podgląd 

parametrów pracy przenośników tj. parametrów pracy urządzeń 
układów automatyzacji oraz parametrów pracy przemienników 
częstotliwości. Umożliwia ponadto sterowanie poszczególnymi 
przenośnikami w trybie indywidualnym i trybie sterowania 
centralnego z dowolną konfiguracją tras przenośników. 

• CSO w znacznym sposób ułatwiło pracę obsługi przenośników i 
zmniejszyło czasy usuwania awarii. Ponadto umożliwienie 
sterowania lokalnego dowolnego przenośnika z jednego miejsca -
punkt dysponencki na poz. 400 - pozwoliło na sprawniejszą pracę 
podczas wydobycia np. szybsze uruchamianie przenośnika po 
wystąpieniu blokady na trasie przenośnika, pracownik usuwający 
usterkę po jej usunięciu  zgłasza fakt dysponentowi który następnie 
uruchamia przenośnik.



• Podczas zmian konserwacyjnych wyłączenia przenośników 
po tzw. ściągnięciu urobku z danego przenośnika dokonuje 
dysponent, a nie jak do tej pory pracownik obsługi danego 
przenośnika, tym samym pracownik znajdujący się w 
danym rejonie może szybciej przygotować się do 
przeprowadzenia napraw i konserwacji. 

• Sterowanie lokalne dowolnym przenośnikiem z  jednego 
miejsca pozwoliło również na pełne wykorzystanie załogi 
jak również jej czasu pracy podczas zmian konserwacyjnych, 
uruchamianie lokalne przenośnika jest możliwe przez 
dysponenta – np. w celu przetransportowania materiału, 
podczas czyszczenia trasy w miejscach trudno dostępnych.



• Sterowanie przenośnikami jest w pełni identyfikowalne tj. 
osoba sterująca musi zalogować się do systemu swoim 
indywidualnym hasłem. Każda operacja, taka jak: 
załączenie, wyłączenie przenośnika oraz zmiana 
parametrów jest identyfikowalna w historii zdarzeń. 
Podgląd parametrów pracy urządzeń zabudowanych na 
przenośnikach, poprzez system wizualizacji EK-Graf pozwala 
na zdalne diagnozowanie i ewentualne zmienianie 
parametrów poszczególnych urządzeń przez osoby 
posiadające indywidualne hasło i odpowiedni poziom 
dostępu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa doposażono 
tablice sterownicze zabudowane w rejonie napędów 
przenośników w transparenty optyczne które informują 
pracowników o trybie pracy przenośnika w CSO.



• Modernizacja części układów sterowania przenośników 
taśmowych pozwoliła w znacznym stopniu na  rozwiązanie 
problemów organizacyjnych i technicznych odstawy głównej 
ułatwiając obsługę przenośników jak również skracając czasy 
ewentualnych awarii do minimum.  

• Wszystkie dane z pracujących przenośników odstawy głównej 
jak również ich monitoring wizyjny są przekazywane na 
powierzchnię kopalni do Centrum Nadzoru 
Energomechanicznego.



Modernizacja urządzeń elektrycznych i układów 
sterowania przenośnikami odstawy głównej w KWK 

ROW Ruch Jankowice

Dziękuję za uwagę

Michał Heryszek



Mobilny podest rewizyjny PWE-2 jako urządzenia 
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Autor:,
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Zbiorniki retencyjne

Wytarcia

Przecięcia 

Bruzdy

Kawerny



Aktualny stan prawny

Rozporządzenie 
Ministra Energii z dnia 
23 listopada 2016 r. w 
sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu 
podziemnych zakładów 
górniczych

http://clipart-library.com/clipart/149773.htm

http://clipart-library.com/clipart/149773.htm


Aktualny stan prawny

§ 94. Górniczy zbiornik retencyjny urobku wyposaża się w: 
1) ażurowe pokrycie nad całym zbiornikiem; 

2) urządzenie do kontroli i napraw zbiornika; 
3) głowicę ze stałym urządzeniem gaśniczym – dla zbiorników 

z kopaliną palną; 
4) urządzenie do kontroli napełnienia; 
5) wylot z urządzeniami do: 

a) regulacji strugi urobku ze zbiornika,
b) awaryjnego zamykania wylotu zbiornika, 
c) usuwania zatorów;

6) balustrady z krawężnikami lub osłony chroniące ludzi przed 
wpadnięciem do zbiornika w miejscach wsypu urobku 
z przenośników.



Aktualny stan prawny

§ 95. Zakres, częstotliwość, sposób kontroli 
i napraw górniczych zbiorników retencyjnych 
określa instrukcja opracowana przez 
kierownika działu górniczego



Aktualny stan prawny

Norma PN-EN 1808:2015 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
podestów ruchomych wiszących -- Obliczenia 
projektowe, kryteria stateczności, budowa --
Badania i próby.



Rozwiązanie

https://www.netclipart.com/isee/iTJTbm_good-idea/

GOOD

IDEAS

§ 94, § 95

https://www.netclipart.com/isee/iTJTbm_good-idea/


Rozwiązanie

http://clipart-library.com/clip-art/climber-silhouette-23.htm, http://clipart-library.com/clipart/1037361.htm http://clipart-library.com/clipart/Spider-Man-PNG-Clipart.htm

http://clipart-library.com/clip-art/climber-silhouette-23.htm
http://clipart-library.com/clipart/1037361.htm
http://clipart-library.com/clipart/Spider-Man-PNG-Clipart.htm


Rozwiązania poprzednie



Mobilny podest rewizyjny serii 
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Mobilny podest 
rewizyjny serii 

PWE-2



Mobilny podest 
rewizyjny serii 

PWE-2
Dane techniczne

Parametr
Wartość 

(oznaczenie)

Maksymalna głębokość opuszczania klatki 50 m

Udźwig maksymalny podestu
250 kg, ale nie 

więcej niż 2 osoby

Maksymalna prędkość jazdy klatki
9 m/min (~0,15 

m/s)

Rodzaj wciągarki bębnowa

Rodzaj napędu elektryczny

Moc napędu 3,0 kW 

Napięcie zasilania podestu 3x500 V AC

Napięcie zasilania napędu 3x230 V AC

Typ chwytacza - urządzenie samozaciskowe

(urządzenie

awaryjne)

Blocstop™

BSO 500 E

Lina nośna – lina stalowa

Ø 8 mm T17x7+WSC sZ 1960
EN 12385-4

Lina bezpieczeństwa – lina do podestów Ø 8

mm
TRACTEL

Maksymalna liczba osób mogących

znajdować w klatce
2

Masa własna klatki 310,0 kg

Masa konstrukcji nośnej 836,3 kg

Masa całkowita podestu ok. ~1965,0 kg

Wymiary gabarytowe klatki

(długość/szerokość/wysokość)
800/800/2370 mm



Dziękuje za uwagę



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022, Materiały Konferencyjne 
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STRESZCZENIE: W artykule opisano analizę funkcjonalną mobilnego urządzenia rewizyjne-

go, przeznaczonego do kontroli i naprawy zbiorników retencyjnych. Przedstawiono zastoso-

wanie urządzenia w aspekcie przepisów górniczych z uwzględnieniem szeroko rozumianej 

mobilności urządzenia oraz jego zastosowania na różnych obiektach zakładu górniczego. Poru-

szono również zagadnienia związane z projektowaniem urządzenia w odniesieniu do jego po-

przednich wersji eksploatowanych w polskim górnictwie. Publikacja porusza sposób projekto-

wania podestów ruchomych w aspekcie normy PN-EN 1808 w odniesieniu do prawa górnicze-

go i geologicznego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: pomost rewizyjny, podest ruchomy, zbiornik retencyjny 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Jednym z kluczowych elementów ciągu technologicznego wydobycia urobku są zbiorniki re-

tencyjne. Są one buforem urobku w pełnym układzie odstawy, pozwalają optymalizować pro-

ces wydobywczy. Zbiorniki te są zlokalizowane w zdecydowanej większości w pobliżu szy-

bów wydobywczych. Bywają również zbiorniki retencyjne w większej odległościach od szy-

bów. Budowa zbiorników jest zbliżona do siebie, są to obiekty walcowe o średnicy od kilku do 

kilkudziesięciu metrów oraz o głębokościach w przedziel od 15 m do 50 m oraz obiekty skar-

powe. Typ obudowy jest zaprojektowany w odniesieniu od właściwości mechanicznych skał 

w jakich jest wykonany. Obudowa zbiorników jest wykonana z różnych materiałów takich jak 

betonity, beton, żelbet lub skała właściwa w której wykonano zbiornik (wyrobisko). 

Wspomniane obiekty ciągu technologicznego są istotnym elementem i muszą być utrzyma-

ne w należytym stanie technicznym. W przypadku zbiorników głębokich optyczna kontrola 

obmurza zbiorników jest mocno utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa 

z poziomu komory nadzbiornikowej. Podczas eksploatacji zbiornika występuje jego naturalne 

zużycie. Zużycie obudowy cechuje się wytarciami, przecięciami, bruzdami kawernami itp. 

Bardziej niebezpieczne uszkodzenia to uszkodzenia podstawowych elementów konstrukcyj-

nych zbiornika, które to mogą prowadzić do utraty stateczności zbiornika. Biorąc pod uwagę 



 

  

istotę funkcjonowania opisanych obiektów oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie zakład 

górniczy jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli tych obiektów. W celu bezpiecznej 

kontroli i naprawy zbiorników retencyjnych opracowano szereg urządzeń, które mogą służyć do 

realizacji tych zadań. Mobilny podest rewizyjny jest urządzeniem, który w pełni umożliwia prze-

prowadzania w sposób bezpieczny i stabilny operacji związanych z kontrolą obmurza zbiorników 

retencyjnych i pozwala na wykonywanie drobnych napraw w zależności od konstrukcji zbiorni-

ka. 

 

 

2. ANALIZA STANU PRAWNEGO 

 

W obowiązującym porządku prawnym dotyczącym funkcjonowania zakładów górniczych na 

terenie Polski zostały zawarte zobowiązania w stosunku do służb utrzymania ruchu, które to 

obligują owe służby do kontroli zbiorników retencyjnych. W § 94. Pkt. 2 Rozporządzenia Mi-

nistra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ustawodawca mówi o wyposażeniu 

zbiornika retencyjnego w urządzenie do kontroli i naprawy zbiornika. Natomiast w § 95 tegoż 

samego rozporządzenia zostaje doprecyzowana odpowiedzialność za działania związane z za-

kresem, częstotliwością oraz sposobem kontroli i naprawy zbiorników retencyjnych. Osoba 

odpowiedzialna za opracowanie instrukcji oraz jej egzekwowania to kierownik działu górni-

czego [2]. W związku z powyższym każdy nowobudowany zbiornik lub modernizowany musi 

zostać doprowadzony do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, tym samy służby zakładu 

górniczego powinny wyposażyć zbiornik w urządzenia do jego kontroli i naprawy. 

 

2.1. Zastosowane Dyrektywy i Rozporządzenia 
 

2006/42/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.  

w sprawie maszyn 

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-

cych się do kompatybilności elektromagnetycznej  

2014/34/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-

cych się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku  

w atmosferze potencjalnie wybuchowej 

Dz. U. 1996 nr 

62 poz. 288 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

Dz. U. 2017 

poz. 1118  

z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych 

zakładów górniczych 

 

2.2. Zastosowane Normy Zharmonizowane 
 

Dyrektywa MD [1] 

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Oce-

na ryzyka i zmniejszanie ryzyka 

PN-EN ISO 14120: 

2016-03 

Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania doty-

czące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych 

PN-EN 1808:2015-05 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych 



 

  

wiszących. Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, bu-

dowa. Badania i próby. 

PN-EN 12385-1+A1: 

2009 

Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: wymagania ogólne 

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 62061:2008 

PN-EN 62061:2008/A1: 

2013-06 

PN-EN 62061:2008/A2: 

2016-01 

Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonalne elek-

trycznych, elektronicznych i elektronicznych programowal-

nych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem 

  

Dyrektywa EMC [1] 

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: 

Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych 

PN-EN 61000-6-4:2008 

PN-EN 61000-6-4:2008/ 

A1:2012 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4. 

Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach przemysłowych 

  

Dyrektywa ATEX [1] 

PN-EN 1127-2:2014-08 Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona 

przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodolo-

gia dla górnictwa 

PN-EN 60079-0:2018-09 Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe 

wymagania 

PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe. Część 11: Zabezpieczenia urządzeń 

za pomocą iskrobezpieczeństwa „i” 

PN-EN 60079-25:2011 

PN-EN 60079-

25:2011/AC:2014-08 

Atmosfery wybuchowe. Część 25: Systemy iskrobezpieczne 

PN-EN ISO 80079-36: 

2016-07 
Atmosfery wybuchowe. Część 36: Urządzenia nieelektryczne 

do atmosfer wybuchowych. Metodyka i wymagania 

 

PN-EN ISO 80079-

37:2016-07 

Atmosfery wybuchowe. Część 37: Urządzenia nieelektryczne 

do atmosfer wybuchowych. Rodzaj zabezpieczenia nieelek-

trycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie 

źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k” 

PN-EN ISO 80079-38: 

2017-02 

PN-EN ISO 80079-

38:2017-02/A1:2018-08 

Atmosfery wybuchowe. Część 38: Urządzenia i komponenty 

stosowane w atmosferach wybuchowych występujących  

w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych 

 

 

3. BUDOWA POMOSTU REWIZYJNEGO 

 

Konstrukcja mobilnego pomostu rewizyjnego to autorski pomysł Biura Studiów i Projektów 

Górniczych w Katowicach Sp. z o.o. oraz ELEKTROMETAL SA w Cieszynie. Rozpatrywane 



 

  

urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o normę PN-EN 1808:2015 – Wymagania bez-

pieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących – Obliczenia projektowe, kryteria sta-

teczności, budowa – Badania i próby. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze parametry po-

mostu rewizyjnego. 

 Mobilny podest rewizyjny przeznaczony jest do kontroli oraz ewentualnych napraw zbior-

ników wyrównawczych urobku pod warunkiem nieprzekraczania maksymalnej nośności pode-

stu. Może być eksploatowany tylko na równej powierzchni, w podziemnych wyrobiskach gór-

niczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c”, niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wy-

robiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zbiornik, 

w którym prowadzone są czynności kontrolne lub naprawcze musi być przygotowany przez 

użytkownika i na bieżąco przewietrzany. 

 

 
Tabela 1. Parametry techniczne mobilnego pomostu rewizyjnego [1] 

Table 1. Technical parameters of the mobile inspection platform [1] 
 

Parametr Wartość (oznaczenie) 

Maksymalna głębokość opuszczania klatki 50 m 

Udźwig maksymalny podestu 
250 kg, ale nie więcej niż  

2 osoby 

Maksymalna prędkość jazdy klatki 9 m/min (~0,15 m/s) 

Rodzaj wciągarki  bębnowa 

Rodzaj napędu elektryczny 

Moc napędu 3,0 kW  

Napięcie zasilania podestu 3x500 V AC 

Napięcie zasilania napędu 3x230 V AC 

Napięcie sterownia  15 V DC 

Typ chwytacza – urządzenie samozaciskowe  

(urządzenie awaryjne)  
Blocstop™ BSO 500 E 

Lina nośna – lina stalowa  

Ø 8 mm T17x7+WSC sZ 1960  
EN 12385-4 

Lina bezpieczeństwa – lina do podestów Ø 8 mm TRACTEL 

Maksymalna liczba osób mogących znajdować w klatce 2 

Masa własna klatki 310,0 kg 

Masa konstrukcji nośnej 836,3 kg 

Masa całkowita podestu  ok. ~1965,0 kg 

Wymiary gabarytowe klatki 

(długość/szerokość/wysokość) 
800/800/2370 mm 

Temperatura otoczenia -10 ÷ +40 °C 

Pole powierzchni w klatce 0,54 m2 

Poziom hałasu 75 db 



 

  

3.1. Konstrukcja pomostu 
 

Konstrukcja pomostu jest modułowa i stosunkowa prosta w montażu, na Rys. 1 przedstawiono 

budowę pomostu rewizyjnego. Głównym elementem roboczym podestu jest statyw (1) wraz 

z napędem (3) oraz klatką (2). Klatka zawieszona jest na linie nośnej (5), na której opuszczana 

jest klatka wraz z osobami kontrolującymi zbiornik. Maksymalna głębokość na jaką może być 

opuszczona klatka wynosi 50 m. Lina nośna przewinięta jest przez zblocza, a następnie wpro-

wadzona jest do bębna nawojowego napędu, stanowiącego napęd (3). Podest wyposażony jest 

w dwie liny bezpieczeństwa (7) o długości odpowiedniej do głębokości opuszczania platformy, 

które są opuszczane po rolkach (12). Liny mocowane są do konstrukcji nośnej za pomocą szek-

li (8) zaczepionych do ramy górnej statywu. W przypadku uszkodzenia liny nośnej klatka zo-

staje zawieszona na dwóch linach bezpieczeństwa (7) które przechodzą przez otwory w urzą-

dzeniach samozaciskowych (Blocstop) (6). Liny bezpieczeństwa obciążone są na drugim koń-

cu ciężarkami zwisającymi swobodnie nad dnem zbiornika. Czujnik przekroczenia maksymal-

nego, górnego położenia klatki (4) zabezpiecza klatkę przed uderzeniem jej w głowicę statywu po 

ewentualnym przejeździe pozycji krańcowej. Pulpit sterowniczy (9) służy do sterowania 

opuszczaną klatką oraz do porozumiewania się załogi w klatce z obsługą. Załoga w klatce 

musi być przypięta szelkami bezpieczeństwa do szekli (11). Podest osadzony jest na kółkach, 

umożliwiających przemieszczanie go do pozycji pracy po szynach (13). Przed rozpoczęciem 

prac kółka te należy zablokować. 

 

 

 
 

Rys. 1. Mobilny podest rewizyjny PWE-2 ATEX [1] 
Figure 1. Mobile inspection platform PWE-2 ATEX [1] 



 

  

3.2. Konstrukcja klatki 
 

Transport ludzi lub materiałów odbywa się za pomocą klatki, Rys. 2. Rama nośna klatki (1) 

jest konstrukcją spawaną z kształtowników o przekroju zamkniętym. Dwie osłony liny nośnej 

(3) stanowią równocześnie daszki ochronne, zabezpieczające pracowników przed przedmiota-

mi spadającymi z góry. Do górnej części ramy przykręcona jest głowica (2). w której zamoco-

wane są dwa krążki linowe (5) przez które przewijana jest lina nośna.  

 

 
 

Rys. 2. Klatka (z ukrytą jedną osłoną liny bezpieczeństwa) [1] 

Figure 2. Cage (without one security line cover) [1] 
 

 

Po dwóch stronach klatki, do kształtowników przymocowane są lampy oświetlające (6) do-

datkowo pod podłogą jest lampa rozświetlająca dno zbiornika. Pulpit sterowniczy (7) do ste-

rowania ruchem klatki wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa, sygnalizator głosowy (8) do ko-

munikacji z obsługą na górze oraz dwa urządzenia samozaciskowe Blocstop z zewnętrznymi 

czujnikami zadziałania (9), przez które przechodzą dwie liny bezpieczeństwa. Krawędzie pod-

stawy klatki zabezpieczone są krawężnikiem (10), a podstawę wypełnia blacha ryflowana (11) 

stanowiąca podłogę. W celu dostania się do klatki należy wyjąć klucz zabezpieczający barierkę 

(4). Wejść do klatki można z dwóch stron w zależności od warunków lokalnych. Klatka wypo-

sażona jest w cztery szekle (12) spawane do konstrukcji klatki (miejsca mocowania szelek 

bezpieczeństwa). Liny bezpieczeństwa są osłonięte przez osłony (13). 

 



 

  

3.3. Konstrukcja napędu 
 

Napęd podestu składa się z kilku kluczowych elementów pokazanych na Rys. 3. Rama napędu 

(1), wykonana jako konstrukcja spawana z blach przykręcona jest do statywu. W ramie zamon-

towano wał napędowy, na którym osadzono bęben nawojowy (2), na który nawijana jest lina 

nośna. Koniec liny zamocowany jest w bębnie przy pomocy sercówki oraz dodatkowo zabez-

pieczony zaciskami linowymi. Bęben za pośrednictwem wału napędzany jest silnikiem elek-

trycznym zintegrowanym z motoreduktorem (3). Na wspólnym wale z bębnem zamocowany 

jest hamulec (4), służący do utrzymywania klatki w pozycji roboczej oraz do awaryjnego za-

trzymania napędu. Hamowanie rozpoczyna się z chwilą zaniku prądu w obwodzie elektroma-

gnesu hamulca, w wyniku czego napęd zostaje unieruchomiony. Do zabezpieczenia prawidło-

wego nawijania wielowarstwowego liny na bęben służą docisk liny (5) wraz z czujnikiem kon-

troli równomiernego nawijania liny (7) oraz zespół kontroli naciągu liny (6). W przypadku za-

niku energii elektrycznej, klatkę można wyciągnąć ze zbiornika pokręcając ręcznie koło zakli-

nowane na wale motoreduktora. Części obrotowe napędu zostały osłonięte (8).  

 

 
 

Rys. 3. Napęd podestu [1] 

Figure 3. Platform drive [1] 
 

Napęd podestu wiszącego zasilany jest napięciem 3-fazowym 230 VAC za pośrednictwem 

zespołu transformatorowego ognioszczelnego typu ZTO-5+1 15//231/231 S. Hamulec elektro-

magnetyczny napędu zasilany jest napięciem 230 VAC, a sterownik, sygnalizatory głośnomó-

wiące oraz lampy zasilane są napięciem iskrobezpiecznym 15VDC z zasilacza iskrobezpiecz-

nego ZISD-15/15-1,9/15-1,9/W17. Zasilacz ZISD-15… jest zasilany napięciem 42V z zespołu 

transformatorowego ZTO…. Obwody zasilania napięciem wyposażone są w zabezpieczenia 

upływowe (230 VAC i 42VAC – centralne – blokujące). ZTO może być wpinany w sieć ko-

palnianą np. za pośrednictwem przewodu zakończonego ognioszczelnym sprzęgnikiem typu 

SW-40 lub bezpośrednio do źródła zasilania. 



 

  

3.4. Urządzenia bezpieczeństwa 
 

Podest wyposażony jest w następujące urządzenia bezpieczeństwa: 

 Hamulce bezpieczeństwa w postaci urządzeń samozaciskowych Blocstop BSO 500 E, 

będącego urządzeniem bezpieczeństwa, skojarzonym z niezależnie zawieszonymi lina-

mi bezpieczeństwa. Liny bezpieczeństwa zamocowane są równolegle do liny nośnej. 

Taki układ zapewnia zahamowanie platformy podestu, w razie zerwania się liny nośnej 

lub nadmiernej prędkości przemieszczania się platformy oraz zatrzymanie wciągarki. 

W przypadku zadziałania urządzenia, zostaje zatrzymany silnik. 

 Elektroniczny ogranicznik obciążenia działający w przypadku przekroczenia 1,25 ob-

ciążenia znamionowego zatrzymujący wciągarkę. 

 Kontrola naciągu liny zamontowana na wciągarce bębnowej. 

 Urządzenie zatrzymujące wciągarkę w przypadku przekroczenia maksymalnego, górne-

go położenia platformy roboczej. 

 Urządzenie kontroli końca liny – zabudowany w napędzie enkoder powodujący zatrzy-

manie napędu kiedy na bębnie nawojowym pozostanie pięć pełnych zwojów. 

 Kontrola nawoju liny – czujnik kontroli równomiernego nawijania liny. 

 Wyłącznik awaryjny – oba pulpity sterujące (w klatce i centralny) wyposażone są  

w przycisk grzybkowy „STOP awaryjny”. 

 

 

4. ANALIZA FUNKCJONALNOŚCIO POMOSTU REWIZYJNEGO 
 

 

 
 
Rys. 4. Mobilny podest rewizyjny PWE-2 ATEX nad zbiornika 

Figure 4. Mobile inspection platform PWE-2 ATEX above the reservoir 



 

  

Konstrukcja pomostu rewizyjnego jest modułowa i pozwala na stosunkowo łatwy transport 

w wyrobiskach górniczych oraz w naczyniach wyciągowych. 

Rozwiązanie przedstawione pozwala na dokonanie podziału podstawowego konstrukcji na 

część napędową „a” na Rys.4 oraz część konstrukcyjną z klatką wskazaną jako „b” na Rys. 4. 

Każdy z tych dwóch podzespołów może być przetaczany na kołach, 4 szt. dla każdego ele-

mentu. Ponadto istnieje możliwość podziału kolumny „b” na głowice górną, klatkę oraz ściany 

boczne. Natomiast napęd „a” można podzielić na napęd tj. ramę dolną oraz szafę sterowniczą 

wraz z zasilaczem. Modułowość ta jest bardzo istotna ze względu na założenie dużej mobilno-

ści urządzenia w warunkach dołowych. 
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Mobile inspection platform PWE-2 as devices for controlling 

and repairing underground retention bunkers 
 

ABSTRACT: In the article presented functional analysis of the mobile inspection device in-

tended to the control and repair of underground retention bunkers. The applications of the de-

vice was also presented for the aspect of mining regulations taking into account the broadly 

understood mobility of the device and its application at various objects of the mining group. 

The issues related to device design were also discussed in relations to its previous versions op-

erated in Polish mining. The publication indicates the method of designing platforms on the 

assessment of PN-EN 1808 with regard to mining and geological law. 

 

KEYWORDS: inspection platform, mobile platform, retention bunker 
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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono doświadczenia Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Oddział KWK Piast-Ziemowit w zakresie zarządzania zakładem górniczym w czasie pandemii 

wywołanej koronawirusem. Autorzy artykułu przedstawiają wprowadzone zmiany organiza-

cyjno-techniczne oraz środki profilaktyczne, które w latach 2020-2022 wprowadzono w tej 

kopalni celem ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem wśród pracowni-

ków a także utrzymania ciągłości produkcji i zapewnienia funkcjonalności zakładu górniczego.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: koronawirus, COVID-19, zarządzanie zakładem górniczym, pandemia  

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Rok 2020 i 2021 to szczególny czas dla gospodarki, a także dla przemysłu wydobywczego i Pol-

skiej Grupy Górniczej S.A. a tym samym dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit. Istniejące zagro-

żenie koronawirusem SARS-Cov-2 spowodowało, że pracodawcy dynamicznie wprowadzają 

działania organizacyjno-techniczne zmniejszające rozprzestrzenianie się tego zagrożenia. 

Czym jest wspomniany powyżej koronawirus?  

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową), wywołujący chorobę o nazwie 

COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy 

z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć utrata węchu i smaku, bóle mięśni i zmęczenie. 

Pierwsze przypadki zakażeń ludzi tym wirusem odnotowano pod koniec 2019 roku w mieście 

Wuhan we wschodnich Chinach.  

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a u niektórych chorych wywołuje ciężkie zapalenie 

płuc i ARDS wymagający zastosowania wentylacji mechanicznej. Pierwszy przypadek zakaże-

nia koronawirusem w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie 

zdiagnozowano zachorowanie u 66. letniego mężczyzny, który przyjechał autokarem z Nie-



miec. Minister Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. na terenie całej Polski ogłosił stosownym 

rozporządzeniem stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 ogłosił w Polsce stan 

epidemii.  

 

 

 
 
Rys. 1. Wizualizacja wirusa SARS-CoV-2 

Figure 1. Visualization of SARS-CoV-2 virus  

 

 

2.  ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE ROZWIĄZANIA WPROWADZONE W KWK 

PIAST-ZIEMOWIT W CZASIE PANDEMII 

 

Dla Dyrekcji KWK Piast-Ziemowit bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego 

to sprawa priorytetowa. W tym trudnym czasie podejmowano szereg decyzji o znaczeniu stra-

tegicznym, mających zapobiec kryzysowi związanemu ze skutkami zagrożenia zakażenia ko-

ronawirusem wśród pracowników kopalni. Działania te można określić jako działania związa-

ne z zarządzaniem kryzysowym, zapobiegającym sytuacjom wystąpienia kryzysu lub w jego 

trakcie, usuwaniu jego skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.  

 

2.1. Koordynator ds. monitorowania zagrożenia koronawirusem, sztaby kryzysowe oraz nie-

zbędne procedury bezpieczeństwa 
 

Zarządzeniem Dyrektora KWK Piast-Ziemowit Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, 9 marca 

2020 r. Kierownika Działu BHP wyznaczono jako koordynatora ds. monitorowania zagrożenia 

koronawirusem w KWK Piast-Ziemowit. W tym samym czasie powołano na obu Ruchach 

KWK Piast-Ziemowit sztaby kryzysowe, których celem jest koordynowanie sytuacji epidemio-

logicznej, jak również nadzorowanie prawidłowej realizacji zarządzeń obowiązujących w PGG 

S.A. oraz KWK Piast-Ziemowit związanych z pandemią COVID-19. Kierownik Ruchu Zakła-

du Górniczego ustalił również skład osobowy sztabów kryzysowych. Niezwłocznie ustalone 

zostały procedury bezpieczeństwa w tym instrukcje postępowania w przypadku podejrzenia 

zarażeniem koronawirusem jak również w przypadku potwierdzenia zarażenia się koronawiru-

sem pracownika zatrudnionego w oddziale PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit.  

Przygotowano również wyizolowane pomieszczenia dla pracowników z podejrzeniem za-

każenia koronawirusem.  



 
 

Rys. 2. Pomieszczenia dla pracowników z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 

Figure 2. Rooms for employees suspected of being infected with the coronavirus 

 

2.2. Kampania informacyjna wśród pracowników KWK Piast-Ziemowit  
 

Celem podniesienia świadomości wśród pracowników prowadzono zintensyfikowaną kampa-

nię informacyjną w zakresie profilaktyki przed zagrożeniem koronawirusem – emitowane są 

komunikaty w radiowęzłach na Ruchu Piast i Ziemowit, wyświetlane są filmy oraz prezentacji 

na ekranach multimedialnych, zamieszczone są ogłoszenia informacyjne w miejscach uczęsz-

czanych przez pracowników (bramy, cechownie, markownie itp.). 

 

 
 
Rys. 3. Kampania informacyjna w KWK Piast-Ziemowit 

Figure 3. Information campaign in KWK Piast-Ziemowit 
 

2.3. Zmiana organizacji pracy w KWK Piast-Ziemowit  
 

Podjęto działania związane z analizą minimalnego zatrudnienia pracowników w ruchu zakładu 

górniczego umożliwiającego bezpieczne funkcjonowanie kopalni tym samych określono tzw. 

„Szkieletową załogę kopalni”. Dla stanowisk strategicznych w ruchu zakładu górniczego – np. 

dyspozytorów ruchu zakładu górniczego – rozdzielono stanowiska pracy, na oddzielne po-

mieszczenia celem zakazu kontaktów osobistych.  

Celem ograniczenia ilości osób mogących się bezpośrednio kontaktować i przebywać np. 

w biurach – wprowadzono zmiany w systemie czasu pracy – przesunięcie zmian, kierowano pra-

cowników do pracy zdalnej oraz w pracy w systemie zmianowym Wprowadzono również ogra-

niczenia ilości osób mogących jednocześnie przebywać na jednym piętrze klatki, do takiej ilości, 

aby możliwe był utrzymanie pomiędzy pracownikami odstępu co najmniej 1,5 m. Z uwagi na 

zmniejszenie przepustowości szybu w trakcie jazdy ludzi, wydłużono czas zjazdu na każdej 

zmianie roboczej. Ograniczono również ilość osób przebywających jednocześnie w wozie oso-

bowym podczas dojazdu i powrotu z miejsca wykonywanych prac. 

 



2.4. Opracowanie płynu do dezynfekcji powierzchni 
 

Na Ruchu Ziemowit we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach opraco-

wany został płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie podchlorynu sodu. Płyn ten uzyskał po-

zytywną opinii Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie stosowania jako środka do dezyn-

fekcji powierzchni zanieczyszczonych mikrobiologicznie w obiektach zakładu górniczego. 

Płyn ten jest dystrybuowany do wszystkich Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Materiał 

o właściwościach tego płynu był obecny w mediach. 

 
 

 
 
Rys. 4. Przygotowanie materiału dla TV.  

Figure 4. Preparation of material for TV 
 

2.5. Dezynfekcja miejsc licznie uczęszczanych w KWK Piast-Ziemowit 
 

W celu minimalizacji zagrożenia wprowadzono cykliczne odkażanie budynków i pomieszczeń 

na terenie kopalni. 

 

 
 
Rys. 5. Pracownicy KWK Piast-Ziemowit podczas dezynfekcji pomieszczeń  

Figure 5. Employees of KWK Piast-Ziemowit during disinfection of rooms  



2.4. Bezdotykowe pomiary temperatury 
 

Od 12 marca 2020r. wprowadzono obowiązkowe pomiary temperatury - termometrami 

bezdotykowymi oraz kamerami termowizyjnymi pracowników wchodzących na teren kopalni. 

Osoby, które dobrowolnie nie poddawały się pomiarowi temperatury ciała nie zostały 

wpuszczone na teren kopalni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 6. Wejście na teren KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit 

Figure 6. Entrance to the area of KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast and Ruch Ziemowit 

 

2.5. Dezynfekcja dłoni i miejsc licznie uczęszczanych w KWK Piast-Ziemowit 
 

W ramach stosowanej profilaktyki w miejscach licznie uczęszczanych zainstalowano na Ruchu 

Piast i Ziemowit urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji dłoni.  

 

 
 

Rys. 7. Dezynfekcja dłoni / bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji dłoni w KWK Piast-Ziemowit  

Figure 7. Hand disinfection / non-contact hand disinfectants in KWK Piast-Ziemowit 



2.6. Bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa 
 

Pracownicy kopalni oraz firm usługowych przebywający w budynkach i budowlach i innych 

obiektach kopalni, przemieszczając się lub przebywając poza stałymi stanowiskami pracy na 

powierzchni i na dole kopalni zobowiązani są do bezwzględnego nakazu zakrywania ust i nosa. 

Zakrywanie ust i nosa odbywa się przy użyciu maseczki. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

dołowych otrzymują środki ochrony górnych dróg oddechowych – jednorazowych klasy P1, P2 

lub P3 lub wielorazowych. Pracowników powierzchni, obsługujących klientów i interesantów 

wyposaża się również w maski chirurgiczne. 

 

  
 

Rys. 8. Środki ochrony górnych dróg oddechowych w KWK Piast-Ziemowit 

Figure 8. Means of protection of the upper respiratory tract in KWK Piast-Ziemowit 
 

2.7. Bramki do dezynfekcji ubrań roboczych 
 

Kolejnym działaniem w celu ograniczenia zagrożenia koronawirusem na obu ruchach kopalni, 

jest zabudowanie na drodze dojścia do szybów zjazdowych bramki dezynfekcyjnej. Każdy 

pracownik idący na zjazd lub kończący zmianę przechodzi przez bramkę i zostaje spryskany 

roztworem dezynfekcyjnym na bazie koloidu srebra.  

 

  
 

Rys. 9. Pracownik Ruchu Ziemowit przechodzący przez bramkę dezynfekcyjną w rejonie lampowni 

Figure  9. An employee walking through a disinfection gate in the area of the lamp room 



2.8. Badania przesiewowe pracowników Ruchu Ziemowit w szpitalu MSWiA w Katowicach  
 

11 maja 2020 r. 70 pracowników KWK Piast-Ziemowit Ruchu Ziemowit objętych zostało ba-

daniami przesiewowymi w kierunku SARS-COV-2. Badania te przeprowadzane były w syste-

mie „drive-thru” – pracownikowi pobierany był wymaz do badania bez wysiadania z samocho-

du. O wyniku przeprowadzonego badania pracownik został poinformowany SMS`em na numer 

telefonu wskazany w portalu pracownika PGG S.A.  

 

 
 
Rys. 10. Przygotowania do badań pracowników Ruchu Ziemowit Szpital MSWiA Katowice. 

Figure  10. Preparation for employee research Ruchu Ziemowit in Hospital MSWiA in Katowice 

 

2.9. Badania przesiewowe pracowników Ruchu Ziemowit 
 

Decyzją Sztabu Kryzysowego Wojewody Śląskiego od 3 do 15 czerwca 2020 r. przeprowadzone 

były badania przesiewowe dla pracowników KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit i pracowni-

ków firm zewnętrznych. Punkt wymazowy został zlokalizowany na parkingu przy bramie głów-

nej. Badania te przeprowadzane były w systemie „TEST&GO” – pracownikowi pobierany był 

wymaz do badania bez wysiadania z samochodu. O terminie badania i jego wyniku pracownik 

został poinformowany SMS’em na numer telefonu wskazany w portalu pracownika PGG S.A. 

Wojsko Obrony Terytorialnej pobrało w sumie przez 11 dni 9318 wymazów. Największą ilość 

wymazów w jednym dniu 1142 pobrano w sobotę 6 czerwca 2020 r. – w ciągu jednej godziny 

pobrano 114 wymazów.  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Badania przesiewowe pracowników Ruchu Ziemowit – Czerwiec 2020 r. 

Figure 11. Screening tests of the employees of Ruch Ziemowit – June 2020 

 
2.10. Aplikacja Rejestr COVID-19 
 

Celem właściwego monitorowania stanu zagrożenia koronawirusem w PGG S.A. wdrożono 

aplikację Rejestr COVID-19 do nadzoru nad osobami przebywającymi w izolacji lub kwaran-

tannie. 

 

  

 
 
Rys. 12. Aplikacja Rejestr COVID-19  

Figure 12. COVID-19 Registry application 
 



2.11. Szczepienia – przeciw COVID-19 
 

Rok 2021 przyniósł również długo oczekiwany punkt zwrotny w walce z pandemią poprzez 

opracowanie szczepionek przeciw COVID-19. Do udziału w akcji w ramach rządowego progra-

mu wakcynacji przeciwko Covid 19 w zakładach pracy zapisało się na przełomie kwietnia i maja 

ponad 12,5 tys. pracowników PGG S.A. oraz ich rodzin (małżonkowie i pełnoletnie dzieci). 

 

 
 

Rys. 13. Akcja szczepień pracowników – Czerwiec 2021 r. 

Figure. 13. Vaccination of employees – June 2021 

 

Akcja szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 w Polskiej Grupie Górniczej S.A.. w tym 

również w KWK Piast-Ziemowit rozpoczęła się we wtorek 1 czerwca i trwała w dniach 2, 3, 

24 i 25 czerwca 2021r. Rejestrację do szczepień zorganizowano za pomocą specjalnie przygo-

towanej aplikacji na Portalu Pracownika, a chętni mieli możliwość wyboru jednej z 10 lokali-

zacji w miejscowościach działania PGG S.A. (Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska – 

dwa punkty, Bieruń, Lędziny, Rydułtowy, Radlin). PGG S.A. jako jedna z pierwszych w Pol-

sce zgłosiła akces do rządowej inicjatywy szczepień w zakładach pracy. Stosowne porozumie-

nie w sprawie medycznej organizacji szczepień zawarto ze Szpitalem Miejskim nr 4 w Gliwi-

cach. Każdy zarejestrowany pracownik (i członek jego rodziny) został indywidualnie poinfor-

mowany za pomocą SMS-a o wyznaczonej dacie i godzinie szczepienia.  

Konferencją prasową zorganizowaną w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Tomasz Ro-

gala Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. rozpoczął akcję szczepień w PGG S.A. W punkcie 

szczepień znajdującym się na Ruchu Piast I dawkę przyjęło 813 osób a drugą 743 osób, nato-

miast w punkcie szczepień na Ruchu Ziemowit I dawkę przyjęło 614 osób, a drugą 559 osób. 



2.12. Nagroda Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 
 

Działania związane z minimalizacją zagrożenia koronawirusem zostały również dostrzeżone 

przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach. Dzięki wsparciu KWK Piast-Ziemowit Śląska Izba 

Lekarska mogła zaopatrzyć szpitale i przychodnie województwa śląskiego w 12 tys. litrów płynu 

dezynfekcyjnego niezbędnego do odkażania i sterylizacji obiektów medycznych. W październiku 

2020 r. odznaczenie z rąk prezesa ORL w Katowicach odebrał Adam Rozmus –ówczesny 

Naczelny Inżynier Ruchu Ziemowit. 

 

 

3. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

 

Dla Dyrekcji KWK Piast-Ziemowit bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego to 

sprawa priorytetowa. W czasie pandemii COVID-19 nie sposób było nie zmienić sposobu orga-

nizacji pracy w tak dużym przedsiębiorstwie jakim jest zakład górniczy. Chcąc utrzymać funk-

cjonalność zakładów pracy, pracodawcy musieli ponieść dodatkowe koszty związane z wprowa-

dzeniem zmian organizacyjnych i technicznych w szczególności związanych z ochroną swoich 

pracowników czy to poprzez zakup dodatkowych środków ochrony indywidualnej, zakup płynów 

do dezynfekcji, ograniczeniem osób mogących wejść na teren zakładów, przeorganizowaniem 

pracy określonych stanowisk (praca zdalna). Od pracowników zakładów górniczych również 

wymaga się właściwego podejścia do zmian, które były i są wprowadzane celem zapewnienia 

funkcjonalności i utrzymania ciągłości produkcji zakładu górniczego w czasie pandemii i kolej-

nych fal zakażeń koronawirusem. Gdyż nieobecność pracownika spowodowana jego przebywa-

niem w izolacji lub kwarantannie to realna strata rąk do pracy.  

To czy pracownicy kopalni będą w grupie osób zakażonych, w dużej mierze zależy również 

od tego jak będą o siebie dbali poza pracą. Większość zakażeń wśród pracowników pocho-

dziła z tzw. zakażeń domowych. Podjęcie natychmiastowych działań poprzez objęcie kwaran-

tanną wszystkich osób mających kontakt z zakażonym pozwoliła na normalne funkcjonowanie 

kopalni. 

 
 

Management of a mining plant during a pandemic –  

Experiences of KWK Piast-Ziemowit 
 

ABSTRACT: The paper presents the experience of Polska Grupa Górnicza S.A. Branch of 

KWK Piast-Ziemowit in the management of the mining plant during the corona-virus 

pandemic. The authors of the article present the organizational and technical changes 

introduced as well as preventive measures that were introduced in this mine in the years 2020-

2022 in order to reduce the spread of coronavirus infection among employees as well as 

maintain production continuity and ensure the functionality of the mining plant. 
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WSTĘP 

 

„Kopalnia to przede wszystkim przedsiębiorstwo transportowe” – Prof. Bolesław Krupiński 

Od pierwszego zastosowania kolejek podwieszonych w pracach transportowych w zakła-

dach górniczych minęło wiele lat. Rozwój techniczny w tej specyficznej gałęzi transportu do-

łowego w dziedzinie kolejek podwieszonych z napędem własnym pozwala na transportowanie 

coraz większych mas. Wzrost transportowanych mas podnosi wymagania dla toru jezdnego, 

sposobu jego zabudowy, sposobu zabezpieczenia zestawów transportowych co wiąże się z za-

stosowaniem silniejszych układów hamulcowych i zabezpieczających. Stosowanie coraz moc-

niejszych układów stawia pytanie jakie obciążenia pochodzące od zestawu transportowego 

kolejki podwieszonej przenosi obudowa wyrobiska i jakie od jej strony mamy ograniczenia 

techniczne poza wymaganiami prawnymi. Wraz z postępem technicznym w zakresie transportu 

dołowego kolejkami podwieszonymi wiele zmian można zaobserwować w kształtownikach 

stosowanych na obudowę chodnikową. Z kształtowników TH, KO21, KO25 do obudowy pro-

filu obecnie stosowanego V29, V32, V36. Obecnie stosowane profile łuku obudowy pozwalają 

na przenoszenie większych obciążeń pochodzących między innymi od zestawów transporto-

wych kolejek podwieszonych. Tor jezdny oraz jego warunki zabudowy, konfiguracja zestawu 

transportowego, wózki hamulcowe, masy transportowane, łuki obudowy stanowią elementy 

których prawidłowy dobór na etapie projektowania pozwala na bezpieczne prowadzenie prac 

transportowych kolejkami podwieszonymi.  

Jednym z istotnych elementów określający ten układ są siły obciążające pojedynczy łuk 

obudowy. Są to siły pochodzące od górotworu, siły od elementów stale zabudowanych pod-

wieszonych do łuków obudowy jak i obciążenia dynamiczne pochodzące od zestawów trans-

portowych poruszających się po torze jezdnym kolejki podwieszonej.  

W tym celu w Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit przeprowadzone zostały pomiary 

rzeczywistych sił występujący w łańcuchach nośnych i odciągach bocznych toru jezdnego po-

chodzących od ruchu zestawu transportowego kolejki podwieszonej z napędem własnym co 

pozwoli określić siły obciążające pojedyncze odrzwia obudowy. Pomiary zostały wykonane 



 

  

przy współpracy z Centrum Badań Górnictwa i Dozoru Podziemnego Sp. z o.o. oraz firmy 

ZPH STALPOL Sp. z o.o. jako kontynuacja pomiarów zapoczątkowanych w 2017 r. w KWK 

Budryk.  

Dla celów pomiarowych Kopalnia Piast-Ziemowit wyznaczyła wyrobisko z torem jezdnym 

w Ruchu Ziemowit wyłączone z regularnej eksploatacji, w którym zabudowano urządzenia 

pomiarowe pozwalające zmierzyć rzeczywiste wartości sił.  

 

 

1.  TRANSPORT KOLEJKAMI PODWIESZONYMI Z NAPĘDEM WŁASNYM, 

CHARAKTERYSTYKA PODZESPOŁÓW TRASY 

 

Wydajny system transportowy jest warunkiem koniecznym dla sprawnego i bezpiecznego 

prowadzenia zadań transportowych, czy to związanych z odstawą urobku, czy transportem ma-

szyn i urządzeń. Zastosowanie odpowiednich środków transportowych w zakresie kolejek 

podwieszonych, poznanie ograniczeń i zagrożeń układu, pozwala na etapie projektowania za-

pewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów 

organizacyjnych i w rezultacie uzyskać zadowalający efekt ekonomiczny poprzez sprawne i bez-

awaryjne prowadzenie prac transportowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Dlatego szczegó-

łowa znajomość działania elementów układu transportu może przynieść największy efekt eko-

nomiczny. 

 

 

  
 
Fot. 1. Miejsce wykonywania pomiarów w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

 

 

Głównym elementem tras kolejek podwieszonych z napędem własnym są szyny oparte 

o profilu I140E(I155). Dostępne są szyny w dowolnej długości, szyny wykonane są ze stali 

355. KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit stosuje szyny o długości 2,25m, długość szyny wy-

nika z rozstawu odrzwi obudowy który wynosi 0,75m. Poszczególne szyny podwieszone do 



 

  

łuku obudowy za pomocą łańcucha i zawiesi nośnych tworzą tor jezdny. Głównymi parame-

trami technicznymi charakteryzującymi szyny toru jezdnego są: 

– Nośność złącza szyny w kierunku „pionowym” dokładniej w zakresie dopuszczalnym 

odchylenia łańcucha wg Instrukcji obsługi (DTR). 

– Nośność złącza szyny w kierunku „wzdłużnym”. 

– Nośność samego kształtownika I 155 w zależności od długości szyny. 

– Dopuszczalne nachylenie. 

Zaś głównym parametrem charakteryzującym zawiesie nośne z łańcuchem jest:  

– nośność zawiesia w zakresie dopuszczalnym odchylenia łańcucha wg instrukcji obsługi 

(DTR). 

Na rynku dostępne są zawiesia dwuhakowe, jak i czterohakowe z hakami kutymi lub giętymi. 

Ich maksymalna nośność wynosi 50 kN. W zawiesiach stosowane są łańcuchy nośne o rozmiarze 

18x90 wg DIN 20637 oraz 18x64 wg PN-89/G-46701. W ruchu Ziemowit stosowane są zawiesia 

dwuhakowe kute których maksymalna nośność wynosi 50kN. Na odciągi boczne obecnie stoso-

wane są również łąńcuchy o rozmiarze 18x90 wg DIN 20637 oraz 18x64 wg PN-89/G-46701. 

 

 

2.  CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WCHODZĄCYCH  

W SKŁAD ZESTAWU TRANSPORTOWEGO 

 

Głównymi elementami wchodzącymi w skład zestawu transportowego są: 

– urządzenie napędowe tj. ciągnik, lokomotywa spalinowa/elektryczna z napędem własnym, 

– środki transportowe takie jak kabiny/ławy do przewozu ludzi, wciągniki, belki transportowe, 

belki transportowe wysokoobciążalne, 

– urządzenia zabezpieczające takie jak wózki hamulcowe. 

Głównymi parametrami charakteryzującymi urządzenia napędowe są: 

– siła uciągu, 

– statyczna siła hamowania, 

– maksymalna prędkość jazdy w zależności od nachylenia trasy, 

– maksymalne nachylenie eksploatacyjne. 

Głównymi parametrami charakteryzującymi środki transportowe są: 

– dopuszczalna liczba osób w kabinach/ławach, 

– nośność/udźwig maksymalny, 

– minimalny promień zabudowy łuków poziomych i pionowych trasy, 

– maksymalny uciąg wzdłużny jakim można dany środek obciążyć, 

– dopuszczalne nachylenie eksploatacyjne. 

Głównymi parametrami charakteryzującymi wózki hamulcowe są: 

– statyczna siła hamowania, 

– wartość obciążenia zabezpieczanego wózkiem w zależności od nachylenia.  

Obecnie w Ruchu Ziemiowit jako napędy stosowane są głównie rozwiązania czteronapędowe, 

na potrzeby transportu ciężkiego tj. sekcji obudowy zmechanizowanej w całości stosuje się 

jednostki 5 i 6 napędowe. 

 

 

3. HAMOWANIE AWARYJNE 

 

Proces hamowania awaryjnego w zależności od układu go realizującego jak i niezależności 

układów realizujących jak i inicjujących możemy podzielić na dwie grupy:  



 

  

– hamowanie awaryjne realizowane układem hamulcowym urządzenia ciągnąco-pchającego 

(napędu), 

– hamowanie awaryjne realizowane układem zabudowanych wózków hamulcowych. 

W przypadku normalnego zatrzymania zestawu transportowego układ hamulcowy zwykle 

realizuje zamkniecie szczęk hamulcowych po zatrzymaniu zestawu. W sytuacji hamowania 

awaryjnego mamy do czynienia z nagłym zamknięciem szczęk hamulcowych w trakcie ruchu 

zestawu transportowego, gdzie istotnym parametrem jest czas od zainicjowania procesu ha-

mowania do zamknięcia ostatniego z elementu realizującego hamowanie tj. zamknięcia ostat-

niej pary szczęk hamulcowych. Układy hamulcowe w napędzie zestawu transportowego zwy-

kle są realizowane jako kilka układów napędowo-hamulców połączonych hydraulicznie i roz-

mieszczonych w całym zestawie transportowym lub skupionych. Zainicjowanie procesu ha-

mowania awaryjnego następuje po przekroczeniu ustawionej prędkości jazdy napędu zestawu 

transportowego, zadziałania wyłącznikiem awaryjnym, pociągnięciem linki wyzwalającej za-

działanie wózków hamulcowych oraz innych nieprawidłowych stanów inicjujących zatrzyma-

nie awaryjne. Sposób doboru i rozmieszczenia jednostek napędowo-hamulcowych jak i sa-

mych wózków hamulcowym ma duży wpływ na siły oddziaływujące na łuk obudowy. 

 

 

4.  PROBLEM WZROSTU SIŁY DYNAMICZNEJ POCHODZĄCEJ OD NAGŁEGO 

HAMOWANIA ZESTAWU TRANSPORTOWEGO 

 

Ciągle zwiększająca się długość układów transportu spalinowymi kolejkami podwieszonymi 

w polskich kopalniach węgla kamiennego spowodowane ciągłym oddalaniem się pól 

eksploatacyjnych w kierunku granic obszaru górniczego. Oddalające się ściany i roboty 

przygotowawcze wywołują zorganizowanie robót w taki sposób, aby czas transportu był jak 

najkrótszy. Zmniejszenie ilości robót transportowych można wywołać poprzez transport 

elementów w całości za pomocą modułowych zestawów transportowych. Maksymalna masa 

transportowanych ładunków jest zależna od obciążenia odrzewi obudowy wyrobiska 

górniczego. Masy sekcji obudowy zmechanizowanej powodują graniczny rozkład sił na 

zawiesia nośne wyrobiska dlatego tak ważnym jest określanie prawidłowych sił działających 

na łuki obudowy wyrobiska. Projektowanie transportu powinno uwzględniać optymalizację 

transportu w sposób najbardziej efektywny poprzez dobranie odpowiednich elementów do 

układu transportu, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracującej załogi. 

Elementy optymalizacji rozkładu sił na łuk obudowy wyrobiska górniczego: 

– właściwie dobrana trasa podwieszonej kolejki spalinowej, 

– odpowiedni zestaw transportowy, 

– ograniczenie odległości między wózkami nośnymi w taki sposób, aby nie spotykały się 

dwa na jednej szynie toru jezdnego, 

– wpasowanie środka ciężkości transportowanego elementu w środek ciężkości 

modułowego zestawu nośnego, co zapewni równomierne rozłożenie masy na wózkach 

nośnych, 

– poziomowanie trasy w celu zmniejszenia kąta nachylenia toru jezdnego w miejscu 

transportowanych ładunków. 

 

 



 

  

5.  LOKALIZACJA, WARUNKI ZABUDOWY TORU JEZDNEGO NA KTÓRYM BYŁY 

WYKONYWANE POMIARY 

  

Do zabudowania urządzeń pomiarowych wykorzystano istniejący fragment toru zabudowanego 

w KWK Ziemowit Ruch Ziemowit w rejonie P-1 na poz. II w Chodniku 699 na odcinku wyłą-

czonym z regularnej eksploatacji.  

 

 

 
 
Rys. 1. Schemat drogi dojścia do miejsca wykonywanych pomiarów 

 

 

 
 
Fot. 2. Sposób zabudowy czujników w miejscu prowadzonych pomiarów 



 

  

Na przedmiotowym odcinku toru jezdnego zabudowano czujniki siły w łańcuchach zawiesi 

nośnych jak i odciągach bocznych stabilizujących trasę, oraz czujnik siły mierzący obciążenia 

wzdłużne. W sumie zastosowano 16 czujników, 6 na odciągach bocznych, 1 na obciążenie 

wzdłużne, 9 na pomiar sił w łańcuchach nośnych zawiesi. Rozmieszczenie czujników jak i ich 

dobór wynikał z doświadczeń zebranych w trakcie pomiarów wykonanych w 2017 r. w KWK 

Budryk. 

 

 
 
Fot. 3. Sposób zabudowy czujników w miejscu prowadzonych pomiarów 

 

 

 Tor jezdny na odcinku pomiarowym wykonany został z „Podzespołów trasy jezdnej ZRP-

130” produkcji ZRP oraz zastosowano zawiesia nośne i odciągi boczne dostarczone przez 

STALPOL Sp. z o.o. 

 

   
 
Rys. 2. Przykładowy sposób zabudowy zawiesia S51 wraz z odciągami stabilizującymi 

 



 

  

 Nachylenie toru jezdnego wyregulowano w celu otrzymania jednostajnego nachylenia na 

odcinku pomiarowym, a długość szyn wynosiła od 1,5 m, 1,8 m, 2,25 m zgodnie z rys. nr 2. Po 

zabudowaniu urządzeń pomiarowych na torze jezdnym wykonano pomiary kolejnych długości 

szyn, kątów odchylenia od pionu łańcuchów nośnych, rozstawu elementów i podzespołów ze-

stawu transportowego, z wyznaczeniem obciążenia przypadającego na wózki nośne poruszają-

ce się po torze jezdnym. Wykonano również pomiary statycznej siły hamowania indywidualnie 

każdej jednostki napędowo hamulcowej ciągnika.  

Stabilizację poprzeczną toru jezdnego wykonano w dwóch miejscach stosując układ krzy-

żowy oraz podwójny. Sposób wyjściowej zabudowy odciągów bocznych i zawiesi nośnych 

przedstawia poniższy schemat. 

 

 
 
Rys. 3. Sposób zabudowy siłomierzy w KWK Piast-Ziemowit 

 

 

Odciągi boczne przeznaczone są do stosowania jako cięgna stabilizujące tor jezdny 

podwieszonej kolejki spalinowej. Głównymi elementami odciągu bocznego są: śruba rzymska, 

łańcuch 18x90 i zawiesie. Zadaniem odciągów bocznych jest ustabilizowanie porzeczne tory 

jezdnego w celu minimalizacji efektu bujania toru jezdnego w trakcie przejazdu zestawy 

transportowego. Poniżej przykład śruby rzymskiej z łańcuchami. 

 

 

 
 
Rys. 4. Rysunek odciągów bocznych 

 



 

  

Odciągi stabilizujące tor jezdny podwieszonej kolejki spalinowej należy jednym końcem 

zamontować do uchwytu szyny toru jezdnego, a drugim końcem do obudowy wyrobiska górni-

czego za pośrednictwem zawiesia.  

 

 

6. URZĄDZENIA POMIAROWE 

 

Pomiar sił działających w łańcuchach nośnych i odciągach bocznych toru jezdnego pozwala na 

określenie w pośredni sposób siły oddziaływującej na łuk obudowy wyrobiska poprzez 

zabudowane zawiesie. Pomiar siły był realizowany przez wpięcie siłomierza w łańcuchy nośne 

jak i odciągi boczne co obrazuje zdjęcie poniżej. 

 

 

 
 
Fot. 4. Sposób zabudowy siłomierza na łańcuchu nośnym 

 

 

Wykorzystano czujniki pomiarowe AXIS. Siłomierze te są przeznaczone do pomiaru sił 

rozciągających i ściskających w ilości do 1000 pomiarów na sekundę. Zakres pomiarowy to 50 kN, 

100 kN i 150 kN. Siłomierze są dostosowane do współpracy z łańcuchami ogniwowymi, 

stosowanymi do zabudowy toru jezdnego. Urządzenia sprawdziły się doskonale jako narzędzia 

do prowadzenia obserwacji zmian obciążenia w czasie symulowanych typowych i awaryjnych 

zachowań zestawu transportowego na torze jezdnym. 

 



 

  

 
 

Fot. 5. Wykorzystane podczas pomiarów siłomierze AXIS 

 

 

Skuteczną rejestrację wyników z 16 zabudowanych siłomierzy w łańcuchach nośnych i od-

ciągach stabilizujących zapewnił rejestrator wielokanałowy CL 460. To urządzenie pozwalało 

w czasie na żywo rejestrować i archiwizować dane na dysku. Rejestrator przetwarza wielkości 

fizyczne na sygnał elektryczny za pomocą mostków tensometrycznych lub przetwornika. Zapis 

danych wykonywany jest w pamięci nieulotnej EEPROM.  

 

 

 
 

Fot. 6. Wykorzystany podczas pomiarów rejestrator wielokanałowego CL 460 

 



 

  

 

Zestaw transportowy 
 

Dla celów przeprowadzenia pomiarów KWK Ziemowit-Piast Ruch Ziemowit udostępnił poza 

torem jezdnym zestaw transportowy i potrzebne obciążenia. W skład zestawu transportowego 

jako urządzenie napędowe wchodził ciągnik typu DZ 80 firmy SMT Scharf, z czterema 

jednostkami napędowo ciernymi. Uciąg maksymalny 80 kN oraz deklarowana minimalna siła 

hamowania 120 kN. Środki transportowe stanowiły cztery wciągarki typu ZMHP 4t produkcji 

PDprofi o nominalnym udźwigu 4,0 t. Przeprowadzono pomiary podstawowych parametrów 

ciągnika takich jak siła uciągu i maksymalna statyczna siła hamowania. Maksymalna statyczna 

siła hamowania była mierzona dla każdej jednostki hamulcowej osobno przed i po zakończeniu 

pomiarów siły wypadkowej.  

 

 
Pomiar siły hamowania przed rozpoczęciem pomiarów 

 Zapewnienie 

producenta 

Pomiar Różnica Pomiar po 

zakończonych 

próbach 

Różnica 

Układ 1 32 kN 60 kN +87,5%   

Układ 2 32 kN 30 kN -6,25%   

Układ 3 32 kN 64 kN 100%   

Układ 4 32 kN 62 kN 93,75%   

 

 

Zestaw transportowy w trakcie pomiarów skonfigurowany został jako tzw. zestaw z skupionymi 

jednostkami napędowo hamulcowymi, gdzie środki transportowe są ciągnięte oraz z rozproszonymi 

jednostkami które obejmują środki transportowe. Zastosowane konfiguracje przedstawia rysunek 

poniżej.  

 

 

 
Rys. 5. Konfiguracja zestawu transportowego z skupionymi jednostkami napędowo hamulcowymi 

 

 

Gdzie wykaz elementów zestawu kolejki podwieszanej stanowi: 

1. DZ80 kabina CAB-VARIO 555kg 

2. DZ80 - cierny równoległy NR36 20/36 641kg 

3. DZ80 - jedn. pomocnicza z napędem NR36 

4. DZ80 - część maszynowa 80 kW 

5. DZ80 - cierny równoległy NR36 20/36 641kg 

6. DZ80 - cierny równoległy NR36 20/36 641kg 

7. DZ80 kabina CAB-VARIO 555kg 

8. WHR - 1/N/52 

9. PD PROFI ZMHP 4t 

10. PD PROFI ZMHP 4t 

11. PD PROFI ZMHP 4t 



 

  

12. PD PROFI ZMHP 4t 

13. WHR - 1/N/52 

 

 

 
Rys. 6. Konfiguracja zestawu transportowego z rozproszonymi jednostkami napędowo hamulcowymi 

 

 

Gdzie wykaz elementów zestawu kolejki podwieszanej stanowi: 

1. DZ80 kabina CAB-VARIO 555kg 

2. DZ80 - cierny równoległy NR36 20/36 641kg 

3. DZ80 - jedn. pomocnicza z napędem NR36 

4. DZ80 - część maszynowa 80 kW 

5. WHR - 1/N/52 

6. PD PROFI ZMHP 4t 

7. PD PROFI ZMHP 4t 

8. PD PROFI ZMHP 4t 

9. PD PROFI ZMHP 4t 

10. WHR - 1/N/52 

11. DZ80 - cierny równoległy NR36 20/36 641kg 

12. DZ80 - cierny równoległy NR36 20/36 641kg 

13. DZ80 kabina CAB-VARIO 555kg 

 

 

Najtrudniejszym rodzajem transportu kolejkami podwieszonymi z napędem własnym jest 

transport sekcji obudowy zmechanizowanej w całości w trakcie zbrojenia czy likwidacji 

ściany. Wykorzystywane są do tego środki transportowe tzw. belki ciężkie. Często zdarza się 

że pojedyncze wózki w belce ciężkiej obciążają masą złącze szyny zbliżoną do 4000kg 

(uwzględniając masę własną belki). Przykładowy sposób zabudowy sekcji obudowy 

zmechanizowanej na belce wysokoobciążalnej przedstawia rysunek 7. 

 

  

 
 

Rys. 7. Transport sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-12/24-POz przy pomocy modułowego 

zestawu nośnego typu MZN 300 w konfiguracji MZN 300-230kN-h  



 

  

  

Istotnym z punktu widzenia rozkładu obciążenia pochodzącego od zabudowanego ładunku 

jest zapewnienie prawidłowego załadunku sekcji. Ważne jest zachowanie geometrycznego 

środka ciężkości zrabowanej sekcji obudowy zmechanizowanej względem środka belki 

transportowej, pozwala to na zapewnienie porównywalnego obciążenia dla każdego z wózków, 

i zabezpiecza nas przed przeciążaniem poszczególnych elementów belki. 

Na potrzeby przeprowadzenia pomiarów zastosowano środki transportowe w postaci  

4 wciągarek, obciążonych ciężarem około 14300 kg. Ciężar stanowiły dwie stropnice o masie 

7171,47 kg każda. Przed przeprowadzeniem pomiarów z uwagi na niesymetryczny rozkład masy 

stropnicy wykonano pomiar obciążenia przypadającego na każdą wciągarkę. Sposób załadunku 

na ciężaru do prób przedstawia rysunek poniżej. 

 

 

 
Rys. 8. Sposób podwieszenia stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej ZRP 15/35 podczas 

wykonywania pomiarów 

 

 

Z uwagi na warunki bezpiecznego prowadzenia pomiarów zdecydowano o takim rozwiąza-

niu i podwieszeniu ciężaru. Zastosowane obciążenie pozwoliło na symulację obciążenia przy-

padającego na pojedynczy wózek porównywalnego jakie przypada w trakcie transportu całych 

sekcji obudowy zmechanizowanej prowadzonych na środkach transportowych 8 wózkowych. 

 

 

7. CEL WYKONANIA POMIARÓW 

 

Głównym celem wykonania pomiarów jest pozyskanie wyników rzeczywistych wartości sił 

w łańcuchach, co za tym idzie pośrednio sił wypadkowych przypadających na pojedynczy łuk 

obudowy. Obecnie obowiązujące wymagania prawne pozwalają obciążyć pojedynczy łuk obu-

dowy do wartości 40 kN, istnieje możliwość obciążenia łuku obudowy do wyższej wartości w 

momencie przeprowadzenia obliczeń stateczności obudowy. Statyczne analizy układów pomi-

jając dynamiczne oddziaływania układu wskazują wartości zbliżone do 40 kN zatem powstaje 

pytanie w jakim stopniu tą wartość zwiększa oddziaływanie w trakcie hamowania awaryjnego, 

i dla jakich wartości sił pochodzących od ruchu kolejki podwieszonej należy wyznaczyć sta-

teczność obudowy.  

Dodatkowo przeprowadzenie pomiarów w różnych konfiguracjach, obciążeń, zabudowy 

zawiesi, i rozmieszczenia jednostek hamulcowych przez porównanie otrzymanych wartości 

pozwoli wskazać sposoby zabudowy toru jezdnego, konfiguracji zestawu transportowego 

korzystniejszego z punktu widzenia siły wypadkowej tj. minimalizujące siły.  

Zwieńczeniem przeprowadzonych pomiarów i przeanalizowaniu zebranych danych będzie 

opracowanie algorytmu obliczeniowego pozwalającego uwzględnić istotne zmienne mające 



 

  

wpływ na siłę wypadkową, celem zoptymalizowania prac transportowych, jak i usprawnienia 

analizy układu na etapie projektowania. 

 

 

8. ZAŁOŻENIA DLA PRZEPROWADZENIA POMIARÓW 

 

Pomiary wykonane w KWK Budryk dla konkretnego rodzaju konfiguracji i sposobu zabudowy 

toru jezdnego pozwoliły na zgromadzenie danych obrazujących kształtowanie sił w łańcuchach 

odciągowych i zawiesiach nośnych. Zestaw transportowy w trakcie pomiarów skonfigurowany 

został ze skupionymi napędami jako ciągnący środki transportowe za sobą w kierunku upadu. 

Charakterystyczną cechą zestawu transportowego było to że jego cały układ hamulcowy mie-

ścił się na dwóch szynach 2,25 m, i dwa hamulce były umiejscowione na wózkach (w pewnych 

konfiguracjach) z największym obciążeniem. Zabudowa zawiesi trasy jak i kątów łańcucha 

nośnego wyprzedzała pion w stronę nachylenia trasy. Jest to jeden z wielu sposobów zabudo-

wy trasy na nachyleniu. Dla potrzeb pełnego zrozumienia zagadnienia czynników mających 

wpływ na siłę wypadkową wystąpiła potrzeba wykonania kolejnych pomiarów w KWK Piast-

Ziemowit dla innych konfiguracji zestawu transportowego, większych mas i w inny sposób 

zabudowanego toru jezdnego.  

Do opracowania planu pomiarów przyjęto pewne założenia: 

– Pierwszym z założeń było zabudowanie toru jezdnego o kącie nachylenia toru jezdnego 

innego w odniesieniu do poprzednich pomiarów, z uwagi na planowane hamowania z du-

żym obciążeniem wybrano kąt o mniejszym nachyleniu toru jezdnego. 

– Drugim założeniem było aby zawiesia nośne były zabudowane w linii wzdłuż wyrobi-

ska, a kąt odchylenia łańcucha w zawiesiu nośnym był pionie lub wg podziałki obudo-

wy trafiał na łuk obudowy „pod górę”.  

– Trzecim założeniem było sprawdzenie dwóch konfiguracji, konfiguracji ze skupio-

nymi układami hamulcowymi jak i z rozporoszonymi układami hamulcowymi, i prze-

jazdów z pustym zestawem jak i z załadowanym. 

– Czwartym założeniem było przyjęcie każdorazowo jednej dla wszystkich pomiarów stałej 

prędkości najazdu na odcinek pomiarowy i wywołanie hamowania awaryjnego w wyzna-

czonych wcześniej punktach. 

 

 

9. POMIARY 

 

Plan pomiarów został stworzony w taki sposób aby zmieniać jeden parametr w odniesieniu do 

poprzedniego przejazdu. Po zabudowaniu wyjściowego toru jezdnego, wykonaniu pomiarów 

kąta nachylenia toru, kątów odchylenia zawiesi względem pionu, określeniu wymiarów zesta-

wu transportowego. W wyniki pomiarów zawierają siły jakie generuje przejazd samej lokomo-

tywy, przejazd lokomotywy z pustym zestawem transportowym (dołożono w postaci masy 

własnej wciągników dodatkowe obciążenie), przejazd zestawem transportowym z pełnym ob-

ciążeniem po tej samej trasie. Przykładowy przejazd „pustej lokomotywy” odbywał się nastę-

pująco. Z miejsca rozpoczęcia jazdy rozpędzanie i ustabilizowanie prędkości, zatrzymanie 

awaryjne w pierwszym punkcie hamowania, powrót lokomotywy ustabilizowanie prędkości 

i zatrzymanie awaryjne w drugim punkcie hamowania, powrót lokomotywy ustabilizowanie 

prędkości i zatrzymanie awaryjne w trzecim punkcie hamowania. Później wprowadzono zmia-

nę jednego parametru jakim jest masa przez dołożenie pustego zestawu transportowego. 

 



 

  

  
 
Fot. 7. Pusty zestaw transportowy w trakcie najazdu na odcinek pomiarowy 

 

 

Po wykonaniu pomiarów z pełnym obciążeniem wprowadzono zmianę kąta odchylenia 

łańcucha tylko w jednym zawiesiu w torze jezdnym i powtórzono przejazdy. Po wykonaniu 

pomiarów po zmianie kąta odchylenia łańcucha zawiesia, zmieniono konfigurację zestawu 

transportowego na obejmującą wciągarki układem hamulcowym.  

 

 

 
 
Fot. 8. Zestaw transportowy z pełnym obciążeniem próbnym 



 

  

Uwzględniając czasochłonność prac przy zmianach, przebudowach na potrzeby kolejnych 

pewnych etapów, poniżej przedstawiono fragment planu pomiarów.  

 

Tabela rozkładu wykonanych pomiarów 

Lp. Budowa zawiesi Umiejscowienie punktów pomiarowych 
Zestaw  

transportowy 

Układ  

lokomotywy 

1 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) 

Punkty pomiarowe na torze jezdnym za-

wiesi nośnych zabudowane od węzła 

wzdłużnego w dół trasy 

Przejazdy samą 

lokomotywą 

Skupiony 

2 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) – zmiana nachyle-

nia jednego zawiesia 

Zmiana kąta odchylenia jednego łańcucha 

zawiesia na głębszy kąt odchylenia od 

pionu w odniesieniu do punktu 1. Suge-

rowane zmiana kąta zawiesia 17R 

Przejazdy samą 

lokomotywą 

Skupiony 

3 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę). 

Punkty pomiarowe w łańcuchach zawiesi 

nośnych zabudowane od węzła wzdłużne-

go w dół trasy. 

Przejazdy pustym 

zestawem trans-

portowym. 

Skupiony 

4 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) 

Punkty pomiarowe w łańcuchach zawiesi 

nośnych zabudowane od węzła wzdłużne-

go w dół trasy 

Przejazdy obcią-

żonym zestawem 

transportowym 

Skupiony 

5 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) – zmiana kąta na-

chylenia jednego za-

wiesia 

Zmiana kąta odchylenia jednego łańcucha 

zawiesia na głębszy kąt odchylenia od 

pionu w odniesieniu do punktu 4. Suge-

rowane zmiana kąta zawiesia 17R. Punkty 

pomiarowe w łańcuchach zawiesi nośnych 

zabudowane od węzła wzdłużnego w dół 

trasy 

Przejazdy obcią-

żonym zestawem 

transportowym 

Skupiony 

6 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) 

Punkty pomiarowe w łańcuchach zawiesi 

nośnych zabudowane od węzła wzdłużne-

go w dół trasy 

Przejazdy pustym 

zestawem trans-

portowym 

Rozproszony 

7 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) 

Punkty pomiarowe w łańcuchach zawiesi 

nośnych zabudowane od węzła wzdłużne-

go w dół trasy 

Przejazdy obcią-

żonym zestawem 

transportowym 

Rozproszony 

8 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) – zmiana kąta na-

chylenia jednego za-

wiesia 

Zmiana kąta odchylenia jednego łańcucha 

zawiesia na głębszy kąt odchylenia od 

pionu w odniesieniu do punktu 7. Suge-

rowane zmiana kąta zawiesia 17R. Punkty 

pomiarowe w łańcuchach zawiesi nośnych 

zabudowane od węzła wzdłużnego w dół 

trasy 

Przejazdy obcią-

żonym zestawem 

transportowym 

Rozproszony 

9 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

bliskie pionu (pod gór-

kę) – zmiana kąta na-

Zmiana kąta odchylenia jednego łańcucha 

zawiesia na głębszy kąt odchylenia od 

pionu w odniesieniu do punktu 7. Suge-

rowane zmiana kąta zawiesia 17R. Punkty 

Przejazdy pustym 

zestawem trans-

portowym 

Rozproszony 



 

  

chylenia jednego za-

wiesia 

pomiarowe w łańcuchach zawiesi nośnych 

zabudowane od węzła wzdłużnego w dół 

trasy 

10 Tor jezdny nachylony, 

łańcuchy w zawiesiach 

zabudowane pod kątem 

prostym do trasy 

Punkty pomiarowe w łańcuchach zawiesi 

nośnych zabudowane od węzła wzdłużne-

go w dół trasy 

Przejazdy samą 

lokomotywą 

Skupiony 

 

 

10. SPOSÓB WYZNACZANIA SIŁY WYPADKOWEJ 

 

Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w § 122 pkt 4. „Maksy-

malna siła wypadkowa pochodząca od kolejki wraz z ładunkiem i obciążeniem pochodzącym 

od innych urządzeń, jaką można obciążyć pojedyncze odrzwia obudowy nie przekracza 40 kN. 

Stosowanie większych obciążeń jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 

potwierdzających zachowanie stateczności obudowy wyrobiska”. 

Zapis wprowadza pytanie jakie to są wartości obciążeń, głównie pochodzących od zestawu 

transportowego kolejki podwieszonej z transportowanym ładunkiem. Z uwagi na złożoność 

układu transportowego stosowana metoda obliczeniowa jest zbliżona a wyniki przeprowadzo-

nych pomiarów pozwolą ją udoskonalić. Obecnie wyznaczenie siły wypadkowej podzielone 

jest na dwie części składowe tj. obciążenie statyczne od najcięższych elementów zestawu 

transportowego oraz obciążenia dynamiczne pochodzące od zatrzymania awaryjnego zestawu 

transportowego.  

Dla wyznaczenia obciążenia statycznego przypadającego na łuk obudowy należy określić: 

– najbardziej obciążone wózki jezdne w zestawie transportowym z uwzględnieniem roz-

kładu obciążeń na środkach transportowych głownie dla transportu sekcji obudowy 

zmechanizowanej z uwagi na niesymetryczność sekcji.  

– po określeniu najbardziej obciążonych wózków nośnych należy sprawdzić relację wóz-

ków względem najdłuższych szyn zastosowanych do budowy toru jezdnego, sprawdza-

jąc czy jeden wózek czy dwa wózki będą mogły występować na jednym segmencie 

szyny, 

– wyliczyć obciążenie złącza szyny w zależności od ilości wózków na szynie,  

– uwzględnić odchylenie łańcucha nośnego i nachylenie trasy przy wyznaczeniu wypad-

kowej statycznej siły na łuk obudowy. 

Dla obciążenia dynamicznego przypadającego na łuk obudowy należy określić: 

– statyczną siłę hamowania pojedynczego napędu, 

– analizę ilości jednostek hamulcowych na jednej szynie jezdnej (wymiary zestawu trans-

portowego). 

– wyznaczenie wartości składowej siły hamowania w łańcuchu zawiesia nośnego o naj-

większym kącie odchylenia od pionu. 

Suma obu sił jest siłą wypadkową obciążającą pojedynczy łuk obudowy pochodzącą od ze-

stawy transportowego poruszającego się po torze jezdnym. 

W trakcie prac montażowych nie należy na łuk obudowy na który przypada zawieszeni toru 

jezdnego kolejki podwieszonej wieszać innych urządzeń jak i mocować odciągów bocznych 

stabilizujący. Należy zapewnić np. podwieszenie konstrukcji trasy przenośnika taśmowego do 

innych łuków obudowy niż te na których wisi tor jezdny kolejki.  



 

  

Powyższy sposób wyznaczenia siły wypadkowej zakłada wystąpienie w jednym punkcie 

najcięższego wózka nośnego jak i układu hamulcowego jest to uproszczenie pozwalające wy-

znaczyć siłę wypadkową na pojedynczy łuk obudowy dla skrajnego przypadku obciążeń. 

W praktyce konfiguracja zestawu transportowego nie daje możliwości występowania naj-

bardziej obciążonego wózka w tym samym miejscu co wózek hamulcowy, najczęściej będzie 

to skrajny wózek belki nośnej oddalony o długość cięgła do wózka hamulcowego który będzie 

połączony z wózkiem napędowo hamulcowym lokomotywy, ale ich masa własna nie stanowi 

istotnego obciążenia statycznego.  

 

 

11. STATECZNOŚĆ WYROBISK GÓRNICZYCH I WYPADKOWA SIŁA POCHODZĄCA 

 

Statecznością wyrobiska często nazywa się jego zdolność do utrzymania swojego kształtu i poło-

żenia mimo działających na wyrobisko sił. Prawidłowe zachowanie stateczności wyrobiska po-

zwala na ciągłość wykonywanych w wyrobisku robót. Zakładając, że obciążenie obudowy oraz 

jej nośność jest zmienną losową wielowymiarową i wieloczynnikową zależną pochodzącą od 

obciążenia poprzez górotwór oraz obciążenia poprzez zabudowę infrastruktury kopalnianej. 

Określenie wpływu prowadzenia robót górniczych na stateczność wyrobiska powinno obejmo-

wać analizę zagadnień związanych między innymi z wpływem stałych czynników takich jak: 

– drążonego wyrobiska,  

– przebudową istniejącego wyrobiska, 

– wstrząsy generowane przez roboty górnicze, 

– krawędzie pokładów wyżej i niżej leżących, 

– okresowe zawodnienie lub osuszenie górotworu, 

– głębokość wyrobiska. 

Do wpływu na stateczność wyrobiska należy brać pod uwagę czynniki zmienne przede 

wszystkim czynniki zmienne o nie stałym przebiegu takie jak: 

– zmiany wielkości i kształtu wyrobiska, 

– pogłębianie się strefy spękań, 

– ruchu maszyn i urządzeń w wyrobisku, 

– obciążenia obudowy poprzez zabudowane na niej elementy.  

Na wielkość prawdopodobieństwa wystąpienia awarii konstrukcji obudowy wyrobiska 

chodnikowego największy wpływ ma czynnik zmienny taki jak obciążenie konstrukcji.  

W § 122 ust. 4 jednoznacznie można zauważyć, że ustawodawca dał możliwość zwiększe-

nia mas transportowych pod warunkiem określenia maksymalnych sił wypadkowych pocho-

dzących od kolejki oraz wykonania obliczeń stateczności obudowy. Zwiększenie mas transpor-

towanego ładunku można wykonać tylko i wyłącznie w dobrze zaprojektowanym układzie 

transportu, który przewiduje odpowiedni sposób zabudowy trasy. 

Wspólnie z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego został przeanalizowany spo-

sób wyznaczania maksymalnych sił wypadkowych działających na pojedynczy łuk obudowy. 

Do określenia wypadkowej siły działającej na obudowę należy w pierwszej kolejności prze-

prowadzić analizę usytuowania zestawu transportowego na torze jezdnym podwieszonej kolej-

ki spalinowej.  

Niezbędne założenia to: 

– rozstaw odrzwi obudowy wyrobiska górniczego, 

– rodzaj zastosowanej szyny toru jezdnego (I155 lub I140V), 

– długość pojedynczej szyny toru jezdnego, 

– umiejscowienie na torze jezdnym wózków nośnych zespołu transportowego, 



 

  

– masa transportowanego ładunku na zespole transporotwym, 

– masę toru jezdnego, 

– masa łańcucha nośnego, 

– masa zawiesia, 

– masę innych elementów obciążających łuk obudowy. 

 

 

Rys. 9. Modułowy zestaw nośny typu MZN 300 w konfiguracji MZN 300-230kN-h bez ładunku 

 

 

Składowa siły statycznej wózka jest wartością kluczową w celu określenia maksymalnej siły 

wypadkowej. 

 

 
 

Rys. 10. Schemat wektorów sił w łańcuchu nośnym toru jezdnego 
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gdzie: F1 – siła składowa siły F3 prostopadłej do szyny, kN; F3 – udział siły ciężkości, oddzia-

łujących na połączenie szynowe kN,  – kąt nachylenia toku szynowego,  – kąt łańcucha, Fo – 

siła oddziałująca w łańcuchu zawiesia, kN; Fz – siła z masy szyn, łańcucha zawiesia, kN; Focał – 

siła oddziaływająca na odrzwia obudowy chodnikowej, kN; Fs – siła obciążenia od napędu 

(efektywnej sile x 0,7 ); Fmax – maksymalna siła oddziałująca na odrzwia obudowy chodniko-

wej, kN. 

Wzór pozwala określić maksymalną siłę oddziałującą na odrzwia obudowy wyrobiska gór-

niczego. 

 

 

WNIOSKI 

 

1. Obecnie stosowane łuki obudowy pozwalają przenosić większe obciążenia pochodzące 

między innymi od zestawów transportowych kolejek podwieszanych. 

2. Obciążenie obudowy w dużej mierze powstaje od sił pochodzących od górotworu, elemen-

tów stale zabudowanych lub podwieszonych na obudowie oraz wykonywanych transportów 

przy pomocy podwieszonej kolejki spalinowej. 

3. Poznanie ograniczeń i zagrożeń pozwoli na etapie projektowania zapewnić odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa i zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów organizacyj-

nych, a w efekcie uzyskać efekt ekonomiczny. 

4. Wykonane pomiary w Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit były kontynuacją pomia-

rów z KWK Budryk z 2017 roku. 

5. Odczyt danych z wykonywanych pomiarów został wykonany z zabudowanych 16 czujni-

ków mierzących siłę w łańcuchach. Do pomiarów wykorzystano czujniki pomiarowe AXIS 

w zakesie pomiarowym 50 kN, 100 kN i 150 kN. 

6. Tor jezdny został wykonany z podzespołów trasy jezdnej ZRP-130 (produkcji ZRP) oraz 

zastosowano zawiesia i odciągi boczne dostarczone przez STALPOL Sp. z o.o. 

7. Do wykonania pomiarów został wykorzystany zestaw transportowy składający się z ciągnika 

typu DZ 80 firmy SMT Scharf z czterema jednostkami napędowo ciernymi, a środek trans-

portowy stanowiły cztery wciągarki typu ZMHP 4t produkcji PDprofi o nominalnym udźwi-

gu 4,0 t.  

8. Na potrzeby pomiarów jako transportowany ciężar stanowiły dwie stropnice o masie 

7171,47kg każda. Zastosowane obciążenie pozwoliło na symulację obciążenia przypadają-

cego na pojedynczy wózek porównywalnego jak w przypadku transportu całych sekcji 

obudowy zmechanizowanej. 

9. W trakcie montażu toru jezdnego nie należy na ten sam łuk obudowy, na których przypada 

zawiesie nośne wieszać innych urządzeń. 



 

  

10. Pomiary wykonane w Ruchu Ziemowit Kopalni Piast-Ziemowit, pozwoliły zaobserwować za-

leżności wywołujące nadmierne siły w łańcuchach stabilizujących i nośnych tor jezdny podwie-

szonej kolejki spalinowej.  

Z przeprowadzonych pomiarów jesteśmy w stanie przygotować trasę podwieszonej kolejki 

spalinowej w sposób zapobiegający nadmiernemu gromadzeniu siły wypadkowej w jednym 

miejscu.  
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Transport kolejkami podwieszonymi

Od pierwszego zastosowania kolejek podwieszonych w pracach

transportowych w zakładach górniczych minęło wiele lat.

Rozwój techniczny w tej specyficznej gałęzi transportu

dołowego w dziedzinie kolejek podwieszonych z napędem

własnym pozwala na transportowanie coraz większych mas.

Wzrost transportowanych mas podnosi wymagania dla toru

jezdnego, sposobu jego zabudowy, sposobu zabezpieczenia

zestawów transportowych co wiąże się z zastosowaniem

silniejszych układów hamulcowych i zabezpieczających.

Stosowanie coraz mocniejszych układów stawia pytanie jakie

obciążenia pochodzące od zestawu transportowego kolejki

podwieszonej przenosi obudowa wyrobiska i jakie od jej strony

mamy ograniczenia techniczne poza wymaganiami prawnymi.



Transport kolejkami podwieszonymi

Wydajny system transportowy jest warunkiem koniecznym

dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia zadań

transportowych. Zastosowanie odpowiednich środków

transportowych w zakresie kolejek podwieszonych,

poznanie ograniczeń i zagrożeń układu, pozwala na etapie

projektowania zapewnić odpowiedni poziom

bezpieczeństwa, zminimalizować ryzyko wystąpienia

problemów organizacyjnych i w rezultacie uzyskać

zadowalający efekt ekonomiczny poprzez sprawne i

bezawaryjne prowadzenie prac transportowych w Polskiej

Grupie Górniczej S.A.



Hamowanie awaryjne

Proces hamowania awaryjnego w zależności od

układu go realizującego jak i niezależności układów

realizujących jak i inicjujących możemy podzielić na

dwie grupy:

 hamowanie awaryjne realizowane układem

hamulcowym urządzenia ciągnąco-pchającego

(napędu),

 hamowanie awaryjne realizowane układem

zabudowanych wózków hamulcowych.



Hamowanie awaryjne

W sytuacji hamowania awaryjnego mamy do czynienia z nagłym zamknięciem szczęk hamulcowych w trakcie

ruchu zestawu transportowego, gdzie istotnym parametrem jest czas od zainicjowania procesu hamowania do

zamknięcia ostatniego z elementu realizującego hamowanie tj. zamknięcia ostatniej pary szczęk hamulcowych.



Wzrost siły dynamicznej

Maksymalna masa transportowanych ładunków

jest zależna od obciążenia odrzewi obudowy

wyrobiska górniczego. Masy sekcji obudowy

zmechanizowanej powodują graniczny rozkład sił

na zawiesia nośne wyrobiska dlatego tak ważnym

jest określanie prawidłowych sił działających na

łuki obudowy wyrobiska. Projektowanie transportu

powinno uwzględniać optymalizację transportu w

sposób najbardziej efektywny poprzez dobranie

odpowiednich elementów do układu transportu,

aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracującej

załogi.



Wzrost siły dynamicznej
optymalizacja rozkładu sił

Elementy optymalizacji rozkładu sił na łuk obudowy wyrobiska górniczego:

 właściwie dobrana trasa podwieszonej kolejki spalinowej,

 odpowiedni zestaw transportowy,

 ograniczenie odległości między wózkami nośnymi w taki sposób, aby nie

spotykały się dwa na jednej szynie toru jezdnego,

 wpasowanie środka ciężkości transportowanego elementu w środek

ciężkości modułowego zestawu nośnego, co zapewni równomierne

rozłożenie masy na wózkach nośnych,

 poziomowanie trasy w celu zmniejszenia kąta nachylenia toru jezdnego w

miejscu transportowanych ładunków.



Przebieg pomiarów

Do zabudowania urządzeń pomiarowych

wykorzystano istniejący fragment toru zabudowanego

w KWK Ziemowit Ruch Ziemowit w rejonie P-1 na poz.

II w Chodniku 699 na odcinku wyłączonym z

regularnej eksploatacji.



Przebieg pomiarów

Na przedmiotowym odcinku toru jezdnego

zabudowano czujniki siły w łańcuchach zawiesi

nośnych jak i odciągach bocznych

stabilizujących trasę, oraz czujnik siły mierzący

obciążenia wzdłużne. W sumie zastosowano 16

czujników, 6 na odciągach bocznych, 1 na

obciążenie wzdłużne, 9 na pomiar sił w

łańcuchach nośnych zawiesi. Rozmieszczenie

czujników jak

i ich dobór wynikał z doświadczeń zebranych w

trakcie pomiarów wykonanych w 2017 r.

w KWK Budryk.



Przebieg pomiarów

Po zabudowaniu urządzeń pomiarowych na torze jezdnym wykonano pomiary kolejnych długości szyn, kątów

odchylenia od pionu łańcuchów nośnych, rozstawu elementów i podzespołów zestawu transportowego, z

wyznaczeniem obciążenia przypadającego na wózki nośne poruszające się po torze jezdnym.



Przebieg pomiarów



Przebieg pomiarów

Wykorzystano czujniki pomiarowe AXIS. Siłomierze

te są przeznaczone do pomiaru sił rozciągających i

ściskających w ilości do 1000 pomiarów na sekundę.

Zakres pomiarowy to 50kN, 100kN i 150 kN.

Siłomierze są dostosowane do współpracy z

łańcuchami ogniwowymi, stosowanymi do zabudowy

toru jezdnego.



Przebieg pomiarów

Do opracowania planu pomiarów przyjęto pewne założenia:

 Pierwszym z założeń było zabudowanie toru jezdnego o kącie nachylenia toru jezdnego

innego w odniesieniu do poprzednich pomiarów, z uwagi na planowane hamowania z dużym

obciążeniem wybrano kąt o mniejszym nachyleniu toru jezdnego.

 Drugim założeniem było aby zawiesia nośne były zabudowane w linii wzdłuż wyrobiska, a kąt

odchylenia łańcucha w zawiesiu nośnym był pionie lub wg podziałki obudowy trafiał na łuk

obudowy „pod górę”.

 Trzecim założeniem było sprawdzenie dwóch konfiguracji, konfiguracji ze skupionymi układami

hamulcowymi jak i z rozporoszonymi układami hamulcowymi, i przejazdów z pustym zestawem

jak i z załadowanym.

 Czwartym założeniem było przyjęcie każdorazowo jednej dla wszystkich pomiarów stałej

prędkości najazdu na odcinek pomiarowy i wywołanie hamowania awaryjnego

w wyznaczonych wcześniej punktach.



Przebieg pomiarów

Do opracowania planu pomiarów przyjęto pewne założenia:

 Pierwszym z założeń było zabudowanie toru jezdnego o kącie nachylenia toru jezdnego innego w

odniesieniu do poprzednich pomiarów, z uwagi na planowane hamowania z dużym obciążeniem

wybrano kąt o mniejszym nachyleniu toru jezdnego.

 Drugim założeniem było aby zawiesia nośne były zabudowane w linii wzdłuż wyrobiska, a kąt

odchylenia łańcucha w zawiesiu nośnym był pionie lub wg podziałki obudowy trafiał na łuk obudowy

„pod górę”.

 Trzecim założeniem było sprawdzenie dwóch konfiguracji, konfiguracji ze skupionymi układami

hamulcowymi jak i z rozporoszonymi układami hamulcowymi, i przejazdów z pustym zestawem jak i z

załadowanym.

 Czwartym założeniem było przyjęcie każdorazowo jednej dla wszystkich pomiarów stałej prędkości

najazdu na odcinek pomiarowy i wywołanie hamowania awaryjnego

w wyznaczonych wcześniej punktach.



Przebieg pomiarów



Wnioski i zalety

a) Obecnie stosowane łuki obudowy pozwalają przenosić większe obciążenia pochodzące między innymi od zestawów

transportowych kolejek podwieszanych.

b) Obciążenie obudowy w dużej mierze powstaje od sił pochodzących od górotworu, elementów stale zabudowanych lub

podwieszonych na obudowie oraz wykonywanych transportów przy pomocy podwieszonej kolejki spalinowej.

c) Poznanie ograniczeń i zagrożeń pozwoli na etapie projektowania zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i

zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów organizacyjnych, a w efekcie uzyskać efekt ekonomiczny.

d) Wykonane pomiary w Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit były kontynuacją pomiarów z KWK Budryk z 2017 roku.

e) Odczyt danych z wykonywanych pomiarów został wykonany z zabudowanych 16 czujników mierzących siłę w

łańcuchach. Do pomiarów wykorzystano czujniki pomiarowe AXIS w zakresie pomiarowym 50 kN, 100 kN i 150 kN.

f) Tor jezdny został wykonany z podzespołów trasy jezdnej ZRP-130 (produkcji ZRP) oraz zastosowano zawiesia i odciągi

boczne dostarczone przez STALPOL Sp. z o.o.



Wnioski i zalety

g) Do wykonania pomiarów został wykorzystany zestaw transportowy składający się z ciągnika typu DZ 80 firmy SMT Scharf

z czterema jednostkami napędowo ciernymi, a środek transportowy stanowiły cztery wciągarki typu ZMHP 4t produkcji

PDprofi o nominalnym udźwigu 4,0 t.

h) Na potrzeby pomiarów jako transportowany ciężar stanowiły dwie stropnice o masie 7171,47kg każda. Zastosowane

obciążenie pozwoliło na symulację obciążenia przypadającego na pojedynczy wózek porównywalnego jak w przypadku

transportu całych sekcji obudowy zmechanizowanej.

i) W trakcie montażu toru jezdnego nie należy na ten sam łuk obudowy, na których przypada zawiesie nośne wieszać

innych urządzeń.

j) Pomiary wykonane w Ruchu Ziemowit Kopalni Piast-Ziemowit, pozwoliły zaobserwować zależności wywołujące

nadmierne siły w łańcuchach stabilizujących i nośnych tor jezdny podwieszonej kolejki spalinowej.



WPŁYW SYSTEMU BALANSOWANIA NA TRWAŁOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY BATERII OGNIW LITOWYCH 

W WYBRANYCH UKŁADACH MASZYN GÓRNICZYCH

mgr inż. Wojciech Kurpiel
prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński
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GENEZA PODJĘCIA TEMATU

Rodzaje ogniwa litowych:

- litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4)

- litowo-jonowe (Li-Ion)

- litowo-polimerowe (Li-Po)

- litowo-tytanowe (LTO)

- litowo-manganowe (Li-Mn2O4)

- litowo-powietrzne (Li-Air)

- litowo-grafenowe (Li-G+)
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GENEZA PODJĘCIA TEMATU

Cechy ogniw grupy litowej

• Zalety:

– duża gęstość energii;

– możliwość ładowania i rozładowania dużymi prądami;

– szeroki zakres temp. pracy;

– brak gazowania;

– brak korekcji temperaturowej napięcia ładowania;

– brak spadku pojemności;

– minimalne samorozładowanie.

• Wady:

– cena;

– konieczny nadzór baterii przez system BMS lub system 

kontroli ogniw;

– wrażliwość na przeładowanie i nadmierne rozładowanie.

Najczęstsze powody awarii ogniw litowych w czasie 

eksploatacji:

- brak systemu kontrolującego pracę baterii,

- wysoka temperatura pracy, powyżej dopuszczonej 

przez producenta,

- zanieczyszczenia wewnątrz ogniwa,

- przechowywania ogniw w złych warunkach,

- przeładowanie ogniwa, 

- głębokie rozładowanie ogniwa,

- błędy montażowe ogniw.
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GENEZA PODJĘCIA TEMATU

BMS (ang. Battery Management System) jest systemem który nadzoruje i zarządza baterią ogniw podczas ładowania,

rozładowywania a także w stanie spoczynku. Najważniejszym zadaniem BMS jest utrzymanie właściwych parametrów w

procesie ładowania, a także balansowanie energią z poszczególnych ogniw tak aby zoptymalizować wydajność całej baterii.

Balansowanie pasywne
Balansowanie aktywne
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BADANE OGNIWO LITOWE

Ogniwo Headway LFP38120(S) 10Ah

Dane techniczne:
napięcie: 3,2 V
pojemność: 10Ah
rezystancja wewnętrzna: < 6 mOhm
napięcie ładowania: 3.65V±0,05V
gęstość energii: 105Wh/kg
technologia: litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
napięcie maksymalnego rozładowania: 2,0V-2,5V
standardowy prąd ładowania: 0,5C (5A)
standardowy czas ładowania: 2h
maksymalny stały prąd ładowania: 2C (20A)
standardowy prąd rozładowania: 1C (10A)
maksymalny ciągły prąd rozładowywania: 3C (30A)
impulsowy prąd rozładowania: 10C (100A)
zakres temperatur pracy:

-ładowanie: 0 – 45°C
-rozładowanie: -20 – 65°C

wymiary: 38 x 146 mm (ze śrubami M6)
waga: 330g
trwałość: pow. 2000 cykli (80% pojemności przy ładowaniu prądem 1C)
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BADANIA SYSTEMÓW BMS

Kontroler ogniw z balansowaniem 
aktywnym metodą bateria do ogniwa

Kontroler ogniw z balansowaniem aktywnym 
metodą ogniwo do baterii

System pomiarowy przeznaczony do 
precyzyjnych pomiarów napięcia

Akumulator zbudowany 
z ośmiu ogniw litowych

Kontroler ogniw 
z balansowaniem 
pasywnym

Stanowisko badawcze dla prób dotyczących rozładowania 
i balansowania akumulatorów litowych z wykorzystaniem 
systemów BMS.
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BADANIA SYSTEMÓW BMS NA STANOWISKU BADAWCZYM

Schemat blokowy układu testowania ogniw dla badanych akumulatorów z podłączonym systemem BMS podczas symulacji
obciążenia jedno-, dwu- oraz trzyogniwowego. W wyniku konfiguracji, aktywne balansowanie ogniw rozpoczyna się w
trakcie rozładowywania, gdy wartość napięcia ogniw zawiera się w przedziale od 2,5 V do 3,05 V, natomiast pasywne
balansowanie rozpoczyna się w trakcie doładowania, gdy wartość napięcia ogniw zawiera się w przedziale od 3,2 V do
3,65 V. Obciążenie 2,5A.
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Wykresy przebiegu wartości napięcia na jednym obciążonym ogniwie dla wszystkich badanych systemów BMS 

Opis wykresów:
BMS-A1 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą bateria do ogniwa
BMS-A2 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą ogniwo do baterii
BMS-P – BMS z balansowaniem pasywnym

t1 – podłączenie obciążenia
t2 – odłączenie obciążenia 
t3 – start balansowania ogniw
t4 – wyłączenie balansowania ogniw 

BADANIA SYSTEMÓW BMS NA STANOWISKU BADAWCZYM
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Wykres przebiegu zmian temperatury na jednym obciążonym ogniwie dla wszystkich badanych systemów BMS 

Opis wykresu:
BMS-A1 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą bateria do ogniwa
BMS-A2 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą ogniwo do baterii
BMS-P – BMS z balansowaniem pasywnym

BADANIA SYSTEMÓW BMS NA STANOWISKU BADAWCZYM
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Wykres przebiegu wartości napięcia na dwóch obciążonych ogniwach dla wszystkich badanych systemów BMS 

Opis wykresów:
BMS-A1 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą bateria do ogniwa
BMS-A2 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą ogniwo do baterii
BMS-P – BMS z balansowaniem pasywnym

t1 – podłączenie obciążenia
t2 – odłączenie obciążenia 
t3 – start balansowania ogniw
t4 – wyłączenie balansowania ogniw 

BADANIA SYSTEMÓW BMS NA STANOWISKU BADAWCZYM
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Wykresy przebiegu zmian temperatury na dwóch obciążonych ogniwach dla wszystkich badanych systemów BMS 

Opis wykresów:
BMS-A1 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą bateria do ogniwa
BMS-A2 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą ogniwo do baterii
BMS-P – BMS z balansowaniem pasywnym 

BADANIA SYSTEMÓW BMS NA STANOWISKU BADAWCZYM
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Wykres przebiegu wartości napięcia na trzech obciążonych ogniwach dla wszystkich badanych systemów BMS 

Opis wykresów:
BMS-A1 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą bateria do ogniwa
BMS-A2 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą ogniwo do baterii
BMS-P – BMS z balansowaniem pasywnym

t1 – podłączenie obciążenia
t2 – odłączenie obciążenia 
t3 – start balansowania ogniw
t4 – wyłączenie balansowania ogniw 

BADANIA SYSTEMÓW BMS NA STANOWISKU BADAWCZYM
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Wykres przebiegu zmian temperatury napięcia na trzech obciążonych ogniwach dla wszystkich badanych systemów BMS 

Opis wykresów:
BMS-A1 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą bateria do ogniwa
BMS-A2 – BMS z balansowaniem aktywnym metodą ogniwo do baterii
BMS-P – BMS z balansowaniem pasywnym

BADANIA SYSTEMÓW BMS NA STANOWISKU BADAWCZYM
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• Dla zapewnienia długotrwałej, niezawodnej i bezpiecznej pracy ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych, należy

przede wszystkim dokonywać kontroli ich parametrów w trakcie pracy on-line. Dotyczy to zarówno temperatury

oraz napięcia i wynika z ograniczonych warunków chłodzenia a także dużej bezwładności cieplnej ogniw.

• Przeprowadzone testy wykazały, że poszczególne ogniwa tego samego typu zachowują się inaczej nawet przy

obciążeniu tą samą wartością prądu.

• Praca ogniwa w temperaturach uzyskanych podczas badań stanowiskowych, nie wpłynęła znacząco na

temperaturę badanego ogniwa.

• Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych dla dwóch aktywnych systemów BMS i jednego pasywnego wykazują,

że metoda bateria-ogniwo jest najbardziej użyteczna. Wraz ze wzrostem liczby ładowanych (rozładowanych)

ogniw różnica w szybkości balansowania ogniw staje się bardziej widoczna.

PODSUMOWANIE
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Poprawa bezpieczeństwa w wyrobiskach 

ścianowych na przykładzie Mobilnej 

Wiertnicy Ścianowej MWS

Tomasz Lankocz - MAS

Grzegorz Brudny - MAS
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Opad Stropowy a Obwał

Leksykon Górniczy - DEFINICJE

OPAD STROPOWY to: 

drobne fragmenty, łaty i kawałki 
skały opadające ze stropu

http://www.mas.pl/


www.mas.plwww.mas.pl

Opad Stropowy a Obwał

Leksykon Górniczy - DEFINICJE

OBWAŁ to: 

opad skał stropowych do wyrobiska 
nie powodujący jednak jego 

niedrożności

http://www.mas.pl/


www.mas.plwww.mas.pl

Opad Stropowy a Obwał

Leksykon Górniczy - DEFINICJE

ZAWAŁ : 

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

http://www.mas.pl/
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Występowanie zaburzeń 
geologicznych

http://www.mas.pl/


www.mas.plwww.mas.pl

Parametry wytrzymałościowe 
skał stropowych

http://www.mas.pl/


www.mas.plwww.mas.pl

Stateczność ociosu węglowego 
w ścianie

http://www.mas.pl/


www.mas.pl

Dlaczego dochodzi do Obwałów ?

Jeszcze jeden podjazd, 
0,5m i opad zamknięty 

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

http://www.mas.pl/


www.mas.pl

Dlaczego dochodzi do Obwałów ?

1.  ZBYT PÓŹNE ROZPOCZĘCIE PRAC PROFILAKTYCZNYCH

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

2. NIE STOSOWANIE PROFILAKTYKI – STOSOWANIE    
METOD „GÓRNICZYCH”

 łata węgla
wyjeżdżanie odcinka zagrożonego (tworzenie „brzucha”)

http://www.mas.pl/
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Dlaczego dochodzi do Obwałów ?

3. NIESKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA STROPU 
I KONSOLIDACJI GÓROTWORU 

 wybór nieskutecznej metody
 zbyt mały zakres zabezpieczeń

4. BRAK MATERIAŁÓW NA ZABEZPIECZENIE

http://www.mas.pl/


www.mas.pl

Przykłady Zabezpieczania

Kształtowniki V umieszczone 
w otworach wielkośrednicowych Stropnice stalowe zawieszone łańcuchem pod 

stropnicami sekcji

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

w otworach Pręty stalowe w otworach 

http://www.mas.pl/
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Przykłady Zabezpieczania

http://www.mas.pl/
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Zadania stawiane wiertnicy 
ścianowej

1. BEZPIECZEŃSTWO
- technologia wiercenia umożliwiająca wykonanie 

wszystkich czynności z miejsc zabudowanych

2. CZAS REALIZACJI
- krótki, mierzalny

http://www.mas.pl/


www.mas.pl

Wiertnica Ścianowa MWS

http://www.mas.pl/
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Wiertnica Ścianowa MWS

Rodzaj parametru Jednostka Wartość

Moment obrotowy Nm 312 -440

Maksymalne obroty min-1 800

Wielkość posuwu mm Max. 1300

Maksymalna średnica wierconego otworu mm 220

Długość żerdzi mm 1250

Szybkość posuwu (bez obciążenia) m/s 0.4

Siła osiowa docisku wiertła(przy ciśnieniu 
zasilania 28MPa)

kN 6,5

Maksymalne ciśnienie zasilania wiertnicy MPa 28

Medium robocze Emulsja HFA min. 1.5% 
koncentracji

http://www.mas.pl/
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Dobór typu wiertnicy oraz

wielkości stojaka hydraulicznego

Lp. Wersja 
wykonania 
wiertnicy

Siłownik o 
długości W1 

Siłownik o 
długości W2

Siłownik o 
długości W3

Siłownik o 
długości W4

1. „N” z=1600 mm z=1980 mm z=2190 mm z=2360 mm

2. „L1” z=1300 mm z=1680 mm z=1850 mm z=2020 mm

3.
„L2S” z 

siłownikiem 
SHi2T-HR

z=1225 mm z=1600 mm z=1770 mm z=1940 mm

gdzie:

 punkt podparcia stojaka SHi2T-HR znajduje

się na osi drabinki EICOTRACK-a,

 H – odległość od spągu do punktu

podparcia stojaka,

 H1 – wysokość nadstawki od spągu.

Z = H-H1 [mm]

http://www.mas.pl/
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Układ podporowy zabudowany na 

układzie jezdnym z napędem 

ręcznym wersja wykonania „L2S” 

z adapterem pod SHC

Poz. Nazwa części 

1 Sanie układu jezdnego

2 Uchwyt wiertarki

3 Kołnierz mocujący

4 Stojak hydrauliczny SHC

5 Głowica z koronką

6 Wiertarka 

7 Adapter na stopę SHC

8 Klocki do mocowania

http://www.mas.pl/
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NOWE TECHNOLOGIE

Kotwa
RURA Kształtownik V

Kotwa

http://www.mas.pl/
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1. WYELIMINOWANIE PRZEBYWANIA PRACOWNIKÓW
W PRZESTRZENI NIE ZABUDOWANEJ PODCZAS
WYKONYWANIA OTWORÓW WIELKOŚREDNICOWYCH

2. SZYBKIE WYKONANIE

3. ZACHOWANIE WYSOKOŚCI FURTY

POZYTYWY WYNIKAJĄCE Z 
ZASTOSOWANIA WIERTNICY

http://www.mas.pl/
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POZYTYWY WYNIKAJĄCE Z 
ZASTOSOWANIA WIERTNICY

http://www.mas.pl/
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POZYTYWY WYNIKAJĄCE Z 
ZASTOSOWANIA WIERTNICY

http://www.mas.pl/
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RÓŻNICE

BRAK

BRAK

http://www.mas.pl/
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RÓŻNICE

ODWIERCENIE OTWORU WE 
WSKAZANYM MIEJSCU 

ZABUDOWA KOTWY I GSP

ODWIERCENIE OTWORU 
WIELKOŚREDNICOWEGO GDZIE 

JEST MOŻLIWOŚĆ 
I WŁOŻENIE KSZTAŁTOWNIKA „V”

http://www.mas.pl/
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RÓŻNICE

PIERWSZY PODJAZD SEKCJĄ, 
STROPNICA W POZYCJI BEZ 

ZMIAN

ZAŁAMANIE STROPNICY SEKCJI 
DO POZIOMU 

UMOŻLIWIAJĄCEGO WJAZD 
SEKCJI POD KSZTAŁTOWNIK

http://www.mas.pl/
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RÓŻNICE

DRUGI PODJAZD SEKCJĄ, 
STROPNICA W POZYCJI BEZ 

ZMIAN

ZAŁAMANIE STROPNICY SEKCJI 
POWODUJE ZSUNIĘCIE SIĘ LUŹNEGO 

UROBKU (RUMOSZU SKALNEGO) 
ZALEGAJĄCEGO NA STROPNICY

http://www.mas.pl/
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RÓŻNICE

STROPNICA NA OCIOSIE, 
GÓROTWÓR (STROP) DO PRZODU 

SCALONY KOTWĄ, WYSOKOŚĆ FURTY 
ZACHOWANA

STROPNICA SEKCJI „CZYSTA” MOŻNA PODJEŻDŻAĆ 
-MOŻE NIE BĘDZIE „SYPAĆ”

-MOŻE ORGAN ZMIEŚCI SIĘ W ZANIŻONEJ FURCIE
-MOŻE KSZTAŁTOWNIK NIE ZDESTABILIZUJE SKAŁ 

STROPOWYCH PODCZAS ROZPIERANIA SEKCJI 

http://www.mas.pl/


www.mas.pl
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www.mas.pl

Dziękuję za uwagę!!!

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

Tel. 032 251 89 48
Fax: 032 781 55 51 
www.mas.pl
gbrudny@mas.pl

http://www.mas.pl/
http://www.mas.pl/
mailto:gbrudny@mas.pl


Modernizacja pompowni głównego odwadniania 

z wykorzystaniem pomp wysokosprawnych i  

silników synchronicznych 6 kV z magnesami 

trwałymi

Szkoła Eksploatacji Podziemnej-Kraków Luty 2022 1



Rodzaj Zużycie roczne Zużycie Udział

odbioru [MWh] [GJ] %

Gł.Odwodnienie 18 600 66 962 13,9

Maszyny wyciągowe 10 758 38 730 8,0

Wentylatory 9 838 35 416 7,3

Zakł.przeróbczy 4 921 17 716 3,7

Odsiarczalnia 11 288 40 637 8,4

Ściany 43 022 154 879 32,0

Przodki 22 143 79 714 16,5

Pozostałe odbiory 13 705 49 337 10,2

RAZEM 134 275 483 390 100

Struktura zużycia energii elektrycznej w ZG Janina
(stan na 2016r.)

Luty 2022 2Szkoła Eksploatacji Podziemnej-Kraków 
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Parametry pomp:
Pompy nr 1,2,3,4,5,6,7: Silnik(asynchroniczny) pompy:
Typ: OW 300AM/6 Typ: SCD dm 134 U
Wydajność: 720 m3/h Moc: 1250 kW
Wysokość podnoszenia: 420 m Napięcie: 6000 V
Prędkość obrotowa: 1450 obr/min Prąd: 146 A
Gwarantowany czas pracy do remontu: 8 000 godzin Współczynnik mocy: 0,87

Prędkość obrotowa: 1485 r/min
Sprawność nominalna: 94,7 %

Pompownia główna poz.350 m, obejmowała 7 zestawów 
pompowych OW300 z silnikami 1250 kW/6kV

Luty 2022
4
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Średni dopływ wody do pompowni – ok. 19 m3/min.
Średnia wydajność zestawu pompowego – 12,85 m3/min.
Łączny czas potrzebny do odpompowania dobowego dopływu wody – 35,5 godziny.

Dopływ wymusza pracę dwóch zespołów pompowych:
- Jeden zestaw pracuje na stałe – 24 godziny na dobę.
- Drugi dołączany jest na okres około 11,5 godziny na dobę.

Wniosek:
Optymalna modernizacja dwóch zestawów pompowych na wysokosprawne.

Harmonogram pracy pompowni

Luty 2022
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Parametry znamionowe zestawu pompowego po 
modernizacji

Parametry pomp:
Pompy nr 4,5: Silnik synchroniczy pompy:
Typ: OW 300 AMT/6 Typ: S1 500X-4Dpm
Wydajność: 720 m3/h Moc: 1250 kW
Wysokość podnoszenia: 420 m Napięcie: 6000 V
Prędkość obrotowa: 1500 obr/min Prąd: 126 A
Sprawność: 80% Współczynnik mocy: 0,97
Gwarantowany czas pracy do remontu: 20 000 godzin Prędkość obrotowa: 1500 obr/min

Sprawność nominalna: 98,4 %
Krotność prądu rozruchowego: 7,2
Silnik z magnesami trwałymi

Luty 2022
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L.p Wielkość Symbol Jedn.

Parametry pracy pomp

Eksploatowanych Po modernizacji

1 Wydajność rzeczywista Q m3/min 12,85 14,0

2 Wydajność rzeczywista Q m3/h 771 840

2 Średnia sprawność 

zespołu pompowego Ƞ % 68 77

4 Energochłonność e kWh/m3 1,498 1,278

5 Zużycie energii do

odpompowania rocznego

dopływu wody

9986400 m3
E kWh 14 956 715 12 760 573

6 Koszt odpompowania

rocznego dopływu wody

przy cenie kWh

wynoszącym 0,27677 zł/

kWh (2017r.)
K zł 4 139 570 3 531 744

Tabela porównawcza dla pomp eksploatowanych i po modernizacji

Luty 2022
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Stanowisko sterowania i wizualizacji  zespołu pompowego 
po modernizacji
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Korzyści związane z zastosowaniem silnika synchronicznego 
z magnesami trwałymi

Dla zastosowanego silnika S1 500X-Dpm 1250 kW obniżenie poboru mocy biernej 
indukcyjnej o około 400 kvar(zmierzony cos w punkcie pracy 0,989).
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Korzyści związane z zastosowaniem silnika synchronicznego 
z magnesami trwałymi

Bardzo wysoka sprawność silnika w całym zakresie obciążeń.
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Porównanie rozruchów zestawów pompowych bez 
obciążenia 

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi: Silnik asynchroniczny:

• Taki sam czas rozruchu silników,
• Większy prąd rozruchowy silnika synchronicznego,
• Dużo mniejszy prąd biegu jałowego silnika synchronicznego,
• Rozruchy bezpośrednie obu silników nie powodują problemów w sieci SN ZG Janina.



Luty 2022 Szkoła Eksploatacji Podziemnej-Kraków 
13

Porównanie zużycia energii i kosztów eksploatacji silnika 

stosowanego w zespołach pompowych

Założenia Moc silnika kW 1250

Sprawność silnika starego % 94,7

Czas pracy  w 

roku

Sprawność silnika z magnesami 

trwałymi % 98,4

h

Różnica w mocy pobieranej z sieci 

przy obciążeniu znamionowym kW 46,25

8760

Roczne oszczędności energii 

elektrycznej kWh 405 150

Cena kWh

PLN

0,27- 2017r.

(0,824-2022r.)

Roczna wartość 

zaoszczędzonej energii

PLN

PLN

109 391

(333 845)



Podsumowanie efektywności modernizacji

Oszczędność roczna na kosztach energii: 607 826 zł (2017r.) – 1 809 621 zł (2022r.) 
Oszczędność roczna na kosztach remontów pomp:     253 408 zł (2017r.) – 675 000 zł (2022r.) 
SUMA: 861 234 zł (2017r.) – 2 484 621 zł (2022r.) 

Prosty zwrot nakładów poniesionych na zakup 2 szt. wysokosprawnych zestawów pompowych 
wraz z armaturą wynosi: 
2 200 000 zł / 861 234 zł/rok = 2,55 roku   – dla obliczeń przy cenach na rok 2017.
4 000 000 zł / 2 484 621 zł/rok = 1,61 roku – dla obliczeń przy cenach na rok 2022.
Dodatkowe korzyści wynikające z modernizacji:
- obniżenie poboru energii biernej indukcyjnej o około 400 kvar (koszt zakupu dołowej baterii  
kondensatorów do kompensacji mocy biernej o mocy 600 kvar to około 300 000 zł). 
- obniżenie prądu w liniach zasilających rozdzielnię 6 kV pompowni o około 40 A.
- przy modernizacji można starać się o uzyskanie „białego certyfikatu” co dodatkowo obniży 

koszt modernizacji. Dla tego zadania uzyskano 416,6 toe (przy cenach w 2022 roku to wartość 
ok. 112 tyś. zł).
Podsumowując zwrot kosztów poniesionych na modernizację następuję obecnie szybciej niż w 
2017 roku. Modernizacja w obu przypadkach dla naszej firmy jest opłacalna. 

Luty 2022 14Szkoła Eksploatacji Podziemnej-Kraków 
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Bateryjne zasilanie podziemnych Samojezdnych 
Maszyn Górniczych- drogą do 
bezemisyjnego parku maszynowego

Kraków

11-13.04.2022
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Indie

17 sprzedanych maszyn

Południowa Afryka

25 sprzedane maszyny 

Rosja

28 sprzedanych maszyn

Chile

16 sprzedanych maszyn

Polska

KGHM >200 maszyn

KS Kłodawa -15 maszyn

Estonia

28 sprzedanych maszyn

Turcja

>80 sprzedanych maszyn

Mine Master
Kluczowi klienci

Germany

GSES - 3 sprzedane 

maszyny. 

>1400 maszyn sprzedanych na rynku
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Mine 
Master

60%

KGHM wozy wiertnicze

Mine 
Master

90%

KGHM wozy kotwiące

14
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Cel „All Electric Mine”

5 08/04/22

Dlaczego maszyny z napędem bateryjnym?

Powód nr 1: Zero emisji CO2 i NOx

Powód nr 2: Redukcja kosztów wentylacji

Powód nr 3: Ograniczenie wydzielania ciepła

Powód nr 4: Redukcja kosztów obsługi serwisowej

Powód nr 5: Eliminacja kosztów transportu i dystrybucji paliw płynnych

Powód nr 6: Czysta energia na powierzchni

ELEKTRYFIKACJA KOPALNI 
PRODUKT KOPALNIANY O NAJNIŻSZYM 
ŚLADZIE WĘGLOWYM
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Zakres prezentacji

Etapy i realizatorzy projektu

Budowa i specyfikacja techniczna

Zalety i przewagi samojezdnych maszyn typu 

BEV (Battery Electric Vehicle) 

Testy maszyny

Podsumowanie
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2020-2022

Próby powierzchniowe 

Próby dołowe

2017-2020

Prace badawczo-rozwojowe

2017-2020

Budowa prototypów

Etapy i realizatorzy projektu

8 08/04/22
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Napędy bateryjne          Battery Elctric Vehicle

Wyeliminowanie emisji 

gazów spalinowych

Redukcja hałasu LAeq
z 86,5dB  do 76dB

Face Master 1.7LE

Roof Master 1.8KE

Zmniejszona emisja

ciepła

Mniejsza wibracja
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Napędy bateryjne          Battery Elctric Vehicle

Baterie sodowo-

niklowe – niepalne 
120kWh

Face Master 1.7LE

Roof Master 1.8KE

Rekuperacja energii 

podczas jazdy i pracy

Niższe nakłady na 

obsługę$$$

Efektywniejszy system 

jazdy – ok. 30% vs Diesel
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Face Master 1.7LE 

Bateria modułowa 

5 x 25kWh

Ładowarka baterii 

zabudowana na maszynie

Napęd hydrostatyczny Silnik elektryczny 

typu PMSM  140kW

Jazda lub praca

Zasilanie 

wielonapięciowe

1000V/680V/500V

Dowiercanie podczas 

spadku lub braku 

napięcia
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Dowiercanie podczas 

spadku lub braku 

napięcia

12 08/04/22

Roof Master 1.8KE 

Bateria modułowa

5x25kWh

Ładowarka baterii 

zabudowana na maszynie

Napęd hydrodynamiczny

Silnik elektryczny 140kW

typu PMSM Jazda lub 

praca

Zasilanie 

wielonapięciowe

1000V/680V/500V
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Bateria M

+
Odzysk energii 
przy jeździe ze 
wzniesienia

+
Odzysk energii przy 
hamowaniu 
wybiegiem

Kontrola prądu 
ładowania i 
rozładowania 
baterii

+Silnik główny Obwody pomocnicze

DC HV / DC LV

Zasilanie układów jazdy maszyn z baterii
Roof Master 1.8KE
Face Master 1.7LE

13 08/04/22



14 08/04/22

Bateria M

+ Kontrola prądu 
źródła zasilania AC

+
Doładowywanie 
baterii z sieci 
energetycznej

Kontrola prądu 
ładowania i 
rozładowania baterii

+

Kopalniana
Rozdzielnia
Przodkowa
500 / 1000 

VAC

Obwody 
zasilania 

AC

+ Kontrola mocy 
silników 
elektrycznych

DC HV / 
DC LV

Zasilanie układów roboczych maszyn
z kopalnianej sieci energetycznej

14 08/04/22

Roof Master 1.8KE
+

Możliwość 
krótkotrwałej pracy 
układu roboczego 
z baterii
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Próby powierzchniowe RM 1.8KE
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Próby powierzchniowe FM 1.7LE
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Podsumowanie

17 08/04/22

Potwierdzenie założeń projektowych pod kątem doboru układu napędu 
bateryjnego w czasie eksploatacji maszyny w rzeczywistych  warunkach 
KGHM   ( średnia ilość kilometrów ok 4-8 km/zmianę )

Skuteczne działanie układu odzysku energii w czasie przejazdów  
(pochylenia oraz hamowanie) oraz inteligentny system doładowania 
podczas podpięcia do sieci kopalnianej- nie wymaga dodatkowej pracy 
operatora

Bilans energetyczny dla systemu zmianowego  jest dodatni – nie wymaga 
przestojów maszyny na dodatkowe ładowanie. 

Uzyskanie ponadprzeciętnej wydajności kotwienia dla kotwiarki z 
magazynkiem – max 50kotew 1,8 m /zmianę  i dyspozycyjności Dt=90%

Możliwość bardziej dokładnego przesterowania układu roboczego 
(ustawienie dynamiki ruchów wysięgnika i wieżyczki )

Pozytywne Opinie operatorów odnośnie obsługi i komfortu pracy ( znaczna 
redukcja hałasu, drgań oraz całkowity brak spalin)
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Cel strategiczny KGHM 

18 08/04/22

Baterie – zeroemisyjna 
technologia w napędzie 

maszyn górniczych

Wykorzystywanie czystej 
energii i stosowanie 

zeroemisyjnych technologii 
w działalności produkcyjnej, 

w tym wykorzystanie 
wodoru jako źródła energii

Wodór jako źródło napędu 
maszyn dołowych

KGHM i Mine Master podpisały list intencyjny o współpracy w 
zakresie projektu Mine Master: 

„Zespół maszyn dołowych z napędem wodorowym przeznaczonych 
do eksploatacji rud miedzi, surowców mineralnych i drążenia tuneli”
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• Mine Master Sp. z o.o.

• Wilków, 

ul. Dworcowa 27

• 59-500 Złotoryja

• Tel.: +48 768783511

• www.minemaster.eu

• info@minemaster.eu

DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ

Serdeczne podziękowania dla O/ZG Lubin 

za konstruktywny udział we procesie wdrażania do testów

i eksploatacji prototypowych maszyn z napędem bateryjnym 

tel:+48 768783511
http://www.minemaster.eu/
mailto:info@minemaster.eu


Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022, Materiały Konferencyjne 

 

 

 

Synergia wiedzy i umiejętności ujęta w procedury ratuje życie. 

Propozycja innowacji w obszarze edukacji i procedur  

reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia  

w podziemnych zakładach górniczych na przykładzie  

nagłego zatrzymania krążenia (NZK) 
 

 

Jolanta Patlewicz 

Katarzyna Cichy-Szczepańska 

Tomasz Ciupa 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Celem artykułu jest prezentacja problematyki związanej z ochroną życia 

i zdrowia pracowników podziemnych zakładów górniczych w sytuacji nagłego zatrzymania 

krążenia (NZK) . W pierwszej części pracy na podstawie przeglądu stanu BHP Wyższego 

Urzędu Górniczego przedstawiona została statystyka zgonów nagłych zarejestrowanych w la-

tach 2016-2020 w polskim przemyśle wydobywczym, gdzie przyczyną był zawał mięśnia ser-

cowego doprowadzający do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Następnie odnosząc 

się do wybranych definicji współdziałania zarekomendowana została innowacja w obszarze edu-

kacji i procedur reagowania skierowana dla osób narażonych na szczególnie trudne warunki pra-

cy jako element samoratowania oraz osób udzielających pierwszej pomocy zgodnie z najnow-

szymi wytycznymi WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Odmienność przejawia się innym 

podejściem do zagadnień współdziałania osób zaangażowanych w przeprowadzenie działań 

ratowniczych oraz relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami. Połączenie wiedzy, umiejęt-

ności oraz kompetencji łączą się w bardzo ważny proces synergii, polegający na współdziała-

niu dwóch lub więcej istniejących elementów, których łączna interakcja pozwala uzyskać 

większy efekt od efektu ich pojedynczego działania, którą w uproszczeniu da się zdefiniować 

za pomocą równania: 2+2=5. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo górnicze, samoratowanie, nagłe zatrzymanie krążenia 

(NZK), Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego(CSRG S.A.), resuscytacja krążeniowo-

oddechowa, łańcuch przeżycia, współdziałanie 

 

 

 

Problematyka badań bezpieczeństwa szczególnie w przemyśle wydobywczym jest zawiła, po-

zostaje ona jednak w ścisłym związku z nauką, którą można zdefiniować jako przejaw ludzkiej 



działalności badawczej odnoszącej się do fragmentu rzeczywistości [1], nauka jest bowiem 

sferą działalności człowieka, której wytwory powinny zawierać i cechować się określonymi 

właściwościami, a te z kolei wyróżniać je od jego innej działalności. Owocem tej działalności 

może być artykuł naukowy, zdaniem Andrzeja Czupryńskiego to forma pracy twórczej, w ra-

mach której dochodzi do odkrywania i ustalania związków pomiędzy znanymi już zjawiskami, 

rzeczami i pojęciami lub ich odwzorowanie w określonych zjawiskach [2]. Kwestią wartą pod-

kreślenia jest służebny charakter nauki i korzystania z jej dobrodziejstw przez wszystkich jej 

beneficjentów dla dobra ogółu, warto zatem szukać nowych połączeń pomiędzy nauką, a prak-

tyką. Odzwierciedleniem pracy naukowej oraz wspólnej troski o zdrowie i życie pracowników 

powinny być rozwiązania systemowe odpowiadające bieżącym potrzebom zachowania wyso-

kiego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Sytuacja problemowa odnosi się do pro-

blematyki związanej z ochroną życia i zdrowia pracowników podziemnych zakładów górni-

czych w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Z obserwacji pracowników Centralnej 

Stacji Ratownictwa Górniczego powstało wspólne przedsięwzięcie, w którym dostrzeżono po-

trzebę opracowania procedury reagowania skierowanej dla osób narażonych na szczególnie 

trudne warunki pracy, jako element samoratowania oraz osób udzielających pierwszej pomocy 

w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. 

Przemysł wydobywczy, w szczególności górnictwo węgla kamiennego, należy do środowi-

ska pracy potencjalnie najbardziej niebezpiecznego ze względu na występujące zagrożenia na-

turalne oraz złożoność procesu technologicznego, dotyczącego między innymi udostępniania 

złoża, wydobycia i transportu. Górnicy są mocno narażeni na wysiłek fizyczny, zapylenie i wy-

soką temperaturę. Do trudnych warunków środowiskowych, dochodzi również stres oraz struk-

tura demograficzna załóg górniczych. W latach 2016-2020 w polskim górnictwie odnotowano 

łącznie 52 zgony. Zdecydowana ich większość była następstwem przewlekłych zmian choro-

bowych. Najwięcej zgonów w tym okresie czasu odnotowano w kopalniach węgla kamiennego 

– 36 (69% zgonów w górnictwie), z czego 27 (75% zgonów w kopalniach węgla kamiennego) 

dotyczyło pracowników zatrudnionych pod ziemią[3]. Główną przyczyną zgonów nagłych za-

rejestrowanych w latach 2016-2020 był zawał mięśnia sercowego z następową ostrą niewydol-

nością krążeniowo-oddechową w konsekwencji nagłe zatrzymanie krążenia. Analiza zgonów 

nagłych odnotowanych według grup wiekowych wykazała, że na 52 zgony najwięcej – 23 

(44,2%) zaistniało wśród pracowników powyżej 50 roku życia, natomiast w przedziale wieko-

wym 41-50 lat odnotowano 21 zgonów (40,3%). Reasumując wśród pracowników powyżej 40 

roku życia zaistniały 44 zgony (84,6%). Utrzymująca się tendencja zgonów nagłych ukazuję 

realną potrzebę pochylenia się nad problemem ochrony życia i zdrowia pracowników pod-

ziemnych zakładów górniczych. Wymaga to jednak wspólnego wysiłku oraz współpracy 

wszystkich osób zaangażowanych w proces decyzyjny, by starą postawę zastąpić innowacyjną 

procedurą. Nim jednak to nastąpi zasadnym wydaje się pogląd przenikania przez siebie odręb-

nych dyscyplin naukowych. Wnikając w obszar górnictwa, medycyny, psychologii, zarządza-

nia kryzysowego, bezpieczeństwa i higieny pracy tworzy się interdyscyplinarny konglomerat 

oparty na poczuciu, że w pełni możemy wykorzystać nasz potencjał, wiedzę i kompetencje.  

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem 

kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzyso-

wym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 

reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury 

lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Zatem implementacja czterech faz zarządzania 

kryzysowego w odniesieniu do sytuacji problemowej wygląda następująco: 

– faza I zapobieganie: działanie zmierzająca do eliminacji lub zmniejszenia ryzyka wy-

stąpienia zatrzymania krążenia, poprzez propagowanie zdrowego trybu życia wśród 



pracowników, ścisłej kontroli czynników chorobowych podczas okresowych lub kon-

trolnych badań profilaktycznych. 

– faza II przygotowanie: koncentrująca się na powiększaniu wiedzy i umiejętności nie-

zbędnych do efektywnego działania (reagowania) w przypadku pogorszenia stanu zdro-

wia u poszkodowanych jako element samoratowania. Zwiększenie efektywności działań 

ratowniczych poprzez wdrożenie procedur. 

– faza III reagowanie: mająca na celu zahamowanie negatywnych następst, prawidłowe 

podjęcie działań ratowniczych w sytuacji zasłabnięcia. (m.in. wywiad SAMPLE, trans-

port poszkodowanego na noszach, wdrożenie procedury RKO, wczesna defibrylacja). 

– faza IV odbudowy: zmierzająca do stabilizacji sytuacji i powrotu „do normalności” [4]. 

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

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

akumulowaniem doświadczeń zdobytych w trakcie rozwoju sytuacji kryzysowej i przyswaja-

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

Sprawność i skuteczność zarządzania kryzysowego zależy w głównej mierze od współpracy 

i współdziałania osób odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo.  

Współdziałanie należy rozpatrywać w kontekście ogólnym i ekonomiczno-organizacyjnym. 

W kontekście ogólnym oznacza ono przyczynianie się do czegoś, współpracę z czymś. Odpo-

wiednikiem angielskim jest tu termin cooperation. W kontekście ekonomiczno-organizacyjnym 

oznacza ono różne związki pomiędzy organizacjami i grupami społecznymi, które dążą do 

osiągnięcia w tym samym czasie wspólnego celu, bądź uniemożliwienie osiągnięcia celów 

rozbieżnych. Współdziałanie zawiera w sobie pojęcie współpracy (collaboration) i oznacza 

skoordynowane działanie nakierowane na realizację zadań cząstkowych wynikających z po-

działu pracy lub powiązań międzyorganizacyjnych powstałych w wyniku zawieranych umów 

i porozumień ułatwiających czy umożliwiających realizację określonych zadań. Współdziała-

nie postrzegane jest również jako przejaw współpracy na rzecz wspólnego celu, z którym stro-

ny kooperujące się identyfikują. Podstawą takiej relacji jest zaufanie, lojalność i działanie w inte-

resie wszystkich stron z określonymi zasadami komunikacji i rozwiązywania konfliktów.  

Wiedza, umiejętności i postawy są podstawą kompetencji zarówno osobistych jak i zawo-

dowych człowieka. Dzięki kompetencjom działamy w sposób sprawny, skuteczny i odpowia-

dający oczekiwaniom jakościowym. Posiadanie wiedzy w takim ujęciu, to stan dający przeko-

nanie, że wiemy co trzeba robić. Umiejętności z kolei to wiedza proceduralna co pozwala są-

dzić, posiadamy poczucie, że wiemy jak coś zrobić i potrafimy to zrobić. Postawa natomiast, to 

przekonanie stojące u podstaw motywacji do podejmowania działania, pozwala odpowiedzieć na 

pytanie, czy chcę i jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę w sposób praktyczny. Z tej perspek-

tywy postawy są najistotniejszym elementem rozwijania kompetencji. Sama wiedza i umiejętno-

ści nie wystarczą. Żeby zatem coś zmienić, zachęcić kogoś do innowacyjnego spojrzenia na 

stary problem i przekonać go do nowego sposobu postepowania przede wszystkim musimy 

skupić się na postawach. Nic nie zyskamy objawiając i niosąc kaganek oświaty, ucząc określo-

nych metod postepowania, jeśli odbiorca nie wykształci w sobie do tego pomysłu pozytywnej 

postawy. Bo nie chodzi o to, żeby usłyszeć, ze mamy rację i ma to sens ale żeby zachęcić do 

zmiany postępowania, co jest jedyną gwarancją wprowadzenia innowacji w obszarze procedur 

reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia pracowników podziemnych zakładów 

górniczych. Dlatego kluczowe jest zastanowienie się, jak owe postawy kształtować aby uzy-

skać zmianę w podejściu do starych modeli zachowań. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 

proces kształtowania i wprowadzania zmian ma szansę zaistnieć tylko w przypadku gdy po-

stawa odbiorcy wobec proponowanej innowacji będzie pozytywna. Zmiana postaw dokonuje 

się na trzech płaszczyznach, poznawczej , emocjonalnej i behawioralnej. Poziom poznawczy to 
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zgoda i otwartość na to co nowe. Poziom emocjonalny to wzbudzenie pozytywnych emocji 

wobec proponowanej zmiany co z kolei z pewnym prawdopodobieństwem powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w zmianie zachowania. Tym sposobem postawa zostanie urealniona na po-

ziomie behawioralnym. Kluczowe jest zatem pozytywne nastawienie do propozycji innowa-

cyjnych sposobów postepowania. Żeby to osiągnąć odbiorca nowej idei, po uprzednim wytłu-

maczeniu i pokazaniu nowego sposobu postepowania ujętego w procedurę, musi poczuć, że to 

jest ważne. W jego wewnętrznym dialogu musi powstać reprezentacja tego procesu w postaci 

myśli zbudowanych na pozytywnych emocjach, że ma to sens i warto w określony sposób po-

stępować. Dlatego istotne jest by w procesie edukowania nie zabrakło pytania skierowanego do 

słuchaczy, odbiorców propozycji innowacyjnego podejścia do reagowania w sytuacji zagroże-

nia życia i zdrowia czy chcieliby, żeby w momencie gdy sami źle się poczują podczas pracy na 

dole kopalni, obok byli ludzie, którzy dokładnie wiedzą co mają robić. Taka refleksja powinna 

towarzyszyć każdemu, kto uczy się zasad samoratowania i pomagania innym w momencie po-

gorszenia stanu zdrowia w kopalni. Wiedzieć powinni wszyscy. Osoba, która poczuje się go-

rzej musi wiedzieć jak się zachować w tej sytuacji a pozostali uczestnicy tego zdarzenia muszą 

rozumieć dlaczego tak postąpiła bo w przeciwnym razie będą ją namawiali do postąpienia 

w sposób intuicyjny co w tej sytuacji jest dodatkowo niebezpieczne. Ucząc się i rozumiejąc 

mechanizmy, wprowadzając nowe instrukcje postępowania możemy dodatkowo zyskać coś 

jeszcze, co należy traktować jako wartość dodaną. Jest nią zwiększenie poziomu poczucie bez-

pieczeństwa. W tym kontekście rozumianego jako subiektywny stan przekonania o dyspono-

waniu wystarczającymi zasobami do podejmowania działań. Innymi słowy, wiedza może peł-

nić funkcję uspokajającą. Brak wiedzy i umiejętności jest najczęstszą przyczyną błędów. Poza 

tym, niewiedza i brak scenariusza postępowania dodatkowo eskaluje lęk przed nieznanym, 

przyczyniając się do podejmowania działań w sposób nieadekwatny do sytuacji albo przeciw-

nie do zaniechania działania ze względu na brak narzędzia. Dlatego między innymi zasadne 

jest tworzenie procedur, które określają zasady postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Procedury ustalają zasady postępowania, porządkują czynności i pozwalają uniknąć błędów. 

Istnienie procedur skraca długość procesów decyzyjnych, tym samym minimalizuje niepo-

trzebną stratę zasobów energetycznych. Warto w tym miejscu wspomnieć, mózg i ośrodkowy 

układ nerwowy zużywa w normalnych warunkach 25% dziennego zapotrzebowania energe-

tycznego. Zatem w sytuacjach, które nadmiernie obciążają układ nerwowy a do nich należą 

sytuacje nadzwyczajne, dodatkowe wydatkowanie energii na intensywny proces myślowy, po-

szukiwanie rozwiązań dopiero w tym konkretnym momencie jest sprzeczne z zasadą samora-

towania. Myślenie jako czynność wysokoenergetyczna w sytuacji nadzwyczajnej nie może 

niekorzystnie wpłynąć na ogólny zasób i bilans sił człowieka. Dlatego w nadzwyczajnych sy-

tuacjach, znajomość procedur pozwala zaoszczędzić energię, znacząco ułatwia zarządzanie 

własnymi zasobami tak by jak najmniej energii zostało wydatkowane w procesie podejmowa-

nia decyzji o sposobie postepowania. Tym samym zyskać możemy zapas energetyczny, nie-

zbędny do zrealizowania konkretnych, często wymagających dużego wysiłku fizycznego dzia-

łań pomocowych. Jak widać, poza usprawnianiem działań, znajomość procedur daje poczucie 

bezpieczeństwa, minimalizuje lęk przed nieznanym ale przede wszystkim chroni przed niekon-

trolowanym wydatkiem energetycznym w sytuacjach zagrożeniu życia i zdrowia, gdzie zarzą-

dzanie potencjalnymi zasobami energetycznymi ma niebagatelne znaczenie. Warto jeszcze raz 

podkreślić, że nie tylko brak procedur, ale bezmyślne stosowanie wadliwych reguł może w nie-

których przypadkach zagrozić życiu. Dlatego stawiamy postulat dotyczący wdrożenia procedury 

postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego w podziemnym 

zakładzie górniczym. Celem tego przedsięwzięcia jest uniknięcie popełniania błędu wynikające-

go z braku wiedzy i wyeliminowanie intuicyjnego postepowania w takich przypadkach. W tym 



miejscu warto zastanowić się nad prognozowaniem powielania proponowanego modelu i jego 

efektywnym rozpropagowaniem. Co ważne, trzeba zastanowić się dzięki czemu istotnie zwięk-

szy się szansa, że pozytywna postawa osób wobec proponowanej idei znajdzie odzwierciedle-

nie w ich zachowaniu i skłoni ludzi do współpracy w omawianym zakresie. Pamiętając o zasa-

dzie synergii, tylko suma przekonań poszczególnych osób identyfikujących się z danym pomy-

słem może dać w efekcie pełne zaangażowania współdziałanie o charakterze pomocowym. 

Tylko taka perspektywa daje nadzieję, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia te pozytywne 

postawy i przekonania poszczególnych uczestników tego typu zdarzenia dają na zasadzie efek-

tu synergii podstawę do efektywnej współpracy. Dodatkowo, jako ciekawostkę dodajmy, że 

z pomocą w zakresie współdziałania w wielu sytuacjach wymagających zsynchronizowanego 

działania kilku osób przychodzi neuronauka. A konkretnie wiedza o neuronach lustrzanych, 

w które wyposażona jest kora przedczołowa ludzkiego mózgu. Dzięki neuronom lustrzanym 

jesteśmy w stanie automatycznie rejestrować sposób, w jaki zachowuje się inna osoba, a na-

stępnie to zachowanie naśladować. Udowodniono, że nieświadomie imitujemy (dzięki aktyw-

ności neuronów lustrzanych) ruchy innych osób i w ten sposób wzrasta wzajemna akceptacja 

i współpraca w grupie. Neurony lustrzane umożliwiają uczenie się, ponieważ jedną z form na-

uki jest naśladowanie. W ten właśnie sposób neurony lustrzane umożliwiają przekazywanie i na-

bywanie umiejętności, zwłaszcza tych ruchowych. Pragnąc zatem uczyć nowego sposobu po-

stępowania na zasadzie omawianej przez nas innowacyjnej procedury trzeba założyć, że 

wprowadzenie proponowanej innowacji ma szansę powodzenia tylko dzięki współpracy osób 

przyjmujących pozytywną postawę wobec tej metody, posiadających przekonanie o jej uży-

teczności co znajdzie odzwierciedlenie w aktywność neuronów lustrzanych i dodatkowo 

wzmocni ten proces. 

Pierwsza pomoc w ostrych zespołach wieńcowych jest nieodzownym elementem łańcucha 

przeżycia w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej. Każdy 

chory, który otrzyma pomoc w ciągu pierwszej tzw. „złotej godziny” ma czterokrotnie większe 

szanse na przeżycie, niż ten któremu pomoc w tym czasie nie zostanie udzielona. Analiza wy-

ników badań potwierdza, że aż 40% poszkodowanych z zawałem serca umiera w pierwszej go-

dzinie poza oddziałem ratunkowym. Tymczasem śmiertelność w szpitalach wynosi już tylko 

10%. Z uwagi, że pełne rozpoznanie ostrego zespołu wieńcowego można ustalić dopiero w wa-

runkach szpitalnych, obowiązują jednakowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza 

wzmianka w piśmiennictwie o udzielaniu pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej znajduje się 

w Biblii. Traktuje o tym fragment przypowieści, w którym prorok Eliasz ożywił podtopione 

dziecko tonące w Sarepcie koło Sydomu, wdmuchując mu bezpośrednio powietrze do ust. Ko-

niec epoki starożytnej był również upadkiem kultury fizycznej i medycyny, zaniechano „spo-

sobu Eliasza” zastępując go prymitywnymi praktykami tj. wożenie poszkodowanego przełożo-

nego przez grzbiet konia czy toczeniem na beczce. Dopiero w 1732 roku William Tossach bry-

tyjski chirurg użył metody usta-usta przy ratowaniu górnika, dwanaście lat później opisał w opu-

blikacji ten przypadek. W 1783 roku nadworny lekarz króla Stanisława Augusta Franciszek 

Kurcysz opisał zastosowanie metody usta-usta w książce pt. O ratowaniu w przypadkach na-

głych. Pomimo tego postęp dokonał się dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku za sprawą 

profesora Safara, który po serii eksperymentów dowiódł skuteczności metody usta-usta, nazy-

wając ją pocałunkiem życia (z ang. kiss of life) wprowadzając jednocześnie do powszechnego 

użycia. Pośredni masaż serca został po raz pierwszy opisany w 1878 roku, jednak dopiero w 

1960 roku ukazały się dwie przełomowe publikację. W jednej W.B Kouwenhoven, J. R. Jude 

i G.G Knickerbrocker opublikowali wspólne dzieło, w którym udowodnili skuteczność pośred-

niego masażu serca, w drugiej ponownie zarekomendowano metodę usta-usta, finalnie połą-



czenie tych dwóch publikacji uznaje się za moment narodzin współczesnej resuscytacji krąże-

niowo oddechowej [5].  

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (z ang. Basic Life Support- BLS) to czynności wyko-

nywane na miejscu zdarzenia, w których skład wchodzi utrzymanie drożności dróg oddecho-

wych poszkodowanego oraz podtrzymanie jego oddychania i krążenia. Działania w ramach 

BLS jest bez przyrządowe, z wyjątkiem stosowania środków ochrony osobistej. Celem BLS 

jest utrzymanie odpowiedniej wentylacji krążenia krwi poszkodowanego do czasu wdrożenia 

zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i usunięcia przyczyny nagłego zatrzymania krą-

żenia (NZK). Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (z ang. Cardiopulmonary resuscitation 

CPR) to zespół czynności ratunkowych okresowo zastępujących czynności serca i płuc, gdy 

doszło do zatrzymania ich funkcjonowania. Czynności RKO dotyczą następujących po sobie 

w ściśle określonej kolejności najważniejszych obszarów działań ratowniczych:  

– A drogi oddechowe (z ang. airway) – udrożnienie dróg oddechowych, 

– B oddychanie (z ang. breathing) – sztuczne oddychanie, 

– C krążenie (z ang. circulation)- przywrócenie krążenia krwi. 

Do określenia algorytmu podstawowych zabiegów często używa się określenia ABC resu-

scytacji. Kolejne czynności ratunkowe u osób poszkodowanej z NZK, prowadzące do urato-

wania jej życia noszą nazwę łańcucha przeżycia. Tworzą go cztery ściśle powiązane ogniwa: 

– wczesne rozpoznanie stanu bezpośredniego zagrożenia życia i wezwanie specjalistycz-

nej pomocy, 

– wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez świadków lub uczestników zdarze-

nia, 

– wczesna defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego(AED), 

– wczesne wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. 

Według Europejskiej Rady Resuscytacyjnej natychmiastowe RKO może nawet potroić 

szansę na przeżycie, ponadto 90% osób mających pierwszy kontakt z osobą poszkodowaną 

przy NZK nie ma wykształcenia medycznego. Stwierdzono również, że każda osoba bez wy-

kształcenia medycznego może aż sześciokrotnie w swoim życiu przeprowadzać zabiegi RKO, 

istnieje bowiem prawdopodobieństwo szacowane na poziomie 70-80% szans, że zabiegi wy-

kona u osób jej znanych (rodzina, przyjaciele, współpracownicy). 

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia w warunkach podziemnych stanowi duże wezwanie dla 

osób ratujących, szczególnie w przypadku ostrych zespołów wieńcowych. Statystyki ukazują 

niezmienną tendencję zgonów nagłych spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia wśród 

pracowników podziemnych zakładów górniczych. Objawy mogą się pojawić po wysiłku fi-

zycznym lub pod wpływem dużego stresu. Dolegliwości trwają powyżej 20 minut i nie ustępu-

ją po odpoczynku. Osoby poszkodowane skarżą się na złe samopoczucie, duszności, ból za 

mostkiem, pieczenie lub gniecenie w klatce piersiowej mogące promieniować do kończyn gór-

nych, szczęki, górnej części brzucha, rzadziej do okolicy międzyłopatkowej, widoczna jest na-

gła duszność wysiłkowa, niepokój, pobudzenie, lęk przed śmiercią, skóra jest blada, wilgotna, 

zimna. Po ocenie miejsca zdarzenia i wstępnej ocenie poszkodowanego (w tym wywiad me-

dyczny SAMPLE) należy wezwać zespół ratownictwa medycznego za pośrednictwem dyspo-

zytora ruchu zakładu górniczego oraz wdrożyć procedurę omówioną podczas XXXI edycji 

Szkoły Eksploatacji Podziemnej. 

 Powyższy artykuł jest odpowiedzią na realną potrzebę ochrony zdrowia i życia pracowni-

ków podziemnych zakładów górniczych w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia spowodowa-

nego ostrym zespołem wieńcowym, co w konsekwencji prowadzi do nagłego zatrzymania krą-

żenia. Większość z tych przypadków kończy się zgonem nagłym a liczba tego rodzaju zdarzeń 

w górnictwie z roku na rok pozostaje na podobnym wysokim poziomie, czego odzwierciedle-



niem są statystyki przedstawiane przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Problematyka 

podjęta przez pracowników Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu ma skłonić 

do refleksji nad innowacyjnym podejściem do zmian w obszarze działań ratunkowych i samo-

ratowania, w oparciu o procedurę postępowania. Faktem jest, że środowisko pracy w podziem-

nych zakładach górniczych, wysoka temperatura, wilgotność, zapylenie, stres oraz struktura 

demograficzna załóg górniczych są determinantami wpływającymi na tak niekorzystną staty-

stykę w ostatnich latach. Postulat zawarty przez nas w niniejszym opracowaniu, oparty został 

na obserwacji, która dla tego zagadnienia jest strategiczna i wiążąca a mianowicie, że wyrobi-

ska górnicze utrudniają szybkie udzielenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Po-

prawienie takiego stanu rzeczy możliwe jest zatem jedynie w obszarze mentalnym i przy 

współdziałaniu grupy zaangażowanych osób. Podejście interdyscyplinarne w omawianym za-

kresie pozwoli na uzyskanie pożądanego efektu synergii i z pewnym prawdopodobieństwem 

zwiększy szansę na przeżycie u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia przebywającej w tym 

dramatycznym momencie w podziemnym zakładzie górniczym. 

 

 

LITERATURA 

 
[1]  Słownik języka polskiego 1983: t. 2 (red.) M. Szymczak, PWN, Warszawa, s. 424. 

[2]  Czupryński A. 2010: Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo w teorii i bada-

niach, Szczytno, s.19. 

[3]  https://www.wug.gov.pl/bhp/stan_bhp_w_gornictwie, dnia 28.03.2022 godz. 17:35. 

[4]  Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

[5]  Goncewicz M. 2011: Pierwsza Pomoc podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa, s. 60-65. 

 

 

 

The synergy of knowledge and skills included in the  

procedures saves lives. Proposed innovation in the area  

of education and response procedures in life and health  

threatening situations in underground mines on the example  

of sudden cardiac arrest (SCA) 
 

 

ABSTRACT: The aim of the article is to present the issues related to the protection of life and 

health of employees of underground mining plants in the event of sudden cardiac arrest (SCA). 

The first part of the study, based on the health and safety review of the State Mining Authority, 

presents the statistics of emergency deaths registered in the years 2016-2020 in the Polish min-

ing industry, where the cause was a myocardial infarction leading to acute circulatory and res-

piratory failure. Then, referring to the selected definitions of cooperation, an innovation in the 

field of education and response procedures was recommended for people exposed to particular-

ly difficult working conditions as an element of self-rescue and for people providing first aid in 

accordance with the latest WHO (World Health Organization) guidelines. The difference mani-

fests itself in a different approach to the issues of cooperation between people involved in car-

rying out rescue operations and the relations between participants. The combination of 

https://www.wug.gov.pl/bhp/stan_bhp_w_gornictwie


knowledge, skills and competences combine into a very important synergy process, consisting 

in the interaction of two or more existing elements, the combined interaction of which allows 

to obtain a greater effect than the effect of their single action, which can be simply defined by 

the equation: 2+2=5. 
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Wstęp

Wydmuchiwany podczas transportu węgiel ma 
wpływ na:
• Zanieczyszczenie środowiska.
• Degradację linii kolejowych.
• Straty ekonomiczne.

Podczas transportu węgla dochodzi do zjawiska
wywiewania jego najdrobniejszej frakcji.
Proces oraz skutki wywiewania węgla można łatwo
zaobserwować w okolicach szlaków kolejowych.

[Kotchenruther]
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Wstęp

Straty węgla w czasie transportu są powodowane różnymi czynnikami 
[Kotchenruther]:
• Geometria wagonu i kształ usypwanych pryzm węgla,
• Właściwości fizyczne węgla takie jak zawartość wilgoci czy rozkład wielkości 

węgla 
• Szczegóły dotyczące organizacji przewozu takie jak odległość, prędkość, długość 

podróży czy pogoda: wiatr, opady, temperatura
• Czy są wprowadzone środki kontroli pyłu

Różne źródła podają, że tracone jest od 0,5% do 3% całkowitego transportowanego 
węgla eliminują pył, gdy nie ma środków kontroli zapylenia. Eksperymenty w tunelu 
aerodynamicznym wykazały straty rzędu 0,9 do 1,8% [Ferreira, A. D., & Vaz, P. A. ]. 
Za 80% procent strat generowanych w czasie niezabezpieczonego transportu 
odpowiada działanie wiatru (prąd opływającego powietrza). [Aurizon]

[Aurizon, Kotchenruther]

[BNFS]
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Wstęp

Normy dopuszczalnych ubytków węgla określono bezpośrednio w rozporządzeniu Ministra
Finansów z 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów
akcyzowych. Wynoszą one 2% wysłanej ilości węgla w trakcie transportu na terytorium kraju
(niezależnie od rodzaju środka transportu) oraz 1% przeładowywanej ilości węgla w przypadku
dokonywania przeładunku w czasie tego przemieszczenia

Analizując regulamin sieci PKP 2020/2021 opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury
kolejowej, można znaleźć następujący zapis:
„Do przewozów towarów przewoźnik ma obowiązek używać wagonów odpowiednio
przystosowanych do danego typu ładunku. Przewoźnik zapewnia i ponosi odpowiedzialność za
skuteczne zabezpieczenie przyjętych do przewozu ładunków, w szczególności uniemożliwiające
przesunięcie, emisje ładunku poprzez np. pylenie, wywiewanie, usypywanie, wylewanie,
wyciekanie i uwalnianie oraz emisję energii”.
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Rozwiązanie problemu

Rozwiązaniem są preparaty są w formie 
koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, 
który działa powierzchniowo, tworząc cienką 
powłokę zabezpieczającą wierzchnią warstwę 
transportowanego materiału. 

RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN
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Zakładane parametry pracy systemu

W tabeli poniżej określono warunki brzegowe intensywności zraszania. Aby skutecznie zabezpieczyć powierzchnię
transportowanego węgla należy na 1 wagon rozpylić 6 dm3 koncentratu.

Stężenie środka czynnego 10%

Maksymalna prędkość wagonów 1,25 m/s

Intensywność zraszania (mieszanina) 300 dm3/min

Objętość zbiornika (koncentrat) 15 m3 (10 dni)

Zużycie środka czynnego (koncentrat) 30 dm3/min (6 dm3/wagon)

Zużycie wody p-poż. ~270 dm3/min (54 dm3/wagon)

Minimalne ciśnienie zasilania instalacji 0,4 MPa

Sposób sterowania Automatyczny



7

Koncepcja zabudowy warunki KWK Pniówek

W warunkach KWK Pniówek ładowane są za pomocą 3 linii nawęglania. Podczas załadunku często dochodzi do
zatrzymywania składu, jak również jego cofania. Ze względu na taki charakter prac manewrowych proces pokrywania
warstwą ochronną, bezpośrednio po walcowaniu węgla jest znaczne utrudniony. Miejsce, w którym cały załadowany
skład jedzie jednostajnie to tor (powrotny) obok budynku załadowni.
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Budowa systemu

Głównymi elementami systemu natrysku środka 
zabezpieczającego przed pyleniem z wagonów są:
1. Zespół zraszający.
2. Układ zasilający (hydrauliczny).
3. Układ zasilająco-sterujący (elektryczny).
4. Magistrala dostarczania mediów roboczych.
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Budowa systemu – zespół zraszający

• Zespół zraszający montowany jest do
konstrukcji kładki nad torami.

• Zabudowa na konstrukcji ramowej
montowanej na zawiasach, w taki sposób aby
możliwe było podniesienie konstrukcji, w
momencie wykonywania prac konserwacyjnych
czy serwisowych.

• Zasilanie baterii zraszającej realizowane jest za
pomocą elektrozaworu 3/2” zamocowanego
bezpośrednio na konstrukcji baterii.

• W baterii zabudowano gniazda pod 7 dysz
rozpylających środek.

• Płukanie dysz realizowane jest za pomocą
otwarcia elektrozaworu 1” zlokalizowanego na
trójniku wlotowym do baterii.
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Budowa systemu – zespół zraszający

• Dysze generujące strumień płaski marki BETE MC3 –
kaliber 100 (Ø 6,3 mm), kąt rozpylenia 15.

• Na belce zraszającej dwa dodatkowe elektrozawory
umożliwiające odcięcie skrajnych dysz w przypadku
zabezpieczania wagonów o zmniejszonej szerokości.
(niebieski górna część wagonu normalnego typu Eaos.
czerwony skrajnie burty wagonu typu Fals)

• Za odpowiednią identyfikację odpowiedzialny jest układ
sterowania wzorcujący z zamontowanymi na konstrukcji
ramy czujnikami szerokości wagonu oraz początku i
końca wagonu.
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Budowa systemu – układ zasilający (hydrauliczny)

KINGSPAN

• Zbiornik , do którego podłączone są dozowniki koncentratu 
płynu zabezpieczającego przed pyleniem. Dozowanie 
odbywa się w układzie 4 dozowników odpowiednio 
połączonych. 

• Skrzynia przygotowania wody zawiera filtr rewersyjny oraz 
reduktor ciśnienia z manometrem. Filtr, reduktor oraz 
dozownik dobrane zostały na wielkość znamionową DN40. 

• Woda ze skrzyni kierowana jest równolegle, poprzez ręczne 
zawory do dozownika oraz do linii zasilającej układ płukania 
baterii zraszającej. 

• Zakłada się zabudowę układu w miejscu o stale dodatnich
temperaturach.

Układ zasilania wymaga dostarczenia wody o
minimalnym ciśnieniu 0,4 MPa przy natężeniu
przepływu 300 dm3/min. W przypadku braku
możliwości spełnienia tych kryteriów należy
zastosować dodatkową pompę.
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Budowa systemu – magistrala dostarczenia mediów roboczych 

• Od układu zasilania do baterii rurociąg mieszaniny 
o wymiarze nominalnym DN40.

• Dodatkowo w celu umożliwienia płukania baterii i 
dysz prowadzony jest rurociąg czystej wody 
o wielkości nominalnej DN25.

• Magistralą prowadzone są również przewody 
zasilające i sterujące pracą elektrozaworów na belce 
zraszającej.  

• Do przedmiotowego układu przewidziano 
zastosowanie przewodów grzejnych  firmy LUXBUD 
z serii EKO PROTEKTOR. Są to przewody 
samoregulujące, zasilane jednostronnie taśmami 
grzejnymi. 
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Budowa systemu – układ zasilająco-sterujący (elektryczny)

Podstawowe funkcje realizowane przez układ to:
• automatyczne włączanie/wyłączanie zraszania w momencie przejazdu wagonu,
• płukanie baterii czystą wodą zgodnie z ustawieniami algorytmu,
• automatyczne wykrywanie szerokich wagonów z jednoczesnym uruchomienie dodatkowych dysz

zraszających,
• ręczne włączanie/wyłączanie systemu zraszania,
• automatyczna kontrola poziomu medium w zbiorniku z sygnalizacją alarmową w przypadku przekroczenia

minimalnego, dopuszczalnego poziomu,
• automatyczna kontrola ciśnienia w układzie hydraulicznym z sygnalizacją alarmową w przypadku jego

spadku poniżej zadeklarowanego progu alarmowego, uniemożliwiającego poprane przeprowadzenie
natrysku,

• zabezpieczenie instalacji przed przemarzaniem.

Zakłada się, że operator załadunku będzie wybierał za pomocą przełącznika na szafie sterowniczej, czy 
lokomotywa znajduje się na początku czy na końcu składu. Poza tym system jest bezobsługowy. 
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Budowa systemu – układ zasilająco-sterujący (elektryczny)

Głównym elementem układu sterującego jest programowalny sterownik mobilny CR0403 firmy IFM. Jest to

kompaktowy elastyczny moduł sterujący zastępujący konwencjonalną logikę przekaźnikową, a także wydajne

sterowniki procesowe.
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Schemat działania systemu
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Szacunkowy bilans zysków dla warunków KWK Pniówek

Poniżej przedstawiono wynik przeprowadzonej analizy szacunkowej potencjalnych 
zysków wynikających z realizacji przedmiotowego projektu.

DANE :

OSZCZĘDNOŚCI :

*Dla szacunków przyjęto wartość 1% zabezpieczonego węgla o wartości 600 PLN/Tona. Przy wartości węgla 
koksującego na poziomie 2400 PLN/Tona [http://polski-wegiel.pl/indeksy-cen-wegla/] oszczędności będą 4 
krotnie wyższe.  

Liczba wagonów do natrysku na dobę 250 wagonów

Ton węgla w jednym wagonie 60 T/wagon

Ton węgla transportowanego na dobę 15000 T/doba

Ilość węgla utraconego w wyniku wywiewania, przy założeniu  1% 
strat (wartość może sięgać nawet 2%) 150 T/doba

Koszt środka zabezpieczającego na jeden wagon; środek + woda 65 PLN

Przyjęty koszt tony węgla 600 PLN

Wartość węgla zabezpieczonego przed wywianiem na dobę 90.000 PLN

Koszt zabezpieczenia węgla na dobę 16.250 PLN

ZYSK na dzień 73.750 PLN

http://polski-wegiel.pl/indeksy-cen-wegla/
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PODSUMOWANIE

• Przy założeniu, że rocznie transportuje się ok 50 mln ton węgla [statystyka przewozów towarowych], straty
na poziomie 1 % powodują bezpowrotne utracenie 500 tyś. ton węgla. Co przy założeniu ceny węgla ~
wartości 600zł/ tonę daje wartość ~3 mld zł strat.

• Jak podaje Łukaszczyk Z. [NETTG.PL, 20 października 2020 ], w ostatnich latach w Polsce wydobycie jednej
tony węgla wiąże się z wygenerowaniem ok. 13 m3 metanu CH4 tzw. metanowość względna. Przy założeniu,
że można byłoby zapobiec utracie 500 tyś. ton węgla do atmosfery trafiłoby o 7,5 mln m3 CH4 mniej. Ze
względu na 21-krotnie większy wpływ metanu na efekt cieplarniany, taka redukcja ilości wygenerowanego
metanu jest znacząca.

• Coraz częściej zgłaszane uwagi i skargi na przewoźników kolejowych transportujących węgiel, mogą w
najbliższym czasie wymusić zmianę przepisów dotyczących transportu węgla drogą kolejową.

http://nettg.pl/
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STRESZCZENIE: Technika światłowodowych pomiarów ciągłych geometrycznie DFOS to 

jedna z najnowszych i najbardziej wszechstronnych technik wykorzystywanych obecnie w in-

żynierii lądowej i górnictwie do oceny stanu technicznego konstrukcji oraz zachowania się 

górotworu. Umożliwia praktyczną analizę, często w przestrzeni 4D, zjawisk takich jak zmiana 

naprężeń (odkształceń) w skałach, pęknięcia (tąpania), drgania, uskoki, przemieszczenia, osia-

dania, wypiętrzenia, powstawanie pustek, zmiany temperatur gruntu generowane np. przesą-

czaniem cieczy, a nawet przepływ cieczy z identyfikacją jego prędkości. W referacie zostaną 

przedstawione współczesne możliwości różnych technik światłowodowych DFOS, które mogą 

być wykorzystywane w górnictwie do globalnej i lokalnej oceny pracy górotworu i zlokalizo-

wanych w nim wyrobisk górniczych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: DFOS, czujniki światłowodowe, DSS, DTS, DAS, mikrosejsmika 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Światłowodowe technika pomiarowa DFOS 
 

Współcześnie światłowodowa technika pomiarowa DFOS (ang. Distributed Fibre Optic Sen-

sing) jest powszechnie i skutecznie wykorzystywana w zagadnieniach inżynierii lądowej, tj. 

budownictwie i geotechnice – Rys. 1. Jej unikatowe możliwości obejmują przede wszystkim: 

– zastosowanie czujników do pomiaru odkształceń, przemieszczeń, temperatury i drgań,  

– możliwość wykonywania pomiarów w sposób geometrycznie ciągły na całej długości 

liniowego czujnika (liczonej od kilku milimetrów do nawet kilkudziesięciu kilome-

trów), dzięki czemu możliwe jest identyfikowanie zdarzeń lokalnych we wczesnej fazie 

ich rozwoju (tj. kiedy nie stwarzają jeszcze bezpośredniego zagrożenia), a następnie ob-

serwowanie ich zmian w czasie, 



 

 

– bardzo wysoką, laboratoryjną dokładność (rzędu nawet 1µm/m w przypadku pomiaru od-

kształceń, 0,5 mm w przypadku pomiaru przemieszczeń, czy 0,5 C w przypadku pomiaru 

temperatury), zapewniającą dostarczenie obiektywnych i wiarygodnych danych pomia-

rowych, 

– możliwość prowadzenia pomiarów w sposób ciągły w czasie (monitoring) z częstotli-

wością od np. 1 raz na dobę do kHz, 

– bardzo wysoką wytrzymałość i odporność na ekstremalnie trudne warunki środowisko-

we (odporność na większość związków chemicznych występujących w górnictwie oraz 

temperatur nawet do +200 C), 

– neutralność elektromagnetyczną oraz iskroodporność, 

– dualność czujników światłowodowych – jednocześnie są one elementami pomiarowymi 

oraz przesyłającymi informację. 

 

 

 
 
Rys. 1. Typowe zastosowania techniki DFOS w inżynierii lądowej i geotechnice 
Figure 1. Typical applications of the DFOS technology in civil engineering and geotechnics 

 

 

Powyższe cechy powodują, że zastosowanie techniki światłowodowej DFOS w górnictwie, 

zarówno podziemnym, jak i odkrywkowym, niesie za sobą szereg potencjalnych korzyści, z któ-

rych najistotniejszym jest ograniczenie ryzyka zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Dane pomiarowe 

gromadzone w funkcji czasu i długości czujników będą w sposób istotny wspomagać diagnozo-

wanie sytuacji niebezpiecznych już we wczesnym stadium ich rozwoju, a tym samym stwarzać 

realne możliwości w zakresie zarządzania poprawą bezpieczeństwa kopalni. 

 



 

 

1.2. Zasada pomiaru DFOS 
 

W zastosowaniach telekomunikacyjnych dąży się do tego, aby szklane włókno światłowodu 

było jak najczystsze, tj. pozbawione imperfekcji, mikrozarysowań, mikrozanieczyszczeń, czy 

też lokalnych zmian gęstości, które powodują, że wraz z długością światłowodu zmniejsza się 

moc fali świetlnej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest występowanie zjawiska rozpra-

szania Rayleigha, zachodzącego w każdym przekroju światłowodu na skutek cząstkowej bu-

dowy materii, powodującej niejednorodności we współczynniku załamania światła w skali mi-

kro. Towarzyszy temu rozpraszanie wsteczne polegające na tym, że odbita od imperfekcji 

struktury szkła fala świetlna porusza się wstecz względem pierwotnego kierunku ruchu. Ampli-

tuda rozproszenia jest przypadkową, ale stałą dla danego włókna własnością. Analiza tego 

promieniowania odbywa się obecnie za pomocą zaawansowanych reflektometrów optycznych. 

Jeśli na skutek odkształceń mechanicznych lub termicznych dojdzie do zmiany długości włók-

na światłowodowego, zmienią się również odległości pomiędzy lokalnymi imperfekcjami, co 

widoczne będzie jako przesunięcie spektrum częstotliwościowego fali wstecznej. Aktualny 

profil rozpraszania dla włókna obciążonego mechanicznie lub termicznie, porównywany jest 

z profilem referencyjnym. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie rozkładu odkształceń me-

chanicznych i/lub temperatury na całej długości analizowanego włókna.  

 

1.3. Czujniki światłowodowe DFOS 
 

Czujniki DFOS do pomiaru odkształceń są obecnie najszerszą grupą czujników wykorzysty-

wanych w inżynierii. Poprzez odkształcenie rozumie się tutaj zmianę jednostkowej długości 

czujnika w odniesieniu do jego pierwotnej bazy, rozpatrywanej wzdłuż osi czujnika. Uzyskane 

w sposób geometrycznie ciągły dane pomiarowe w dziedzinie długości pozwalają na bezpo-

średnią detekcję wszystkich mechaniczno-termicznych zdarzeń, w tym: zarysowań, spękań, 

rozwarstwień, lokalnych koncentracji odkształceń, przecieków itp. Co więcej, znając parame-

try materiałowe oraz prawa fizyczne monitorowanego materiału (np. moduł sprężystości oraz 

prawo Hooke’a), istnieje możliwość wyznaczenia naprężeń na podstawie zmierzonych od-

kształceń. W ten sposób uzyskiwana jest wartość, istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa 

pracy górotworu czy konstrukcji. 

Na rynku dostępnych jest wiele modeli czujników odkształceń DFOS, jednak z punktu widze-

nia ich budowy i ogólnej zasady działania, wyodrębnić można dwie podstawowe grupy: 

– kompozytowe, monolityczne czujniki pomiarowe DFOS [1] – Rys. 2a. Charakteryzują 

się one wysoką wytrzymałością i elastycznością, dobrze zdefiniowanymi właściwo-

ściami mechanicznymi i przede wszystkim poprawnym odzwierciedleniem aktualnego 

stanu odkształcenia monitorowanego górotworu poprzez niezaburzony mechanizm 

transferu odkształceń; 

– tworzywowe, warstwowe kable sensoryczne DFOS [2] – Rys. 2b. Ze względu na ich tele-

komunikacyjny rodowód, charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem ze względu 

na konstrukcję i właściwości pomiarowe. 

Czujniki monolityczne mają postać prętów kompozytowych o przekroju poprzecznym 

okrągłym rzędu 5 do 8 mm wyposażonych w zewnętrzny oplot uszorstniający (Rys. 3a), za-

pewniający właściwe zespolenie czujnika z monitorowanym ośrodkiem. Znane są także roz-

wiązania, w których zewnętrzny oplot zastępowany jest posypką piaskową lub perforowaną 

warstwą żywicy. 

 



 

 

a)  b)  
  
Rys. 2. Wizualizacja przestrzenna: a) kompozytowych, monolitycznych czujników DFOS,  

b) warstwowych kabli sensorycznych 

Figure 2. Spatial visualisation of: a) composite monolithic DFOS sensors, b) layered sensing cables 

 

 

a)  b)  
 
Rys. 3. Wybrane rozwiązania czujników światłowodowych: a) monolityczny kompozytowy czujnik 

DFOS, b) warstwowy kabel sensoryczny 

Figure 3. Selected fibre optic sensor solutions: a) monolithic composite DFOS sensor, b) layered sensing 

cable 
 

 

Elementem pomiarowym w czujnikach kompozytowych jest telekomunikacyjne włókno 

świa-tłowodowe SM9/125 wyłącznie w warstwie lakierniczej Ø250 μm, zespolone z kompozy-

towym rdzeniem czujnika już na etapie jego produkcji (pultruzji). Dzięki takiej technologii 

uzyskiwany jest czujnik pozbawiony warstw, których obecność mogłaby zaburzyć poprawny 

transfer odkształceń z monitorowanego ośrodka na włókno pomiarowe zlokalizowane w jego 

wnętrzu. Proces pultruzji pozwala na zintegrowanie w obrębie rdzenia dowolnej liczby światło-

wodowych włókien pomiarowych, dzięki czemu można zwiększyć dokładność oraz niezawod-

ność całego systemu monitorowania. Można również budować przetworniki światłowodwe. 

Bardzo ważną cechą charakteryzującą czujniki kompozytowe jest możliwość modyfikacji 

parametrów fizycznych czujnika w taki sposób, aby zoptymalizować je w kontekście indywi-

dualnych wymagań pomiarowych. Do najczęściej modyfikowanych parametrów należą: 

 geometria (przede wszystkim średnica czujnika), mająca wpływ na maksymalną siłę, 

jaką czujnik jest w stanie przenieść, 

 moduł sprężystości, 

 graniczna odkształcalność wymagana z uwagi na pomiar odkształceń w obrębie spękań 

górotworu, 

 przewodność cieplna istotna z punktu widzenia poprawnej identyfikacji infiltracji cie-

czy w obrębie monitorowanego ośrodka. 



 

 

Kable sensoryczne mają budowę warstwową, przy czym warstwy te mogą być wykonane 

z tworzywa sztucznego, metalu oraz naturalnych materiałów włóknistych. W rozwiązaniach 

telekomunikacyjnych zadaniem tych warstw jest mechaniczne zabezpieczenie włókna światło-

wodowego przed uszkodzeniem. Pomiar odkształceń wymaga przeniesienia odkształceń z ba-

danego ośrodka na rdzeń szklany, który jest faktycznym elementem pomiarowym. Ze względu 

na występujące poślizgi pomiędzy poszczególnymi warstwami, zadanie to jest bardzo trudne 

do jednoznacznego opisania przy pomocy aparatu matematycznego. Zastosowanie elementów 

metalowych (najczęściej stalowych) skutkuje ograniczeniem odkształcalności kabli sensorycz-

nych do granicy plastyczności stali, czyli do maksymalnie 0,5% (odkształcalność graniczna 

włókna światłowodowego wynosi 5%). Powyżej tej wartości dochodzi do zaciskania się ele-

mentów metalowych (np. rurki, oplotu) na włóknie światłowodowym skutkującego bardzo 

trudnymi do interpretacji zaburzeniami, a nawet jego uszkodzeniami. 

Rozwiązania czujnikowe stosowane do pomiaru odkształceń wykorzystywane są również 

do pomiaru temperatury i drgań. W tym pierwszym przypadku bardzo istotne jest szybkie 

przewodzenie termiczne czujnika w kierunkach promieni jego przekroju poprzecznego, a ogra-

niczone – w kierunku wzdłużnym. Wymagania tego nie spełniają kable sensoryczne wyposa-

żone w elementy metalowe uśredniające pomiar temperatury na znacznej długości czujnika. 

Poprawną interpretację zapewniają natomiast czujniki kompozytowe, w szczególności te roz-

wiązania, w których kompozyt został poddany specjalnym modyfikacjom, których zadaniem 

jest zapewnienie poprawnego pomiaru temperatury.  

Pomiar drgań górotworu może być realizowany przy wykorzystaniu wyżej wymienionych 

czujników stosowanych standardowo do pomiaru odkształceń. Najistotniejsze w tym przypad-

ku jest zapewnienie właściwego przekazania drgań mechanicznych z ośrodka na włókno szkla-

ne. Również w tym przypadku, kable warstwowe ustępują czujnikom kompozytowym. Nie-

znane parametry tłumienia drgań w obrębie warstw kabla skutkują trudnymi do matematycz-

nego opisania zaburzeniami pomiarów. 

Na rynku dostępne są również przetworniki, które wykorzystują w swej budowie kilka 

włókien światłowodowych. Znajomość zależności geometrycznych pomiędzy poszczególnymi 

włóknami umożliwia np. wyznaczanie przemieszczeń względnych ośrodka gruntowego [3] – 

Rys. 4. W zależności od potrzeb, czujniki tego typu mogą być instalowane w otworach lub 

bezpośrednio na obudowie konstrukcji wyrobisk – szybów i chodników.  

  

 

a)  b)  
 

Rys. 4. Wybrane rozwiązania przetworników światłowodowych do pomiaru przemieszczeń względnych: 

a) wersja laboratoryjna, b) wersja terenowa 

Figure 4. Selected solutions of fibre optic transducers for displacement measurement: a) laboratory ver-

sion, b) field version 

 



 

 

2. ZASTOSOWANIE POMIARÓW DFOS W GÓRNICTWIE 
 

Wykrywanie i analiza lokalnych zdarzeń, np.  

– zarysowań, pęknięć,  

– rozwarstwień, płaszczyzn poślizgu, 

– koncentracji naprężeń (odkształceń), 

– wypiętrzeń, osiadań, deformacji, 

– zmian wilgotności (i związanych z nimi zmian odkształceń – pęcznienie i temperatur), 

– przecieków (i związanych z nimi zmian temperatury), 

na podstawie pomiarów realizowanych tylko w kilku, czy nawet kilkudziesięciu wybranych 

punktach, nie jest w praktyce możliwe. Nawet w przypadku, gdy analiza odbywa się z wyko-

rzystaniem zaawansowanych algorytmów obliczeniowych lub rozbudowanych modeli nume-

rycznych. Dotyczy to zwłaszcza obiektów lub obszarów o znacznym zasięgu, a do takich nale-

żą górotwory zlokalizowane w obszarze wyrobisk górniczych. 

Technika DFOS to jedna z najnowszych i najbardziej wszechstronnych technik pomiarowych, 

która może zostać zastosowana w górnictwie do oceny sposobu pracy górotworu. W odróżnieniu 

do konwencjonalnych technik punktowych, dostarcza praktyczną możliwość analizy lokalnych 

zjawisk, które w wielu przypadkach stanowią o inicjacji procesów destrukcyjnych.  

 

2.1. Pomiary odkształceń – Distributed Strain Sensing DSS 
 

Procesy zachodzące w warstwach geologicznych, w tym rozwarstwienia, spękania czy zarysowa-

nia, z punktu widzenia pomiarów (oddziaływania na czujnik) mają podobny charakter jak zjawi-

ska zachodzące w budownictwie czy geotechnice. Do zjawisk takich zaliczyć można w szczegól-

ności powstawanie zarysowań w konstrukcjach betonowych lub pracę istniejących rys (zarówno 

zmniejszanie, jak i zwiększanie ich szerokości). Jako przykład można podać pomiar zarysowań 

(zarówno w zakresie lokalizacji rys, jak i ich szerokości) w obrębie ściany szczelinowej wykona-

nej z fibrogruntobetonu (materiał powstały z celowego wymieszania gruntu, cementu, wody 

i włókien z tworzywa sztucznego).  

 

 

a)  b) c)  
 

Rys. 5. a) widok ściany szczelinowej z fibrogruntobetonu podczas badania; b) przykładowe wyniki – na 

wykresie widoczne jest pęknięcie zlokalizowane pod dnem wykopu; c) pomiar zmian odkształceń  

w betonie pala wielkośrednicowego podczas obciążenia próbnego 

Figure 5. a) view of the fibre reinforced concrete slurry wall during test; b) example of results – the graph 

shows a crack located under the excavation bottom; c) measurement of strain changes in concrete  

of a large diameter pile during test loading 



 

 

Badanie polegało na identyfikacji miejsca rozwoju zarysowania ściany w czasie celowego 

jej łamania. Czujniki umożliwiły wskazanie kluczowego pęknięcia oraz pozwoliły na obserwa-

cję zmian jego szerokości w czasie (Rys. 5), aż do fizycznego zniszczenia ściany. 

Kolejny przykład obejmuje pomiar bardzo małych zmian odkształceń wynikających z do-

mykania się rys powstałych w okresie wiązania betonu w palu wielkośrednicowym o długości 

ok. 30 m – Rys. 5c. Przykładane doń obciążenie próbne skutkowało przyrostem naprężeń ści-

skających w betonie i w konsekwencji zmniejszaniem szerokości istniejących rys termiczno-

skurczowych. Pozyskanie takiej informacji nie byłoby możliwe przy wykorzystaniu innych 

technik pomiarowych.  

Pomiar przemieszczeń gruntu wewnątrz budowli ziemnej przy wykorzystaniu czujników 

światłowodowych umożliwił obserwację zmian deformacji gruntu zmodyfikowanego poprzez 

umieszczenie w nim wzmocnienia w postaci kolumn betonowych [3]. Dane pomiarowe pozwo-

liły na analizę przemieszczeń względnych nasypu z uwzględnieniem lokalnych efektów spo-

wodowanych obecnością sztywnych kolumn betonowych – Rys. 6. Tego typu zadanie pomia-

rowe nie było możliwe do zrealizowania do czasu pojawienia się na rynku światłowodowych 

przetworników przemieszczeń. 
 

 

 

 

 

a)   
 
Rys. 6. Pomiar zmian przemieszczeń względnych gruntu wzmocnionego kolumnami betonowymi pod 

nasypem drogowym: a) wykres pokazujący zmiany przemieszczeń w różnych przekrojach pomiarowych, 

b) wizualizacja nasypu 

Figure 6. Measurement of the displacements changes of the soil reinforced with concrete columns under 

the road embankment: a) graph showing the displacement changes in different measuring cross-sections, 

b) visualisation of the embankment 

 

 

Na rys. 7a pokazano koncepcję wykorzystania światłowodwych czujników odkształceń do 

analizy deformacji chodnika. Czujniki mogą zostać umieszczone wprost w górotworze we 

wcześniej wykonanych bruzdach lub zainstalowane na obudowie. W ten sposób z chodnika 

powstaje konstrukcja inteligentna, która jednocześnie jest czujnikiem przemieszczenia w prze-

strzeni 3D. Przemieszczenia w obiektach górniczych mogą być mierzone bezpośrednio. Na rys. 

8 pokazano zastosowanie światłowodowego przetwornika przemieszczeń 3DSensor do analizy 

b) 



 

 

pracy wieży ujęciowej zlokalizowanej na terenie OUOW Żelezny Most [4]. Rozwiązanie to 

uzyskało wyróżnienie w konkursie Mistrza Techniki Zagłebia Miedziowego w 2019 r.  

 

2.2. Pomiary temperatury – Distributed Temperature Sensing DTS 
 

Nasyp drogowy może być również dobrym przykładem pomiaru zmian temperatury spowodo-

wanych różną grubością nadkładu gruntu w stosunku do podstawy nasypu – Rys. 7b. Różnice 

temperatury gruntu wynosiły do kilkunastu stopni w zależności od odległości pomiaru od skar-

py nasypu. 

 

 

a) b)  
 

Rys. 7. a) koncepcja „inteligentnego chodnika”, który jest czujnikiem przemieszczenia 3D, b) pomiar 

zmian temperatury w przekroju poprzecznym nasypu drogowego. Poszczególne wykresy uzyskano w 

kolejnych sesjach pomiarowych 

Figure 7. a) the concept of a "smart galery", which is itself a 3D displacement sensor, b) the measurement 

of temperature changes in the cross-section of the road embankment. The particular curves were obtained 

in successive measurement sessions 

 

 

 

a)  b) c)  
 

Rys. 8. a) widok wieży ujęciowej OUOW Żelazny Most, b) przekrój pionowy przez wieżę, c) pomiary 

przemieszczeń w dwóch prostopadłych płaszczyznach pionowych 

Figure 8. a) view of the intake tower of OUOW Żelazny Most, b) vertical cross-section through the tower, 

c) measurements of displacements in two perpendicular vertical planes 

 

2.3. Pomiary drgań – Distributed Acoustic Sensing DAS 
 

Współczesne urządzenia pomiarowe umożliwiają analizę odkształceń zachodzących w czujni-

ku światłowodowym z częstotliwością kilku kiloherców przy rozdzielczości geometrycznej 



 

 

rzędu 1 m i rozdzielczości pomiaru rzędu 10 pico odkształceń (10 picostrains = 10 x 10-12 

ΔL/L). Przy ich wykorzystaniu możliwy jest zatem pomiar drgań generowanych w ośrodku 

gruntowym przez zjawiska o charakterze typowo mechanicznym (drgania, których źródłem jest 

pękanie skał, drgania pochodzące od wybuchów związanych z eksploatacją złoża, czy drgania 

celowo powodowane uderzeniami specjalnych urządzeń), ale również np. poprzez przepływa-

jącą w sąsiedztwie czujnika światłowodowego wodę, czy inną ciecz. Drgania te charkateryzują 

się bardzo słabą energią. Nazywamy je drganiami mikrosejsmicznymi, a dziedzinę wiedzy 

zajmującą się ich analizą – mikrosejsmiką [5]. Proces propagacji drgań sprężystych oraz jego 

skutki, szczególnie w ośrodku stałym (ale i ciekłym), zależą przede wszystkim od właściwości 

mechanicznych ośrodka (również jego spękania), w tym stanu (odkształceń) naprężeń i ciśnie-

nia porowego. Na skutek przemieszczania się skał oraz ich pęknięć dochodzi m.in. do urucho-

mienia procesów infiltracji wód, bardzo często zanieczyszczonych różnymi związkami che-

micznymi. Przepływająca woda powoduje powstawanie fal mechanicznych, które mogą być 

rejestrowane przy wykorzystaniu narzędzi mikrosejsmiki.  

Ruch cieczy w górotworze zmienia również rozkład jego temperatur, który możemy obser-

wować przy wykorzystaniu światłowodowych pomiarów temperatury. Infiltracja wody skutku-

je zmianą parametrów mechanicznych ośrodka gruntowego, a w konsekwencji zmianą stanu 

odkształceń (naprężeń), który możemy analizować wykorzystując światłowodowe pomiary 

odkształceń. 

Zanim dojdzie do tąpnięcia, w ośrodku gruntowym następują zmiany rozkładów odkształ-

ceń (naprężeń), włącznie z ich redystrybucją powodowaną zmiennością właściwości mecha-

nicznych górotworu oraz istniejącymi pęknięciami. Również te zmiany mogą być mierzone 

przy wykorzystaniu światłowodwych pomiarów odkształceń. 

 

 

3. PODSUMOWANIE 
 

Zastosowanie czujników światłowodowych DFOS, które jednocześnie mogą być wykorzysty-

wane do pomiaru odkształceń DSS i temperatury DTS, przy jednoczesnej analizie ich odpo-

wiedzi w postaci analiy drgań w technologii DAS, daje zupełnie nowe możliwości. Dotychczas 

ta wieloaspektowa analiza nie była stosowana w szerokim zakresie mikrosejsmiki, gdyż nie 

było czujników, które mogłyby być wystarczająco dokładnym narzędziem w różnych zastoso-

waniach optyki. Ponieważ współcześnie produkuje się już czujniki kompozytowe, które umoż-

liwiają:  

 analizę rozkładu odkształceń na ich długości z dokładnością rzędu 1 µm/m przy roz-

dzielczości geometrycznej rzędu 20 mm,  

 analizę rozkładu temperatury z dokładnością rzędu 0,5°C przy rozdzielczości geome-

trycznej rzędu 20 mm, 

 analizę fali sprężystej bez zakłóceń spowodowanych poślizgiem warstw czujnika przy 

rozdzielczości geometrycznej rzędu 1 m, 

nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć wszystkie znane techniki optyczne DFOS, tj. DSS, 

DTS i DAS. Takie podejście umożliwia analizę pracy górotworu na znacznie wyższym pozio-

mie dokładności. Umożliwia również predykcję pewnych zdarzeń (np. tąpań) dużo wcześniej, 

niż spowodują one powstanie efektów o charakterze dynamicznym. 

Czujniki światłowodowe w postaci prętów o dowolnej (liczonej nawet w km) długości po-

winny być umieszczane w otworach wiertniczych wykonywanych zarówno z powierzchni te-

renu, jak i od strony wyrobiska górniczego. Utworzona w ten sposób siatka czujników umoż-
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liwiać będzie generowanie obrazów 4D (XYZ + czas), dzięki którym możliwe będzie między 

innymi uchwycenie zachodzących w górotworze zmian typu: 

 zmiana naprężeń (odkształceń) w skałach, 

 pęknięcia (tąpania), 

 uskoki, 

 powstawanie pustek, 

 zmiany temperatur gruntu generowane np. infiltracją cieczy, 

 przepływ cieczy z identyfikacją prędkości przepływu. 

Siatka czujników umieszczona w otworach wykonywanych z powierzchni terenu może być 

narzędziem analizy globalnej pracy górotworu wykorzystywanej przez cały okres prowadzenia 

eksploatacji w rejonie danego pola. Czujniki umieszczone w otworach wykonywanych od stro-

ny kopalni będą natomiast lokalnymi układami umożliwiającymi między innymi określanie 

przestrzennego stanu odkształcenia (naprężenia) w górotworze w trakcie postępującej eksploa-

tacji. Odpowiednie rozmieszczenie czujników pozwalać będzie na określenie kierunków głów-

nych naprężeń (odkształceń) i ich przyrostów generowanych postępującym czołem frontu po-

zyskiwania urobku (w wyniku urabiania materiału i prac strzałowych). Wspólne analizowanie 

obrazów uzyskiwanych globalnie i lokalnie umożliwi określenie pełnego spektrum zjawisk 

zachodzących w górotworze w trakcie procesu eksploatacji. Dzięki takiemu podejściu do gór-

nictwa, zmniejszone w istotny sposób zostanie ryzyko awarii wywołanej nieprzewidywalnym 

sposobem odpowiedzi górotworu. Analiza jego pracy w czasie rzeczywistym będzie najbar-

dziej zaawansowanym współcześnie narzędziem profilaktyki wypadkowej w górnictwie. 
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DISTRIBUTED FIBRE OPTIC SENSING DFOS IN MINING 

APPLICATIONS 
 

 

ABSTRACT: The Distributed Fibre Optic Sensing DFOS technique is one of the latest and 

most versatile technologies currently used in civil engineering and mining to assess the tech-

nical condition of structures and the behaviour of rock masses. It enables practical analysis, 
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often in 4D space, of such phenomena as change of stresses (deformations) in rocks, cracks 

(rock burst), vibrations, faults, displacements, settlements, uplifts, cavities, changes in ground 

temperature generated e.g. by infiltration of fluids, and even fluid flow with identification of its 

velocity. The paper will present the contemporary possibilities of various DFOS fibre optic 

techniques that can be used in mining for global and local assessment of the workings of the 

rock mass and the mine excavations located in it. 

 

KEYWORDS: DFOS, fibre optic sensors, DSS, DTS, DAS, microseismics 
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STRESZCZENIE: Działania rewitalizacji i restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego realizowane 

są przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA. jako następcy prawnego wcześniejszej eksploatacji 

górniczej. Proces likwidacji zakładu górniczego wymaga uwzględnienia szeregu, powiązanych ze 

sobą, czynników o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i prawnym. W publikacji 

przedstawiono analizę możliwości prowadzenia niekonwencjonalnych działań przy uwalnianiu 

majątku zakładów górniczych postawionych w stan likwidacji. Szansą na „nowe życie” dla 

terenów pogórniczych może być produkcja i magazynowanie energii czy zagospodarowywanie 

wody odpompowywanej ze zlikwidowanych kopalń. Działania te są odpowiedzią na potrzeby 

regionu oraz mogą zainicjować rozwój działalności pozagórniczej w restrukturyzowanych 

obiektach przemysłowych. Wskazano również obszary i problemy, których rozwiązanie pozwoli 

na poprawę efektywności i trafności prowadzonego procesu rewitalizacji i restrukturyzacji 

likwidowanych kopalń węgla kamiennego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: magazynowanie energii, odnawialne źródła energii, restrukturyzacja 

i likwidacja kopalni węgla kamiennego. 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Negatywny wpływ cywilizacji na środowisko naturalne jest coraz bardziej odczuwalny  [2, 4, 

5]. Konieczna jest intensyfikacja odpowiedzi na zagrożenia związane ze zmianami klimatu 

w kontekście zrównoważonego rozwoju. Kluczowym jest ograniczenie wzrostu średniej 

temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu przed-

industrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury 

do 1,5°C. Strategicznym długoterminowym celem ustalonym dla Unii Europejskiej (UE) jest 

osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Realizacja zadań z zakresu „zielonej energii” 

może być prowadzona przez wprowadzanie nowoczesnych instalacji. Takimi instalacjami może 



być wykorzystanie systemów magazynowania energii współpracujących z nowoczesnymi 

technologiami odnawialnych źródeł energii OZE, zagospodarowaniem odpadów czy 

zanieczyszczonych wód emitowanych przez przemysł.  

 

 

2. MISJA I WIZJA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. 

 

Od przełomu XX i XXI wieku górnictwo węgla kamiennego prowadzi działania destruktu-

ryzacyjne [1, 3]. Zagospodarowanie majątku po likwidowanych i zlikwidowanych kopalniach 

węgla kamiennego prowadzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA. Zgodnie z podstawą prawną 

do zadań statutowych spółki należy:  

– Efektywne zagospodarowanie, rekultywacja i rewitalizacja przejmowanych terenów 

pogórniczych; 

– Dbałość o środowisko naturalne; 

– Zabezpieczanie przez zniszczeniem obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i prze- 

mysłowe; 

– Przywracanie do życia terenów i obiektów pogórniczych, które sprzyja rozwojowi 

innych sektorów gospodarki; 

– Restrukturyzacja zatrudnienia przez tworzenie nowych miejsc pracy; 

– Ochrona sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym. 

Przy przejmowaniu majątku w wyniku nieodpłatnej sprzedaży należy podjąć decyzję, którą 

część majątku przeznaczyć do likwidacji, a którą można bezpośrednio przekazać do 

zagospodarowania. Po zakończeniu procesów likwidacji uwolniony majątek przekazywany jest 

do zagospodarowania. Majątek Spółki usytuowany jest na terenie 3 województw południowej 

Polski i na dzień 01.01.2022 r. Obejmował: 

– 13,1 tys. działek gruntu o łącznej powierzchni 3,3 tys. ha, 

– 4,0 tys. budynków, 

– 13,9 tys. lokali mieszkalnych, 

– 11,8 tys. pozostałych środków majątku, 

– 4,2 tys. budowli.  

Zagospodarowanie majątku polega na sprzedaży, użyczeniu, najmie, dzierżawie i innych 

formach. Inną z form zagospodarowania majątku są darowizny na rzecz gmin górniczych. 

Spółka może dokonać darowizny na rzecz gminy górniczej na cele związane z realizacją 

urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, a także w celu pobudzania 

aktywności gospodarczej [6, 7, 8]. 

 

 

3. WYBRANE EKOLOGICZNE WYZWANIA STOJĄCE PRZED GOSPODARKĄ 

 

Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmiesz-

czenia terytorialnego. W związku z dużym i stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na wodę 

na terenie naszego kraju istnieją miejsca zagrożone jej deficytem. Obszary zagrożone deficytem 

wody zużywanej w przemyśle i gospodarce komunalnej to m.in.: Kraków, Górny Śląsk, Lublin, 

Trójmiasto, Łódź, Szczecin i Police. Obszary zagrożone deficytem wody dla rolnictwa to: Wyży-

na i Polesie Lubelskie, Mazowsze, Wielkopolska i Kujawy. Głównym źródłem zasobów wod-

nych w Polsce są opady atmosferyczne, dostarczające 97% całkowitego zasilania. 
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W 2020 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 165 TWh, z czego 152 TWh 

wyprodukowano w kraju, a pozostałe 13 TWh sprowadzono od naszych sąsiadów tymczasowo 

zapewniając bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Ryzyko braku wystarczalności 

zasobów należy uznać za istotne. Większość energii elektrycznej jest wytwarzana przy wyko-

rzystaniu paliw kopalnych. Krajowa energetyka i energochłonny przemysł emitują rocznie ok. 

350 mln ton ekwiwalentu CO2. Liczba jednostek nieefektywnych ekonomicznie w systemie 

energetycznym maleje. Zastępują je nowe bloki węglowe i elektrociepłownie gazowe oraz 

elektrownie wiatrowe i słoneczne. Rozwój nowych oraz zamykanie istniejących źródeł wy-

twórczych muszą być ze sobą skoordynowane, a sytuacja może zmienić się, gdy w Polsce po-

jawi się więcej elektrowni słonecznych i farm wiatrowych.  

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i Strategią wodorową UE, celem Polski w zakre-

sie produkcji wodoru jest zapewnienie warunków dla uruchomienia instalacji do produkcji wo-

doru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Wodór jest nadal w dużej mierze wytwarzany z paliw 

kopalnych i związane z tym roczne emisje w UE wynoszą od 70 do 100 mln Mg CO2. Aby 

wodór przyczynił się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, jego stosowanie powinno od-

bywać się na znacznie większą skalę, a produkcja stać się w pełni bezemisyjna.  

Wodór pozyskany tradycyjnymi metodami to „wodór szary”. W procesach jego pozyskania 

wykorzystywane są paliwa kopalne co generuje emisję CO2 – powyżej 5,8 kg CO2 eq/kg H2 

przy wykorzystaniu gazu ziemnego oraz powyżej 10 kg CO2 eq/kg H2, gdy źródłem energii 

pierwotnej jest węgiel. W produkcji „wodoru niebieskiego” („błękitnego”) wykorzystano nie-

odnawialne źródła energii i surowce, natomiast zmniejszenie emisyjności tych procesów osią-

gnięto poprzez zastosowanie metod wychwytu CO2, a następnie jego składowanie bądź po-

nowne wykorzystanie. „Wodór zielony” jest otrzymywany w procesach wykorzystujących 

energię z OZE (np. w elektrolizie wody). Za wodór niskoemisyjny uznaje się wodór wytwa-

rzany z niskim śladem węglowym gdzie emisja CO2 utrzymuje się na poziomie poniżej 1 kg 

CO2 eq/kg H2. Wodór otrzymywany w procesie elektrolizy wody zasilanej energią elektryczną 

generowaną z wykorzystaniem paliw kopalnych nie jest wodorem zielonym. 

Na cenę wodoru odnawialnego i wodoru konwencjonalnego, pochodzącego ze źródeł ko-

palnych wpływają ceny gazu ziemnego. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na cenę 

wodoru konwencjonalnego są koszty wychwytywania i magazynowania CO2. To przy obec-

nym koszcie uprawnień do emisji CO2 wynoszącym 90 euro/Mg stawia obecną cenę wodoru 

niskoemisyjnego tylko o ok. 34,10% powyżej ceny wodoru z paliw kopalnych. Różnica ta 

zmniejszy się w efekcie rosnących cen uprawnień do emisji CO2 i postępu technologicznego. 

Nowe innowacje technologiczne powinny otworzyć więcej możliwości wykorzystania CO2 

w przemyśle, co dodatkowo obniży koszty CCU/CCS. Zmiany te pozwolą zbliżyć cenę n i-

skoemisyjnego wodoru do ceny wodoru z paliw kopalnych. 

Proces elektrolizy wody nie jest dominującą technologią produkcji wodoru. Wynika to z eko-

nomicznej przewagi technologii obarczonych emisją CO2. Produkcja wodoru elektrolitycznego 

może odbywać się w pobliżu elektrowni konwencjonalnych, farm wiatrowych lub fotowoltaicz-

nych, uzyskując czysty wodór (przynajmniej 99,999 %, tzw. wodór 5,0) w instalacjach P2G (ang. 

Power to Gas), gdzie nadmiarowa energia elektryczna jest użyta do wytworzenia wodoru.  

Szacuje się, że w Polsce istnieje nadwyżka ok. 3 mln Mg rocznie frakcji energetycznej 

odpadów komunalnych o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg. Rozwiązaniem mogą być za-

kłady zgazowania wzbogacone o pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej oraz surow-

ców. W przeliczeniu na GJ frakcja energetyczna odpadów komunalnych jest surowcem trzy 

razy tańszym niż węgiel brunatny i pięć razy tańszym niż węgiel kamienny. Zagospodaro-

wanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych wpisuje się w zakres działań o  dużym 

znaczeniu dla strategii Unii, w tym bezpieczeństwa dostaw energii. 



W każdym z wyżej wymienionych elementów łańcucha wyzwań dla gospodarki energe-

tycznej SRK S.A. może odegrać istotną rolę. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A jest zaintere-

sowana przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego związanego z wdrożeniem rozwiązań po-

prawiających efektywność energetyczną z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

Energia ze źródeł odnawialnych może być wprost wykorzystana do zasilania pomp lub/i pro-

dukcji wodoru, lub/i magazynowania energii w celu dalszego jej użycia. 

 

 

4.  WYKORZYSTANIE WÓD ODPOMPOWYWANYCH Z NIECZYNNYCH 

ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH  

 

W 2000 r. utworzony został Oddział SRK S.A. o nazwie Centralny Zakład Odwadniania Ko-

palń (CZOK) w Czeladzi. Oddział CZOK przy odwadnianiu sposobem głębinowym lub sta-

cjonarnym odpompowuje rocznie około 80 mln m3 wody. W znacznej mierze są to wody 

miernie zasolone i są zrzucane do lokalnych cieków wodnych. Zaprzestanie odwadniania spo-

wodowałoby zatopienie czynnych kopalń i niżej położonych terenów na powierzchni. 

SRK S.A. pracuje nad wykorzystaniem wód kopalnianych z Pompowni rozsianych po całej 

aglomeracji śląskiej. Pompownie mogłyby pełnić rolę ujęć strategiczno-awaryjnych na wypa-

dek zdarzeń kryzysowych (zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia). Zagospodarowanie wód 

wpływa na obniżenie kosztów pompowania, ochronę zasobów wód podziemnych i środowiska, 

poprzez zmniejszenie niedoborów wody, zmniejszenie zrzutu wód do cieków i ograniczenie 

emisji soli. Alternatywnymi sposobami zagospodarowania wód kopalnianych może być wyko-

rzystanie ich energii potencjalnej jako źródło zasilania elektrowni szczytowo-pompowych lub 

potencjału termicznego w pompach ciepła.  

W zakresie uzdatniania wód kopalnianych SRK S.A. podpisała listy intencyjne dotyczące 

przyszłego odbioru wód kopalnianych z kilkoma samorządami lokalnymi. Warunkiem konty-

nuowania rozmów dotyczących warunków odbioru wód jest przeprowadzenie badań pilotażo-

wych dla wytypowanych lokalizacji celem określenia możliwości uzdatniania wód do para-

mentów wody przeznaczonej dla spożycia przez ludzi, zakresu uzdatniania wód, kosztów in-

westycyjnych oraz eksploatacyjnych. 

Oceniono, że dla Stacji Uzdatniania Wód Dołowych o wydajności od 1 do 5 mln m3/rok 

optymalną potencjalną uzbrojoną nieruchomością jest działka o powierzchni około 1 ha  

z dostępem do dróg dla samochodów technicznych, leżąca w najbliższej okolicy pompow-

ni i w ekonomicznej odległości od instalacji wodnej odbiorcy. Wytypowano 4 lokalizacje 

na budowę Stacji Uzdatniania Wód Dołowych, tj. Katowice, Jaworzno, Czeladź oraz Sie-

mianowice Śląskie. Projektowana wielkość SUWD wynosi od 1 do 5 mln m3/rok (do 4 mln 

m3/rok dla PS „Siemianowice”). Koszt inwestycyjny zależny od wyników badań pilotażo-

wych ocenia się na od 60 do 200 mln zł. Efektem ekonomicznym będzie ograniczenie za-

potrzebowania na dotację budżetową o 8 do 40 mln zł/rok, a efekt ekologicznym ograni-

czenie emisji soli o 2400 do 9960 Mg/rok. Inwestycja zwróci się po 3 do 25 lat i każda ze 

SUWD potencjalne wygeneruje 17 nowych miejsc pracy. 

 

 



5.  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI  

KOPALŃ S.A. 

 

Niedobory energii elektrycznej w bilansie energetycznym można ograniczać przez zmniejsze-

nie jej zapotrzebowania. Przyczynami wysokich kosztów użytkowania budynków są nadmierne 

straty ciepła. Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej 

budynków. Kluczem do właściwego rozpoczęcia działań w zakresie termomodernizacji jest 

przeprowadzenie audytu energetycznego, który pokazuje najbardziej optymalny pod względem 

energetycznym i ekonomicznym zakres prac modernizacyjnych w budynku. Zmniejszenie za-

potrzebowania na energię można uzyskać począwszy od realizacji najprostszych działań, jak 

wymiana oświetlenia na mniej energochłonne aż do budowy własnych mikroinstalacji do pro-

dukcji energii np. z paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy mini 

turbin aerodynamicznych.  

W „Audycie energetycznym przedsiębiorstwa” z 2021 roku wskazano m. in. na celowość 

termomodernizacji obiektów, którymi zarządza Spółka. Wśród budynków należących do Spół-

ki, w dwóch najbardziej istotnych grupach budynków czyli budynkach biurowych oraz budyn-

kach technologicznych jedynie 3% budynków przeszło termomodernizację. W grupie 137 bu-

dynków nieocieplonych, znajduje się 51 budynków biurowych o powierzchni ogrzewanej 

72010 m2 i 86 budynków technicznych o powierzchni ogrzewanej 60831 m2. Koszt termomo-

dernizacji budynków wyniesie do 51,6 mln zł. Efektem ekonomicznym będzie ograniczenie 

zapotrzebowania na dotacje budżetową o 14,9 mln zł/rok (według stawek dla 1 kwartału 

2022), a efektem ekologicznym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 9370 Mg/rok. 

Czas zwrotu inwestycji w termomodernizację budynków biurowych wynosi 3,4 roku, a budynków 

technicznych 3,5 roku. Poza bezspornym efektem ekonomicznym dla Spółki istotnym jest zatrud-

nienie specjalistycznych firm zewnętrznych, co może pobudzić gospodarkę regionu. 

 

 

6. MAGAZYNOWANIE ENERGII W SZYBACH 

 

Część nieruchomości pogórniczych może stać się elementem wykorzystania infrastruktury po-

kopalnianej oraz terenów pogórniczych na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetyczne-

go. Technologia szybkiego magazynowania energii w szybach opiera się na prostej zasadzie 

podnoszenia dużego ciężaru w celu magazynowania energii. Energia jest generowana przez 

obniżenie ciężarów przy włączonym generatorze. Technologia osiąga pełną moc poniżej jednej 

sekundy przy sprawności od 80% do 90%. Grawitryczność jest w stanie magazynować nad-

miar energii, możliwy do uwolnienia w krótkich impulsach lub przez długi okres czasu (od 15 

minut do ośmiu godzin). Przyjmuje się czas trwania projektu na 25 lat, ale system może działać 

nawet do 50 lat magazynując energię za połowę ceny magazynowania w akumulatorach lito-

wo-jonowych. Głębokość szybu powyżej 300m może być odpowiednia dla magazynowania 

energii o mocy szczytowej od 1 do 20 MW.  

Zaproponowano 4 lokalizacje:  

– KWK „Pokój I-Śląsk” w Rudzie Śląskiej, Szyb I o głębokości 1081 m, 

– KWK „Makoszowy” w Zabrzu, Szyb „I”. o głębokości 882,84 m,  

– KWK „Centrum” w Bytomiu, Szyb „Budryk” o głębokości 982,2 m,  

– Oddział CZOK rejon „Pstrowski” w Zabrzu, Szyb „Gigant” o głębokości 875 m.  

 

 

7. OBNIŻANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 



 

Jednym ze sposobów ograniczenia zapotrzebowania na zakup energii elektrycznej z sieci jest 

budowa farm fotowoltaicznych lub wiatrowych. Na nieruchomościach, na których tworzone są 

farmy fotowoltaiczne powinny być grunty klasy IVa/IVb i niższej. Farmy fotowoltaiczne moż-

na tworzyć również na gruntach przemysłowych przeznaczenia produkcyjnego, należy jednak 

zwrócić uwagę na występującą w gruntach infrastrukturę techniczną (okablowanie, rurociągi, 

gazociągi, itd.) oraz na zanieczyszczenie wcześniejszymi procesami produkcyjnymi. Kluczo-

wym parametrem jest nasłonecznienie działki, pozwalające na pracę ogniw PV z pełną mocą. 

Najlepiej jeśli mają ekspozycję południową oraz regularną formę, pozwalającą na uporządko-

waną zabudowę. Dodatkowym warunkiem jest dobry dostęp dla pojazdów technicznych, a tak-

że bliskość instalacji średniego lub wysokiego napięcia.  

W obliczeniach przyjęto wdrożenie instalacji produkującej energię na własne potrzeby z moż-

liwością przetworzenia reszty np. na wodór w procesie elektrolizy wody. 

Wytypowano 6 lokalizacji na farmy fotowoltaiczne, które mogą być również wykorzystane 

do elektrolizy wody lub być włączone do Klastrów Energii: Bytom KWK „Miechowice”, Ka-

towice zrekultywowana hałda „Kostuchna”, Wojkowice KWK „Jowisz”, Sosnowiec - KWK 

„Saturn” i „Kazimierz Juliusz” i Suszec KWK „Krupiński”. Powierzchnia terenów wytypowa-

nych na farmy fotowoltaiczne to 116,45 ha. Na tym terenie możliwe jest zainstalowanie paneli 

produkujących 70 MW. Szacunkowy łączny koszt inwestycyjny wynosi 284,5 mln zł. Efektem 

ekonomicznym jest ograniczenie zapotrzebowania na dotację budżetową o 31,7 mln zł/rok (dla 

stawki z IV kw. 2021 roku wynoszącej 450 zł/MWh), a efektem ekologicznym ograniczenie 

emisji CO2 o 39 850 Mg/rok. Każda z powyższych farm fotowoltaicznych to od 3 do 5 nowych 

miejsc pracy. 

 

 

8. MAGAZYNOWANIE ENERGII POPRZEZ ELEKTROLIZĘ WODY 

 

Za najbardziej przyszłościową i rekomendowaną technologię wytwarzania wodoru uważa się 

elektrolizę wody. Praktyki inżynierskie przy budowie wielkoskalowych projektów fotowolta-

icznych wskazują, że do budowy generatora o mocy 1 MW potrzebna jest powierzchnia 1,35 

ha farmy fotowoltaicznej. Proces do wyprodukowania 1 kg wodoru, wymaga około 9 l wody 

oraz około 50 kWh energii elektrycznej. Elektolizer z 1 MW mocy produkuje 18 kg/h wodoru 

pobierając do 162 l wody. Elektolizery produkowane są w zabudowie kontenerowej i elektroli-

zer 1MW mieści się w 40 stopowym kontenerze. Cena elektrolizera 1MW to około 2 miliony 

EURO, koszt zakupu 1kg wodoru w stacjach tankowania wynosi około 10 euro/1kg. 

Optymalna potencjalna uzbrojona nieruchomość (o powierzchni około 1 ha) dla lokaliza-

cji elektrolizerów powinna leżeć możliwie blisko źródeł OZE z dobrym dostępem dla pojaz-

dów technicznych. Najlepsze do tego celu wydają się nieruchomości związane z  pompow-

niami. W analizie ujęto 4 lokalizacje: Oddziały KWK „Centrum” i KWK „Boże Dary -

Mysłowice - Wesoła I”, Pompownia stacjonarna BOLKO oraz Pompownia głębinowa SATURN. 

Dla powyższych lokalizacji wyliczono (dla danych z 1 kwartału 2022), że przy koszcie wy-

produkowania wodoru wynoszącym 20,56 PLN/kg, cenie jego sprzedaży 43,41 PLN/kg i za-

stosowaniu elektrolizerów 1 MW oraz 1600 h słonecznych w roku, czas zwrotu inwestycji wy-

nosi 9,8 roku. Czas zwrotu inwestycji może być krótszy o ile wydłuży się pracę elektrolizera 

(w obecnym przykładzie to około 6h pracy dziennie) lub zastosuje się elektrolizery większej 

mocy. W powyższym przykładzie wyliczono, że z 1MW mocy w ciągu roku zostanie wypro-

dukowane 36288kg wodoru, co daje ok 100 kg wodoru dziennie.  



Zainstalowana moc 70MW na wyznaczonych lokalizacjach pozwala na wyprodukowanie: 

2540,16 Mg wodoru/rok przy koszcie inwestycyjnym dla elektrolizerów o łącznej mocy  

70 MW wynoszącym 569380 mln zł. Spowoduje to ograniczenie zapotrzebowania na dotację 

budżetową o 58 mln zł/rok (według stawek dla 1 kwartału 2022). Możliwe jest zmagazyno-

wanie wytworzonej energii w magazynach wodoru, a każda z 4 przedstawionych lokalizacji 

elektrolizerów w zależności od czasu pracy generuje od 3 do 12 nowych miejsc pracy. 

 

 

9. POZYSKIWANIE GAZÓW PRZEZ BEZEMISYJNE ZGAZOWANIE FRAKCJI 

ENERGETYCZNEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Aktualnie przy deficycie podaży energii elektrycznej polski bilans energetyczny wspierają do-

stawy energii elektrycznej z zagranicy. Tymczasem istnieje prawie darmowy surowiec do pro-

dukcji energii elektrycznej, ciepła i niskoemisyjnego wodoru. Energię tą można pozyskać ze 

zgazowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych. Przy wykorzystaniu odpadów jako 

surowiec 1 Mg frakcji energetycznej odpadów komunalnych zastępuje 1 Mg węgla i ogranicza 

emisję CO2 o 3,7 Mg. Technologia wykorzystuje proces zgazowania tj. konwersję organicz-

nych i mineralnych materiałów węglowych w obecności kontrolowanych ilości tlenu i/lub pary 

wodnej. Instalacja zgazowuje frakcję energetyczną odpadów komunalnych o  wartości opa-

łowej o 6 MJ/kg (50% udziałów) z dodatkiem odpadów z tworzyw sztucznych, głównie foli 

spożywczych (50% udziałów) o uśrednionej wartości opałowej 20 MJ/kg. W wyniku trwającego 

procesu zgazowania powstaje mieszanina gazów o wysokiej wartości opałowej (tzw. gaz synte-

zowy lub syngaz). Oczyszczony syngaz jest traktowany jako produkt, a nie jako odpad. Wyj-

ściowy skład syngazu to CO – 3,10%, CO2 – 36,70%, CH4 – 0,60%, H2 – 57,90%, H2O – 

0,40% i N2 – 1,30%. Dzięki obróbce w wysokich temperaturach wszystkie szkodliwe substancje 

są niszczone lub unieruchamiane w obojętnym żużlu. Energię uzyskaną ze spalania wytworzone-

go gazu syntezowego uważa się za energię odnawialną, jeśli gaz syntezowy pochodzi z biomasy 

lub odpadów organicznych. 

Oceniono, że optymalna potencjalna uzbrojona nieruchomość (o powierzchni około 2 ha) 

dla zgazowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych, powinna leżeć z dala od skupisk 

ludności i posiadać dobry dostęp dla pojazdów technicznych. Najlepsze do tego celu wydają 

się nieruchomości związane z peryferyjnymi szybami wydechowymi likwidowanych kopalń.  

Instalacja produkcji niskoemisyjnego wodoru oraz skroplonego dwutlenku węgla jest pro-

jektem samofinansującym się. Typowa instalacja o wydajności zgazowywania 10 tys. Mg frak-

cji energetycznej oraz 10 tys. Mg foli spożywczych na rok, może utylizować odpady wytwa-

rzane przez około 60 000 mieszkańców. Z takiej instalacji rocznie otrzymuje się 3 tys. Mg wo-

doru, 7,5 tys. Mg skroplonego dwutlenku węgla oraz mieszaninę gazów (CO, CH4, H2O i N2). 

Jeżeli wartość opałowa frakcji energetycznej odpadów komunalnych jest wyższa, to propor-

cjonalnie wzrośnie ilość wytwarzanej energii elektrycznej oraz cieplnej.  

Oceniono, że koszty inwestycyjne dla spalarni na 20 tys. Mg wyniosą 225 mln zł. Inwesty-

cja spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na dotację budżetową o 14 mln zł/rok (dla stawek 

dla 1 kwartału 2022) i ograniczenie emisji CO2 o 7,5 tys. Mg/rok. Zwrot inwestycji nastąpi po 

około 8 latach. Możliwe będzie utworzenie do 50 nowych miejsc pracy w każdej ze spalarni. 

 

 



10. POZYSKIWANIE ENERGII W INSTALACJACH WIATROWYCH 

 

Majątek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. znajduje się na terenach zurbanizowanych GZW. 

Dodatkowo tereny te leżą na gruntach mało stabilnych ze względu na szkody górnicze czy 

przeprowadzoną rekultywację. Z tych powodów nie jest możliwa budowa na terenach SRK 

typowych turbin wiatrowych (tzw. wiatraków) mimo, że wiatr jest wydajnym źródłem energii 

odnawialnej, a rzeczywisty koszt produkcji energii elektrycznej powinien być atrakcyjny fi-

nansowo. Odpowiedzą na tą potrzebę mogą być nowe małe turbiny wiatrowe do produkcji 

energii elektrycznej. Zamknięta konstrukcja pozwala na zastosowanie jednostki bezpośred-

nio u użytkownika w warunkach miejskich i wiejskich (w tym na budynkach lub w ich pobli-

żu). Turbina 5kW to kula o średnicy około 2 m. Nowa turbina wykonana jest z lekkich materia-

łów kompozytowych, które pracują w szerokim zakresie prędkości wiatru (2-60 m/s) w każ-

dych warunkach klimatycznych. Zamknięta obudowa turbiny zapewnia bezpieczeństwo ludzi 

i zwierząt. Krótkie łopatki koła wiatrowego znajdują się wewnątrz korpusu tłumiącego hałas, 

który nie przekracza 25-30 dB. Zainstalowana moc turbiny 5kW pozwala na wyprodukowanie 

od 4 do 9 MWh. Koszt inwestycyjny dla turbiny 5kW to 40 tys. zł. Każda z zainstalowanych 

turbin przyniesie ograniczenie zapotrzebowania na dotację budżetową o 2.7 tys. zł/rok (dla 

stawki z IV kw. 2021 roku wynoszącej 450 zł/kWh) i ograniczenie emisji CO2 o 3,2 Mg/rok. 

Inwestycja zwróci się po około 15 lat (dla stawki z IV kw. 2021 roku) i w kolejnych latach 

enerować zyski. Możliwe jest zmagazynowanie wytworzonej energii w magazynach wodoru. 

 

 

11. KLASTRY ENERGII 

 

Klaster Energii to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania, rów-

noważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Porozumienie służy poprawie 

bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej 

gospodarki. Inicjatywa klastra energii może przyczynić się do rozwoju regionu, pobudzenia 

i rozwoju energetyki rozproszonej, co dalej może wpłynąć na powstawanie nowych miejsc 

pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowanie klastra energii 

powinno być stale powiązane z Krajowymi Sieciami elektroenergetycznymi i/lub gazowymi.  

W celu wspierania „Transformacji energetycznej państwa” SRK S.A. podpisała wspólnie 

z ITG KOMAG, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Katowicką Specjalną 

Strefą Ekonomiczną, porozumienie powołujące Komitet Sterujący programu tworzenia „Ślą-

skiego Systemu Magazynowania Energii”, którego podstawowym elementem mają być Klastry 

Energii. Zadaniem tworzonego Systemu będzie wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł ener-

gii na terenach pogórniczych poprzez akumulowanie energii w czasie jej nadmiernego wytwa-

rzania. 

Wytypowano 2 lokalizacje dla stworzenia Klastrów Energii, tj. Bytom oraz Katowice. Do-

datkowo w 2020 roku wspólnie z Gminą Suszec, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

oraz JSW Innowacje stworzono „Koncepcję rewitalizacji i transformacji obszarów wpływu 

likwidowanej KWK „Krupiński” w Gminie górniczej Suszec”, której kluczowym elementem 

jest stworzenie Klastra Energii.  

Powodzenie realizacji koncepcji Klastrów Energii spowoduje stworzenie większej liczby 

nowych miejsc pracy i może przynieść Spółce wymierne korzyści materialne, które obniżą wy-

sokość otrzymywanej dotacji budżetowej. 



12. WNIOSKI 

 

Jedną z możliwości dla spowodowania pozytywnych zmian na Śląsku może być produkcja, 

magazynowanie i ograniczanie zużycia energii. Jak przedstawiono w zamieszczonej analizie, 

wszystkie zaprezentowane niekonwencjonalne dla SRK S.A. działania są samofinansujące 

się i generują nowe miejsca pracy. 

Opracowanie wydajnych sposobów magazynowania energii jest istotnym zadaniem przy 

zwiększeniu udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Magazyny energii są nie-

zbędnym elementem umożliwiającym efektywne i ekonomiczne wykorzystanie energii odna-

wialnej czy odpadowej. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pogórniczej może ograniczyć 

nakłady na budowę magazynów energii. Innowacyjne systemy magazynowania energii w szy-

bach nieczynnych kopalń są atrakcyjne ekonomicznie i wizerunkowo.  

Innym istotnym działaniem jest ekonomiczne wykorzystanie wód odpompowywanych ze 

zlikwidowanych i likwidowanych kopalń. Zagospodarowanie przynajmniej części z tych wód 

może częściowo pokryć zwiększające się zapotrzebowanie na wody słodkie oraz obniżyć ładu-

nek soli emitowanej do środowiska naszego regionu. Rozważa się zastosowanie tych wód do 

akumulowania energii wytworzonej w okresach zmniejszonego poboru prądu.  

Zgodnie z podstawą prawną SRK S.A. działalność likwidacyjną może prowadzić do 2027 

roku. Zaprezentowane potencjalne kierunki działań mogą pozwolić Spółce na efektywną dzia-

łalność również po tym roku. Każde z prezentowanych działań w bliższej lub dalszej perspek-

tywie będzie przynosić realne dochody dzięki, którym można będzie ograniczyć otrzymywaną 

dotację budżetową. Ponadto każde z tych przedsięwzięć generuje nowe miejsca pracy, co jest 

zgodne z misją Spółki i szansą na rozwój i transformację terenów pogórniczych na Śląsku. 

„Nowe życie” dla obiektów należących do Spółki będzie pozytywnie odbierane przez społe-

czeństwo lokalne. 

Powodzenie opisanych działań nakierowanych na rozwój regionu wymagać będzie spełnie-

nia pewnych wymogów. Aby uzyskać finansowanie tych przedsięwzięć, konieczne będzie wy-

konanie inwentaryzacji budowlanej i środowiskowej, badań geologicznych i geotechnicznych 

gruntów oraz ewentualnej remediacji gruntów. W tym zakresie Spółka musi współpracować 

z administracją lokalną i wypracować wspólne stanowisko. 

Dla realizacji zaprezentowanych przedsięwzięć najistotniejsze jest ich finansowanie. Decy-

zją z 19.07.2019 roku Komisja Europejska dopuściła możliwość udzielenia pomocy publicznej 

dla SRK S.A. m.in. w formie dotacji z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Jedynym możliwym źródłem dotacji z tych środków jest Program prio-

rytetowy: „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”. Wszystkie za-

prezentowane innowacyjne potencjalne działania mieszczą się w celach realizacji tego progra-

mu priorytetowego. 
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Energy storage systems as an opportunity to transform post – 

mining areas in silesia 
 

ABSTRACT: Activities connected with revitalization and restructuring of hard coal mines are 

carried out by Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. as the legal successor of previous mining 

operations. The process of the liquidation of mining plants requires a number of interrelated 

economic, environmental and legal factors that should be taken into account. The publication 

presents an analysis of the possibility of conducting unconventional activities so as to release 

the property of mining plants put into the liquidation. An opportunity for a “new life” for post 

– mining areas may be the production and storage of energy or the management of pumped 

water from liquidated mines. These activities are the response to the region’s needs and may 

initiate the development of non – mining activities in the restructured industrial facilities. Areas 

and problems were also indicated and their solution will improve the efficiency and accuracy 

of the process of revitalization and restructuring of liquidated hard coal mines. 

 

KEYWORDS: energy storage, renewable energy sources, restructuring and liquidation of a hard 

coal mine. 
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STRESZCZENIE: W ramach referatu omówiono problematykę prognozowania strumienia 

ciepła od zrobów ścian eksploatacyjnych i jego wpływu w kształtowaniu się warunków klima-

tycznych. Scharakteryzowano warunki górniczo-geologiczne i wentylacyjne najbardziej nara-

żone na ekspozycję rozpatrywanego źródła ciepła Na bazie wyników przeprowadzonych obli-

czeń prognostycznych przeanalizowano efektywność wybranych rozwiązań w zakresie doboru 

urządzeń chłodniczych w zwalczaniu zagrożenia temperaturowego w rejonie wyrobiska wy-

bierkowego. Przedstawiono skalę potencjalnych trudności w uzdatnieniu parametrów powie-

trza do minimum określonego przez obowiązujące przepisy. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie klimatyczne, prognoza, zroby 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Intensywność przepływu powietrza przez zroby wpływa na kształtowanie się stan zagrożenia: 

metanowego i pożarowego w rejonie ściany eksploatacyjnej [1, 2]. Skala tego wpływu jest 

zróżnicowana w zależności od stosowanego sposobu przewietrzania [3]. W przypadku najpo-

pularniejszego rozwiązania, przewietrzania sposobem na „U” po caliźnie węglowej, udział wy-

datku przewietrzającego zroby można zaprognozować korzystając z zależności empirycznych 

opartych o wyniki badań i stopień podobieństwa [4]. Z przytoczonych zależności wynika, że 

o wielkości ucieczek powietrza decyduje: charakter przepływu powietrza (liczba Reynoldsa), 

gabaryty wyrobiska ścianowego i okres jego przewietrzania oraz głębokość na jakiej zalegają 

zroby. 

W przypadku zagrożenia klimatycznego wpływ przepływu powietrza przez zroby można 

rozpatrywać dwukierunkowo. Niezależnie od stosowanego sposobu przewietrzania ubytek wy-

datku powietrza w wyrobisku ścianowym przyczynia się do zwiększenia przyrostu jego tempe-

ratury [5]. W ścianach przewietrzanych na „Y” wielkość wydatku powietrza przepływająca 

przez zroby może sięgnąć nawet 30% wydatku doprowadzonego do ściany. Wpływ ten może 

w znaczącym stopniu przyczynić się do wzrostu stanu zagrożenia klimatycznego. Powietrze 

płynące w zrobach intensywnie się nagrzewa się i nawilża. W ścianach przewietrzanych na 



 

 

„U” powrót powietrza ze zrobów w drugiej połowie długości wyrobiska jest czynnikiem 

wpływającym na wzrost temperatury i wilgotności powietrza w rejonie. Celem referatu jest 

łączne przedstawianie obu wspomnianych aspektów w kształtowaniu się stanu zagrożenia kli-

matycznego przykładowego rejonu wentylacyjnego i zbadanie potencjalnych trudności zwią-

zanych z jego efektywnym zwalczaniem w przypadku przewietrzania ścian sposobem na „U”. 

 

 

2.  SYMULACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE 

ŚCIANY PRZEWIETRZANEJ SPOSOBEM NA „U” PO CALIŹNIEJ WĘGLOWEJ  

Z UWZGLĘDNIENIEM STRUMIENIA CIEPŁA OD ZROBÓW 
 

2.1. Metodyka 
 

Strumień ciepła przekazywany do przepływającego powietrza można oszacować korzystając 

z następujących założeń [3]: 

– średnia temperatura gruzowiska, przez które przepływa powietrze jest równa temperatu-

rze pierwotnej skał, 

– wartość współczynnika wyrównania temperatury jest równa wartości maksymalnej, 

– powietrze powracające ze zrobów jest całkowicie nasycone parą wodną. 

Bazując na różnicach między: temperaturą pierwotną górotworu i temperaturą powietrza 

oraz wilgotnością właściwą powietrza nasyconego w temperaturze górotworu i wilgotnością 

właściwą powietrza wylicza się zyski ciepła jawnego i utajonego, o które następnie podnosi się 

prognozowaną temperaturę i wilgotność właściwą powietrza, w miejscach jego powrotu z prze-

strzeni zrobów. 

W referacie postanowiono przyjąć odmienną koncepcję. Przyrosty temperatury i wilgotno-

ści powietrza przepływającego przez zroby postanowiono wyznaczyć analogicznie jak w przy-

padku typowych wyrobisk górniczych: ścian, chodników, przekopów czy szybów, opierając się 

na wymienianie ciepła między pobocznicą wyrobiska, a przepływającym powietrzem. W tym 

celu w przykładowym rejonie wentylacyjnym ściany przewietrzanej sposobem na „U” (Rys. 1) 

założono bocznicę zrobową, którą podobnie jak inne wyrobiska charakteryzuje: długość, pole 

przekroju poprzecznego, opór, prędkość przepływu powietrza, czy okres przewietrzania. Cha-

rakterystykę poszczególnych bocznic wschodzących w skład rozpatrywanego rejonu zamiesz-

czono w tabeli 1. Temperatura pierwotna górotworu wynosi 40 C. 

 

 

 
 
Rys. 1. Schemat wyrobisk górniczych w rejonie ściany przewietrzanej sposobem na „U” 
Figure 1. Scheme of mine excavations in a region of a longwall ventilated by the „U” method 



 

 

Tabela 1. Zestawienie wybranych parametrów bocznic rejonu ściany przewietrzanej sposobem na „U” 

Table 1. Summary of selected parameters of laterals in the region of longwall ventilated by the „U” method 
 

Lp. Bocznica 
L, 

m 

R, 

kg/m7 

A, 

m2 

τ, 

dni 

λ, 

W/moC 

a, 

m2s/∙10-7 

WF, 

%/100 

1. 1-2 450 0,01362 18,0 375 1,78 8,400 0,19 

2. 2-3 150 0,00454 18,0 275 1,78 8,400 0,21 

3. 3-4 (ściana) 200 0,23438 8,0 1 1,98 9,100 0,60 

4. 3-4 (zroby) 1000 7,52604 3,7 16 2,37 10,500 0,41 

5. 4-5 600 0,02438 16,0 310 1,78 8,400 0,21 

 

gdzie: Lp. – liczba porządkowa; L – długość bocznicy; R – opór bocznicy; A – pole przekroju 

poprzecznego; τ – okres przewietrzania; λ – współczynnik przewodzenia ciepła skał; a – współ-

czynnik wyrównania temperatury w górotworze; WF – udział zawilżenia pobocznicy wyrobiska. 

 

Do obliczeń wykorzystano powszechnie stosowany w światowym górnictwie model wy-

miany ciepła między przepływającym powietrzem, a wyrobiskiem [6]. We wspomnianym mo-

delu temperatura pobocznicy jest zróżnicowania w zależności od stopnia jej zawilzenia, który 

określa współczynnik WF. Na potrzeby wyraźniejszego scharakteryzowania wpływu ciepła 

płynącego ze zrobów na kształtowanie się warunków klimatycznych w rejonie ściany eksploat-

acyjnej zrezygnowano z uwzględnienia w obliczeniach wpływu dodatkowych źródeł ciepła 

takich jak: urządzenia energomechaniczne, strumień urobku, czy niskotemperaturowe utlenia-

nie węgla. Bazując na wynikach pomiarów wentylacyjnych opór bocznicy zrobowej można 

określić na postawie znajomości oporów bocznic sąsiednich, przy proporcjonalnie pomniejszo-

nym przekroju poprzecznym w stosunku do wyrobiska ścianowego. Dla zamieszczonego, 

uproszczonego przykładu wystarczająca jest znajomość podstawowych zależności określają-

cych ruch powietrza w przewodach sieci wentylacyjnej [7]. W procesie wyznaczania oporów 

większej ilości połączeń zrobowych w obliczeniach można wykorzystać zależności empiryczne 

i wyniki badań zamieszczone w pracy [8]. W przyjętym modelu wymiany ciepła kluczową rolę 

odgrywa współczynnik WF określający udział pobocznicy wyrobiska pokrytej filmem wod-

nym, który odparowując obniża temperaturę tej powierzchni. Parowanie wilgoci odbywa się 

kosztem temperatury powietrza oraz ciepła płynącego z górotworu. Temperaturę mokrej po-

wierzchni pobocznicy można obliczyć iteracyjnie korzystając z warunku równowagi między 

strumieniem ciepła dopływającym do mokrej powierzchni wyrobiska oraz strumieniami ciepła 

jawnego i utajonego pobranymi przez powietrze. W tym celu przyjmuje się, że stosunek 

współczynnika przejmowania wilgoci i ciepła określa stosunek Lewis’a [9]. Bazując na wyni-

kach prowadzonych przez autora badań (Rys. 2) przyjęto wartości współczynnika WF, które 

zamieszczono w tabeli 1. Metodyka wyznaczania współczynnika WF sprowadzała się do zna-

lezienia takich wartości dla których różnica między rzeczywistymi proporcjami zysków ciepła 

jawnego i utajonego, a proporcjami wynikającymi z obliczeń prognostycznych będzie równa 

zeru. Okres przewietrzania bocznicy zrobowej określono za pomocą średniej ważonej, zgodnie 

z równaniem: 
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gdzie: τ1 – okres przewietrzania wyrobiska ścianowego, dni; τ2 – okres przewietrzania zrobów, 

dni; V1 – wydatek powietrza płynącego w ścianie, m3/min; V2 – wydatek powietrza przewie-

trzającego zroby. 

 

 

 
 
Rys. 2. Kształtowanie się współczynnika WF w zależności od okresu przewietrzania wyrobiska 
Figure 2. Variation of WF coefficient in relation to the period of excavation ventilation 
 

 

2.2. Wyniki symulacji 
 

Opierając się na schemacie rejonu ściany przedstawionym w poprzednim rozdziale oraz omó-

wionych wcześniej założeniach dotyczycących wymiany ciepła i wilgoci przeprowadzono wa-

riantową prognozę temperatury powietrza. Wyniki numerycznej symulacji rozkładu prędkości 

w zrobach ściany przewietrzanej na „U” [10] wskazują, że przestrzeń zrobowa jest najinten-

sywniej przewietrzana w odległości do 30 m od frontu ściany. W obliczeniach przyjęto mak-

symalne odsunięcie bocznicy zrobowej, które wynosi 400 m. Wyniki kolejnych wariantów 

prognozy (Tabela 2.) odzwierciedlają temperaturę i wilgotność powietrza w węźle 4 w zależ-

ności od ilości ciepła odbieranego w chodniku podścianowym (węzeł 2). Temperaturę i wil-

gotność powietrza przepływającego przez chłodnicę wyznaczono zgodnie ze schematem Car-

rier’a [11]. Założono, że wydatek objętościowy powietrza przepływającego przez ziębiarkę 

będzie wynosił 450 m3/min, a przyrost temperatury od wentylatora 3,5C. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że udział ciepła płynącego ze zrobów w rozpa-

trywanym przypadku wynosi 37%. Ilość ciepła wydzielonego między węzłami 3 i 4 rośnie in-

tensywniej niż wynikałoby to w przypadku braku uwzględnienia w obliczeniach zmian wydat-

ku powietrza oraz dodatkowego strumienia ciepła (Rys. 3). Jednocześnie temperatura powie-

trza powracającego ze zrobów jest zdecydowanie niższa od temperatury pierwotnej górotworu 

i wynosi ok. 30C. Wyniki badań [12] wskazują, że w warunkach rzeczywistych w krótkim 

okresie czasu dochodzi do znaczącego spadku temperatury pobocznicy przewodu wentylacyj-



 

 

nego, a spadek ten jest tym bardziej intensywny, im wyższa jest wartość udziału mokrej części 

obwodu. 

 

 
Tabela 2. Wyniki obliczeń prognostycznych temperatury powietrza w wybranych węzłach rejonu ściany 

przewietrzanej sposobem na „U” 

Table 2. Results of air temperature prognostic calculations in selected nodes of a longwall region  

ventilated by the „U” method 
 

Lp. 
N, 

kW 

t2, 
oC 

t4, 
oC 

Q3-4, 

kW 

Qw, 

kW 

Qz, 

kW 

1. 0 25,3 27,0 269 169 99 

2. 100 23,9 26,7 273 173 101 

3. 200 23,2 26,2 281 178 104 

4. 300 22,5 25,7 290 184 107 

 

gdzie: N – ilość ciepła odbierana w węźle 2; t2 – temperatura powietrza termometru suchego 

w węźle 2; t4 – temperatura powietrza termometru suchego w węźle 4; Q3-4 – całkowita ilość 

ciepła pobrana przez powietrze w wytobisku i zrobach; Qw – ilość ciepła wydzielona bezpo-

średnio w wyrobisku ścianowym; Qz – ilość ciepła pobrane przez powietrze w zrobach. 

 

 

 
 
Rys. 3. Kształtowanie się wybranych zysków ciepła między węzłami 3 i 4 w zależności od ilości ciepła 

odebranego w węźle 2 
Figure 3. Variation of selected heat gains between nodes 3 and 4 in relation to the amount of heat  

absorbed in node 2 
 

 

3. PODSUMOWANIE 
 

Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują, że intensywność przewietrzania zrobów zna-

cząco wpływa na kształtowanie się zagrożenia klimatycznego w rejonie ściany przewietrzanej 

sposobem na „U”. Podczas projektowania niezbędnych środków technicznych do zapewnienia 

odpowiednich parametrów powietrza konieczne jest uwzględnienie dodatkowego strumienia 



 

 

ciepła. Pomimo stosowania nawet wysokiego potencjału chłodniczego dodatkowy przyrost 

temperatury i wilgotności powietrza może uniemożliwić utrzymanie właściwych warunków 

klimatycznych, które określają przepisy górnicze [13, 14]. W tym celu istotne jest racjonalne 

zarządzenie spadkami temperatury opływowego prądu powietrza, poprzez poszerzenie stoso-

wanych środków profilaktyki klimatycznej np. o małogabarytowe chłodnice ścianowe [15]. 

Dobór odpowiedniej koncepcji zwalczania zagrożenia temperaturowego powinien wypływać 

z analizy wyników pomiarów parametrów powietrza oraz prognoz warunków klimatycznych, 

uwzględniających przepływ powietrza przez zroby, niezależnie od przyjętej metodyki oblicze-

niowej. 
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PREDICTION OF HEAT FLUX FROM LONGWALL 

GOAFS 
 



 

 

ABSTRACT: The paper discusses the issue of forecasting the heat stream from goafs of 

longwalls and its influence on the formation of climatic conditions. Mining, geological and 

ventilation conditions have been characterised, which are most exposed to the exposure of the 

heat source under consideration. On the basis of the results of performed prognostic calcula-

tions, the effectiveness of various solutions concerning the selection of cooling devices in pre-

venting the temperature hazard in the area of goaf excavation was analysed. The scale of poten-

tial difficulties in conditioning the air parameters to the minimum specified by the current regu-

lations was presented. 

 

 



PROGNOZOWANIE STRUMIENIA CIEPŁA OD ZROBÓW

ŚCIAN EKSPLOATACYJNYCH

Marcin Smołka, Zakład Aerologii GIG
Mikołów, ul. Podleska 72, p. 200



ŹRÓDŁA CIEPŁA ROZPATRYWANE                   W 

PROGNOZACH KLIMATYCZNYCH:

1. Wymiana ciepła między pobocznicą wyrobiska,                                    
a przepływającym powietrzem – źródło zasadnicze.

2. Dodatkowe źródła ciepła:

• praca urządzeń energomechanicznych,

• strumień urobku,

• niskotemperaturowe utlenianie węgla w ociosach wyrobiska,

• zroby.

2



TYPY PROGNOZ KLIMATYCZNYCH:

1. Wyrobiska przewietrzane wentylacją lutniową
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TYPY PROGNOZ KLIMATYCZNYCH:

2. Wyrobiska przewietrzane wentylacją opływową
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PROGNOZOWANIE STRUMIENIA CIEPŁA OD 

ZROBÓW – SCHEMAT REJONU

5



PROGNOZOWANIE STRUMIENIA CIEPŁA OD 

ZROBÓW – CHARAKTERYSTYKA BOCZNIC

Lp. Bocznica
L,

m

R,

kg/m7

A,

m2

τ,

dni

λ,

W/moC

a,

m2s/∙10-7

WF,

%/100

1. 1-2 450 0,01362 18,0 375 1,78 8,400 0,19

2. 2-3 150 0,00454 18,0 275 1,78 8,400 0,21

3. 3-4 (ściana) 200 0,23438 8,0 1 1,98 9,100 0,60

4. 3-4 (zroby) 1000 7,52604 3,7 16 2,37 10,500 0,41

5. 4-5 600 0,02438 16,0 310 1,78 8,400 0,21
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KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA 

WF (WETNESS FACTOR)
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PROGNOZOWANIE STRUMIENIA CIEPŁA OD 

ZROBÓW – WYNIKI PROGNOZY

Lp.
N,

kW

t2,
oC

t4,
oC

Q3-4,

kW

Qw,

kW

Qzroby,

kW

1. 0 25,3 27,0 269 169 99

2. 100 23,9 26,7 273 173 101

3. 200 23,2 26,2 281 178 104

4. 300 22,5 25,7 290 184 107
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PODSUMOWANIE

Podczas projektowania niezbędnych środków technicznych do zapewnienia odpowiednich

parametrów powietrza konieczne jest uwzględnienie dodatkowego strumienia ciepła.

Pomimo stosowania nawet wysokiego potencjału chłodniczego dodatkowy przyrost

temperatury i wilgotności powietrza może uniemożliwić utrzymanie właściwych

warunków klimatycznych, które określają przepisy górnicze. W tym celu istotne jest

racjonalne zarządzenie spadkami temperatury opływowego prądu powietrza, poprzez

poszerzenie stosowanych środków profilaktyki klimatycznej np. o małogabarytowe

chłodnice ścianowe. Dobór odpowiedniej koncepcji zwalczania zagrożenia powinien

wypływać z analizy wyników pomiarów parametrów powietrza oraz prognoz warunków

klimatycznych, uwzględniających przepływ powietrza przez zroby.
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STRESZCZENIE: Niniejszy referat przedstawia wyniki cząstkowe prac badawczo-

rozwojowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego przez konsorcjum utworzone z Centrum Naukowo-Przemysłowego EMAG oraz Sie-

ci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. W trakcie badań prze-

mysłowych opracowano różne warianty formowania mikrobrykietu, celem uzyskania określo-

nych właściwości fizycznych produktu wyjściowego. W zależności od udziału i rodzaju lepisz-

czy, a także dobranej technologii aglomeracji ciśnieniowej, możliwe jest wpływanie na wła-

ściwości mechaniczne minibrykietu (m.in. odporność na ściskanie), porowatość, a tym samym 

gęstość bezwzględną, czy gęstość pozorną. Wyniki badań są wykorzystywane do dalszych prac 

prowadzących do opracowania niskoemisyjnego paliwa kompozytowego dedykowanego dla 

kotłów małej i średniej mocy. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Paliwo kompozytowe, prasa walcowa, aglomeracja ciśnieniowa, wę-

giel, brykietowanie  

 

 

 

1. AKTY NORMATYWNE 

 

Rozpatrując zagadnienia związane z wykorzystaniem paliw stałych należy mieć na uwadze 

następujące akty normatywne obowiązujące na dzień przygotowania publikacji: 
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– Norma EN 303 – 5: 2021 (Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automa-

tycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, 

badania i oznakowanie.) 

– Rozporządzenie Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w spra-

wie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-

niu do do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. 

– Rozporządzenie MIiF z dnia 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo 

stałe, Dz.U.17.1690). 

– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r., 

Dz.2019.363 oraz z dnia 31.12.2019 r., Dz.2019.2549 zmieniające rozporządzenie w spra-

wie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. 

Określają one wprost wymogi dotyczące konstrukcji kotłów grzewczych, jak i paliw sta-

łych. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jako-

ściowych dla paliw stałych definiuje wymagania dotyczące granicznych zawartości popiołu, 

siarki, zawartości podziarna, zawartości nadziarna, zawartości wilgoci całkowitej oraz wartości 

opałowej paliwa. Odnosi się ono zbiorczo dla węgla kamiennego, jak i brykietów oraz peletów 

zwierających min. 85% węgla kamiennego określonego sortymentu. Zapis dotyczący miałów 

obowiązywał jedynie do 30 czerwca 2020 roku. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2020 

roku obowiązuje zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego dla gospodarstw domowych 

oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW. Zakupu mogą dokonać jedynie podmioty, które przekażą 

dostawcy zaświadczenie potwierdzające prowadzenie instalacji spalania o mocy nominalnej co 

najmniej 1 MW, lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności polegającej na sprze-

daży paliwa stałego [1]. 

Wynika więc, że w pewnym sensie miał węglowy stał się odpadem. Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach wprost informuje, że 

składowanie odpadów jest ostatnią i najmniej pożądaną formą ich zagospodarowania. Ponadto, 

w kraju od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zakaz składowania odpadów o wartości opałowej 

przekraczającej 6 MJ/kg. Z tego względu, celowym wydaje się dążenie do zagospodarowania 

odpadów na cele energetyczne [2,3]. 

 

 

2. SYTUACJA W POLSCE 

 

W Polsce od 1 lipca 2021 została uruchomiana Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

(CEEB). Baza powstała przy współpracy m.in. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z wła-

dzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w poprawę jakości 

powietrza z całej Polski. Każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego do 30 

czerwca 2022 roku zobligowany jest do podania informacji o używanych i posiadanych urzą-

dzeniach grzewczych. Na tej podstawie powstanie rzetelny obraz informujący o posiadanej 

infrastrukturze w kraju. Niemniej już teraz można ocenić, że do powstawania zjawiska niskiej 

emisji w ok. 50% przyczyniają się kotły na paliwa stałe służące do wytwarzania ciepła, pozo-

stałe źródła to transport, rolnictwo, energetyka i emisja przemysłowa [4,5]. W wyniku niskiej 

emisji, do powietrza uwalniane są m.in.: CO2, CO, SO2, NOx, WWA, pyły zawieszone, a także 

niektóre metale ciężkie. Zanieczyszczenia te gromadzą się w bliskim otoczeniu ich powstawa-

nia, a przy określonych warunkach atmosferycznych tworzą warstwę smogu, zwykle obserwo-

waną w zwartej zabudowie mieszkaniowej.  

Z tego względu od kilkunastu lat prowadzone są działania w kraju i na świecie (legislacyj-

ne, badawczo-rozwojowe i techniczne), których celem jest stopniowe odstępowanie od paliw 
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kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii OZE. W globalnym podejściu do zagadnienia 

ochrony środowiska, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, będącym zbiorem inicjatyw 

politycznych Komisji Europejskiej, zakłada się, że na terenie Unii Europejskiej emisja gazów 

cieplarnianych ma zostać zmniejszona o co najmniej 55% do 2030 roku (względem roku ba-

zowego 1990). Natomiast ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 

roku 2050 [6]. Obecnie kilka krajów deklaruje konkretną datę osiągnięcia neutralności klima-

tycznej. Finlandia dąży do osiągnięcia założonego celu do 2035 roku, natomiast Austria do 

2040 r., a Szwecja do 2045 r. Wg Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bazując na Wskaźniku 

Transformacji Energetyki, dla Polski przewiduje się dwa scenariusze osiągnięcia neutralności 

klimatycznej. Pierwszy wariant zakłada realizację planu do 2056 roku. Drugi, wariant pesymi-

styczny – do 2067 roku [7]. Warto także podkreślić, że na dzień dzisiejszy Unia Europejska 

jest silnie uzależniona od importu paliw (ropy, gazu, węgla), co podkreślano już w Zielonej 

Księdze w 2013 roku. W świetle niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie 

dążenie do zwiększenia samodzielności w tym obszarze może być priorytetowe.  

Ze względu na stosunkowe odległe perspektywy osiągnięcia pełnej neutralizacji klimatycz-

nej dla kraju, uwzględniając warunki techniczne, społeczne, ekonomiczne i klimatyczne, ko-

nieczne jest wprowadzenie rozwiązań pośrednich, ale takich, które wyraźnie przyczynią się do 

poprawy jakości powietrza, w okresie przejściowym.  

 

 

3. PALIWO KOMPOZYTOWE 

 

Liczba palenisk domowych opalanych paliwami stałymi zostanie zidentyfikowana po 

zakończeniu krajowego procesu rejestracji źródeł ciepła, tj. w czerwcu 2022 roku. Według 

różnych szacunków, przyjmuje się, że może ich być nawet ok. 5-6 milionów, z czego palenisk 

z górnym spalaniem może być ok. 2 miliony. Natychmiastowe zastąpienie obecnych źródeł 

ciepła, nowoczesnymi, w pełni ekologicznymi technologiami OZE jest trudne do 

zrealizowania. Wynika to ze złożonych zależności ekonomicznych, ale i technicznych. 

Tymczasem paliwo stałe bazujące na węglu kamiennym można spalać w sposób kontrolowany 

i nieuciążliwy dla środowiska. Wymaga to jednak spełnienia łącznie kilku wymogów 

jakościowych samego paliwa. Istotne są tutaj nie tylko wartość opałowa paliwa, czy zwartość 

popiołu i siarki, ale także kluczowymi parametrami są: reaktywność, kształt i wielkość paliwa, 

stabilność kształtu, wytrzymałość mechaniczna oraz porowatość.  

W 2021 roku Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG rozpoczęły prace badawcze w ramach projektu pt.: 

„Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozy-

towego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości 

produktu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego (RPO WŚL) na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-

go) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i in-

nowacje w przedsiębiorstwach.  

W ramach projektu opracowywane są warianty ekologicznego kompozytowego paliwa 

stałego, przeznaczone dla kotłów małej i średniej mocy. Przygotowywana jest także 

technologia jego produkcji. Do wytworzenia paliwa zagospodarowywany jest miał węgla 

kamiennego, którego obecne zastosowanie jest mocno ograniczone, a także odpad powstały 

z produkcji ekogroszku. W zależności od parametrów surowca wejściowego dodawane są różne 

lepiszcza oraz sorbenty w określonych proporcjach.  



 

 

Celem realizacji zadania jest opracowanie nowatorskiej technologii wpływającej na cechy 

użytkowe produktu finalnego w postaci kawałkowej o właściwościach umożliwiających: 

– wykorzystanie paliwa do zasilania kotłów małej i średniej mocy, 

– równomierne oddawanie ciepła, 

– minimalizację emisji zanieczyszczeń w postaci pyłów, 

– uzyskanie wytrzymałości umożliwiającej zminimalizowanie rozkruszu w urządzeniach 

dozująco-zasilających kotły (ograniczenie powstawania klasy ziarnowej < 0,5 mm), 

– ograniczenie ilość emitowanych gazów w postaci CO, CO2, NOx, WWA, pyłów.  

W oparciu o wyniki wstępnych badań można stwierdzić, że odpowiednio przygotowane pa-

liwo kompozytowe pozwala na równomierne oddawanie ciepła, co korzystnie wpływa na pro-

ces jego spalania i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W trakcie badań wytworzonych paliw 

kompozytowych oceniany był m.in. wpływ stosowanych dodatków na reaktywność paliwa 

kompozytowego. Prowadzono je na stanowisku zaprojektowanym przez zespół badawczy. Po-

legały one na ustaleniu krzywej różnicowej ubytku masy próbki ogrzanej do temperatury 

650 C i spalanej przy laminarnym przepływie powietrza wymuszonym ciągiem kominowym. 

Badaniom poddano próbki z węgla z dodatkiem katalizatora i sorbentu scalone do rozmiaru 

sortymentu ekogroszku. Analiza przebiegu uzyskanych w ten sposób krzywych ubytku masy 

wykazała, że brykiety wykazują dużą dynamikę uwalniania części lotnych. Jest to spowodo-

wane rozwinięciem powierzchni właściwej brykietu oraz jego porowatością wynoszącą około 

25%. Uwalnianie części lotnych w węglu kawałkowym jest utrudnione i trwa dłużej. Ponadto 

brykiety pozostają w całości w czasie spalania części lotnych jak i samego węgla, ponieważ ich 

porowatość pozwala na swobodny odpływ części lotnych. Węgiel kawałkowy w czasie spala-

nia rozpada się na mniejsze kawałki, co wywołane jest ciśnieniem wewnętrznym wywoływa-

nym przez powstające gazy. Na rysunku 1 przedstawiono wygląd brykietu po całkowitym wy-

paleniu.  

 

 

 
 

Rys.1. Wygląd brykietu po całkowitym spaleniu (materiał własny) 
Figure 1. The appearance of the briquette after complete combustion (own material) 
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Dodatek katalizatora i/lub sorbentu nie wpływa na szybkość spalania, natomiast powoduje, 

że jest ono całkowite i zupełne. Na rysunku 2 przedstawiono wygląd popiołu ze spalania bry-

kietu wytworzonego na bazie drobnoziarnistego węgla kamiennego z katalizatorem i sorben-

tem.  

 

 

 
  
Rys.2. Widok popiołów po spaleniu brykietu i węgla kawałkowego (od góry: brykiet z katalizatorem; 

brykiet z sorbentem; węgiel kawałkowy – materiał własny) 

Figure 2. View of the ash after burning briquette and lump coal (top: briquette with a catalyst; briquette 

with sorbent; lump coal) 

 

 

4. AGLOMERACJA CIŚNIENIOWA  

 
W celu uzyskania paliwa kompozytowego o wymaganych właściwościach fizycznych i me-

chanicznych należy odpowiednio dobrać technologię jego scalania. Jak wspomniano wcze-

śniej, wielkość ziarna, porowatość a także twardość paliwa wsadowego, wpływają na proces 

jego spalania. Na potrzeby wytwarzania niskoemisyjnego paliwa kompozytowego w opisywa-

nym projekcie zdecydowano się na zastosowanie brykieciarek walcowych. Brykieciarki te od-

znaczają się ciągłym charakterem pracy przy relatywnie małym, jednostkowym zapotrzebowa-

niu energii oraz dłuższą żywotnością elementów formujących w porównaniu z innymi prasami 

np. ślimakowymi, czy stemplowymi. Technologię tę zalicza się do tzw. aglomeracji ciśnienio-

wej, więc nie jest ona jedynie procesem formowania kształtu materiału wyjściowego. Techno-

logia ta bardzo dobrze sprawdza się w produkcji brykietów z miałów pochodzących z procesu 

wzbogacania. Dużą zaletą jest również powtarzalność kształtu i wymiarów scalonych aglome-

ratów. Chociaż idea brykietowania w prasach walcowych wydaje się prosta i stosowana od 

wielu lat, tak naprawdę dla poszczególnych materiałów, wymagane jest odpowiednie dobranie 



 

 

układu zagęszczania prasy oraz jej parametrów procesowych. Ponadto jak nawet w przypadku 

zastosowania tych samych wgłębień formujących, w przypadku brykietowania materiałów 

drobnoziarnistych o różnych właściwościach można uzyskać produkty o  różnym kształcie 

[8] i objętości nominalnej, a na ich powierzchni mogą pojawiać się różne defekty. Zwykle 

w brykietach formowanych z odpadów hutniczych, lub przemysłu ciężkiego obserwuje się ten-

dencje do wzrostu objętości brykietów, zaraz po ich opuszczeniu strefy zagęszczania i zwol-

nieniu nacisku, natomiast w przypadku brykietów wykonanych na bazie węgla, ich objętość 

jest mniejsza, bądź zbliżona do objętości nominalnej. Wynika to ze skurczu spowodowanego 

spadkiem ich wilgotności po procesie formowania i sezonowania. Na właściwości fizyczne 

brykietu wpływ ma także odpowiedni dobór powierzchni formujących. Poprzez zastosowanie 

asymetrycznego układu zagęszczania ogranicza się ryzyko pękania brykietów wzdłuż płasz-

czyzny wzajemnego zamykania wgłębień formujących. Na rysunku 3 zilustrowano rozkład 

naprężeń powstałych podczas brykietowania [8, 9].  

 

 

 
 

Rys. 3. Rozkład odkształceń podczas brykietowania w prasie walcowej o asymetrycznym zespole:  

1 – walec gładki, 2 – profil promieniowy, 3 – brykiet, a, b, c, d, e, f – kolejność obrotów walca  

w odstępach co 5°, A– A — pozycja linii łączącej środki rolek [8, 9] 

Figure 3. Distribution of deformations during briquetting in a roller press with an asymmetric set:  

1 – smooth cylinder, 2 – radial profile, 3 – briquette, a, b, c, d, e, f – the order of the cylinder's turns at 

intervals of 5°, A– A – position of the line connecting the centers of the rollers.  

 

 

Prawidłowe formowanie brykietów wymaga także odpowiedniego przygotowania materiału 

wsadowego. Przed przystąpieniem do procesu aglomeracji węgiel należy rozdrobnić do frakcji 

poniżej 2 mm, a przygotowaną mieszankę składającą się dodatkowo z lepiszcza, katalizatora 

i/lub sorbentu starannie uśrednić w celu uzyskania jednorodnego składu. Należy pamiętać, że 

wilgotność przygotowanej mieszanki odgrywa kluczową rolę w procesie wytwarzania brykie-

tów w prasie walcowej. Zbyt niska wilgotność powoduje wzrost oporów i tym samym poboru 

mocy przez prasę walcową. Zbyt wysoka wilgotność, sprawia, że materiał przykleja się do 

walców [10]. Należy jednak pamiętać, że w przypadku paliw scalanych metoda aglomeracji 



 

 

ciśnieniowej efektem ubocznym zbyt wysokiej wilgoci jest konieczność wydłużenia procesu 

suszenia produktu.  

W trakcie prowadzenia eksperymentów badano mieszanki o wilgotności  zawierającej się 

w przedziale od 16 do 20%. Wykorzystano cztery różne lepiszcza organiczne na bazie modyfi-

kowanej skrobi pszennej oraz żytniej. Udział lepiszczy zawierał się w przedziale 2-3% wag.  

Brykiety zaraz po ich wytworzeniu nie miały odpowiedniej wytrzymałości na nacisk i wy-

magane było ich suszenie. Jak wykazano w badaniach właściwe parametry wytrzymałościowe 

brykiety osiągają po wysuszeniu ich do wilgotności 7÷8%.  

Badania rozkruszalności brykietów prowadzone były za pomocą podajnika ślimakowego, 

stanowiącego wyposażenie dostępnego kotła. Dla każdej próbki stanowiącej ok. 6 kg partię 

brykietów wykonywano analizę sitową przed i po jej przejściu przez podajnik. Jako paliwo 

referencyjne uznano handlowy ekogroszek firmy „Tresco”, który poddano badaniom w analo-

giczny sposób. Zaobserwowano, że dla klas ziarnowych 0÷0,5; 0,5÷3; 3÷5; 5-10 mm udział 

procentowy rozkruszu jest podobny. Dopiero dla klasy 10-20mm zaobserwowano o 20% 

mniejszy udział rozkruszu pochodzącego z brykietu względem ekogroszku. W trakcie badań, 

nie zaobserwowano większego wpływu prędkości obrotowej walców na parametry wytrzyma-

łościowe brykietu. 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Wyniki badań cząstkowych potwierdziły założenia, że przy wykorzystaniu pras walcowych 

oraz poprzez odpowiednie przygotowanie surowca do procesu aglomeracji można otrzymać 

powtarzalny produkt o zadanych parametrach fizycznych. Przedstawiona technologia umożli-

wia produkcję, trwałych mechanicznie, brykietów z odpowiednio nawilżonej mieszaniny roz-

drobnionego węgla kamiennego (<2mm), lepiszczy oraz dodatków katalizujących. Brykiety 

powstałe na bazie węgla kamiennego przy zachowaniu odpowiedniego składu (udziału lepisz-

czy, sorbentów, katalizatorów) mogą być paliwem niskoemisyjnym [11].  
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przykład dwóch wiaduktów drogowych usytuo-

wanych nad dwutorową linią kolejową. Wiadukty sąsiadują ze sobą, są poddawane takim sa-

mym wpływom eksploatacji górniczej. Ich ustroje nośne mają takie same schematy statyczne. 

Różnią się rozwiązaniami zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej. W artykule 

opisano schematy statyczne zastosowanych układów oraz zasady pracy poszczególnych ele-

mentów zabezpieczeń konstrukcji. Omówiono także wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
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1. WPROWADZENIE 

 

Na temat zabezpieczeń obiektów mostowych przed szkodliwym wpływem deformacji terenu 

spowodowanej eksploatacją górniczą napisano wiele książek i artykułów. Najciekawsze (wg 

subiektywnego wyboru autora) można znaleźć m. in. w [1, 2, 4]. Porównywanie efektywności 

poszczególnych zabezpieczeń jest trudne z uwagi na fakt, iż obiekty różnią się wielkością, 

konstrukcją, schematami statycznymi, usytuowaniem i przede wszystkim poddawane są róż-

nym oddziaływaniom górniczym. Czasem zdarza się, że obok siebie zlokalizowane są wiaduk-

ty o podobnej rozpiętości i podobnym schemacie statycznym, posiadające jednak diametralnie 

różne rodzaje zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej. W artykule przedstawiono 

przykład takich wiaduktów, z których jeden ma typowe, a drugi bardzo nietypowe rozwiązania 

zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji. 

 

 

2. OPIS OGÓLNY WIADUKTÓW 

 

Wiadukty zlokalizowane są w ciągu drogi wojewódzkiej w granicach jednego z miast na Gór-

nym Śląsku. Przeszkodą jest dwutorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa, która biegnie pod 

kątem 60° w stosunku do osi drogi. Wiadukty usytuowane są prawie dokładnie w środku niecki 

obniżeniowej, jaka powstała na skutek wielokrotnej eksploatacji górniczej. 



 

 

Droga przechodząca nad linią kolejową jest dwujezdniowa, w związku z czym każdy wia-

dukt przeprowadza nad przeszkodą jedną jezdnię. Droga ma przebieg równoleżnikowy, więc 

wiadukty możemy oznaczyć jako południowy i północny. 

 

2.1. Wiadukt południowy 

 

W 2002 r. wybudowano obiekt żelbetowy o konstrukcji płytowo-belkowej, jednoprzęsłowy 

o rozpiętości przęsła 22,0 m z obustronnymi wspornikami o długości 5,5 m. Długość ustroju 

nośnego wynosi 33,0 m a długość całkowita obiektu, wraz ze skrzydełkami 42,1 m. W przekro-

ju poprzecznym w rozstawie 7,0 m występują dwa dźwigary o wysokości 1,67 m (w osi pod-

parcia) i szerokości 2,3 m. Zastosowano dwie poprzecznice skrajne ograniczające nasyp, 

dwie podporowe oraz jedną przęsłową. Od strony nasypu poprzecznica ma wykształcony 

wspornik do oparcia płyt przejściowych. Płyty przejściowe na każdym końcu wiaduktu 

ukształtowano w postaci 12 szt. belek o szerokości 1 m i długości 4 m. Z jednej strony wsparte 

są przegubowo na wsporniku poprzecznicy ustroju nośnego, z drugiej zaś wspierają się na nie-

zależnym fundamencie zagłębionym w nasypie drogowym. Końcówki płyt posiadają ostre za-

kończenie, aby ułatwić przemieszczenia w przypadku poziomych deformacji terenu. Po obu 

stronach obiektu wykształcono skrzydła połączone monolitycznie ze skrajną poprzecznicą, 

które utrzymują nasyp drogowy. 

Ustrój nośny wspiera się na podporach poprzez łożyska soczewkowe. Z uwagi na szkody 

górnicze zastosowano typowy dla terenów górniczych system łożyskowania, który zapewnia 

swobodę przemieszczeń kinematycznych przęsła względem podpór w zakresie: ex = ±300 mm 

(wzdłuż osi podłużnej wiaduktu) oraz ey = ±40 mm (wzdłuż osi poprzecznej). 

Podpory wiaduktu stanowią filary zaprojektowane w formie ramy składającej się z dwóch 

słupów o przekroju prostokątnym 1,2 x 1,4 m i wysokości 9,0 m połączonych ryglem o wymia-

rach 1,2 x 1,4 m. Słupy zamocowane są sztywno w ławach fundamentowych o wymiarach 4,0 

x 1,2 x 12,8 m. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio, na poduszce piaskowej. Pod fundamen-

tami wykonano wymianę gruntu w skrzyniach wykonanych ze ścianek szczelnych, które zosta-

ły pozostawione w gruncie po zakończeniu budowy. 

 

 

 
 
Rys. 1. Wiadukt południowy – widok ogólny od północy 
Figure 1. Southern viaduct – general view from the north 



 

 

Widok ogólny wiaduktu południowego pokazano na rys. 1, a przekroje na rys. 2 i 3. 

 

 

 
 
Rys. 2. Wiadukt południowy – przekrój poprzeczny 
Figure 2. Southern viaduct – cross section 
 

 

 
 
Rys. 3. Wiadukt południowy – przekrój podłużny 
Figure 3. Southern viaduct – longitudinal section 

 

 

Według projektu obiekt został przystosowany do przeniesienia IV kategorii deformacji te-

renu górniczego. Projekt przewidywał także podniesienie niwelety linii kolejowej z uwagi na 

obniżenia terenu wywołane eksploatacją górniczą. Obecnie zapas światła pionowego pod 

obiektem został wyczerpany i obiekt wymaga podniesienia w celu dalszej rektyfikacji niwelety 

kolei. 

 



 

 

2.2. Wiadukt północny 

 

W 2013 r. w odległości niecałych 10 m od wiaduktu południowego, w miejscu starego wiaduk-

tu wybudowano jednoprzęsłowy obiekt o konstrukcji płytowo-belkowej z dwoma dźwigarami 

głównymi z betonu sprężonego. Rozpiętość teoretyczna wiaduktu wynosi 32,0 m. Ustrój nośny 

opiera się na dwóch masywnych przyczółkach żelbetowych o konstrukcji skrzyniowej. Każdy 

przyczółek posadowionych jest na 8 palach Ø1800. Głowice pali nie są zakotwione w oczepie 

przyczółka – górna powierzchnia pala została wykończona na gładko, co umożliwia – w razie 

potrzeby – wzajemne przemieszczenia pali i przyczółka. Rozwiązanie takie było już opisywane 

w [6] i nie jest to przypadek, gdyż autorem tego rozwiązania był śp. dr inż. Jerzy Śliwka – zało-

życiel biura projektów Promost-Wisła, które projektowało zarówno most prezentowany w [6], jak 

i oba opisywane tu wiadukty: południowy i północny. 

Widok ogólny wiaduktu północnego przedstawia rys. 4, a przekroje rys. 5 i 6. 

 

 

 
 
Rys. 4. Wiadukt północny – widok ogólny od północy (w tle wiadukt południowy) 
Figure 4. Northern viaduct – general view from the north (in the background the southern viaduct) 
 

 

Pierwotny projekt wiaduktu północnego zakładał zastosowanie 4 łożysk soczewkowych do 

przeniesienia obciążeń z ustroju nośnego na podpory oraz zabudowy w jezdni dwóch mecha-

nicznych 15-modułowych urządzeń dylatacyjnych o możliwości przesuwu dostosowanych do 

prognozowanych deformacji, tj: ±500 mm w osi podłużnej wiaduktu, ±130 mm w osi po-

przecznej oraz ±50 mm przemieszczeń pionowych. Projekt ten w zakresie łożysk i dylatacji zo-

stał zmieniony na etapie budowy przez duet Panów Wanecki i Wazowski, którzy zaproponowali 

nietypowe rozwiązanie, a mianowicie układ podwójnego łożyskowania. Na każdym z przyczół-

ków zastosowano żelbetowe płyty ruchome o grubości 1,0 m, szerokości 3,0 m i długości odpo-

wiadającej szerokości przyczółka. Ustrój nośny oparto na płytach ruchomych za pośrednic-

twem czterech łożysk stałych. Z uwagi na fakt, iż obiekt usytuowany jest w dużym skosie, na 

łożyskach mogą pojawiać się reakcje ujemne. W celu przeniesienia sił odrywających ustrój 

nośny zakotwiono w płytach ruchomych sześcioma prętami wysokiej wytrzymałości na każdej 

podporze (pokazane w kolorze niebieskim na rys. 5. Każdą z płyt ruchomych oparto na pięciu 



 

 

łożyskach: jednym jednokierunkowo przesuwnym i czterech wielokierunkowo przesuwnych. 

Reakcje ujemne z płyty ruchomej przenoszone są na przyczółek przez cztery łożyska wielokie-

runkowo przesuwne, umieszczone na górnej powierzchni płyty ruchomej, oparte na wsporni-

kach stalowych (pokazane na rys. 5 jako niebieskie trójkąty) przykręconych do ścian bocznych 

przyczółka.  

 

 
 
Rys. 5. Wiadukt północny – przekrój poprzeczny 
Figure 5. Northern viaduct – cross section 
 

 

 
 
Rys. 6. Wiadukt północny – przekrój podłużny 
Figure 6. Northern viaduct – longitudinal section 



 

 

Przesuw płyty ruchomej względem przyczółka blokowany jest trzpieniami stalowymi (po-

kazane na rys. 5 nad łożyskiem prowadzącym) wbetonowanymi w konstrukcję płyty. Trzpienie 

te poruszają się w szczelinach wykształconych w ścianach bocznych przyczółka (pokazane na 

rys. 4 strzałkami) i mogą zostać zablokowane stalowymi klinami na jednym bądź drugim przy-

czółku – w zależności od potrzeb. 

W rejonie dylatacji zastosowano płytę przewieszoną nad ścianką zapleczną, opartą na 

ściance na 11-tu łożyskach wielokierunkowo przesuwnych. Za płytą w jezdni na każdym przy-

czółku, zamiast wielomodułowego urządzenia mechanicznego, zastosowano trzy pasy dylatacji 

bitumicznej. 

 

 

3. SYTUACJA GÓRNICZA 

 

Opisywane wiadukty znajdują się dokładnie na granicy dwóch obszarów górniczych, która 

przebiega w tym miejscu z południa na północ. Jest to miejsce, gdzie prowadzona była wie-

lokrotna eksploatacja, zarówno przed wybudowaniem wiaduktu południowego w 2002 r. jak 

i później, w okresie jego eksploatacji, a także po wybudowaniu drugiego, południowego 

wiaduktu w 2013 r. aż do czasów obecnych. Szczegóły dokonanej eksploatacji pokazano na 

rys. 7. 

 

 

 
 
Rys. 7. Eksploatacja dokonana w rejonie wiaduktów od 2002 r. 
Figure 7. Mining exploitation carried out in the area of the viaducts since 2002 



 

 

Eksploatacje prowadzono z zawałem stropu, ścianami z południa na północ. 

Sumaryczne obniżenie terenu w rejonie wiaduktów od 2002 r. wyniosło ok. 11 m. 

Także w przyszłości w tym rejonie planowana jest intensywna eksploatacja górnicza, a suma 

prognozowanych obniżeń terenu wynosi kolejne 10 m. 

 

 

4. PORÓWNANIE ROZWIĄZAŃ 
 

4.1. Wiadukt południowy 
 

Wiadukt ten od samego początku był monitorowany geodezyjnie w interwałach kwartalnych  

w zakresie niwelacji oraz odległości pomiędzy podporami. Już w marcu 2003 r. czyli zaraz po 

rozpoczęciu eksploatacji okazało się, że zdolność przemieszczeń na łożyskach przesuwnych zo-

stała wyczerpana. Ponadto kotwy mocujące łożysko stałe do ustroju nośnego zostały ścięte i ło-

żysko „stałe” doznało przemieszczenia wzdłuż osi podłużnej wiaduktu o ok. 9 cm. Ponieważ 

wiadukt znajduje się w środku niecki obniżeniowej, eksploatacja górnicza powoduje zbliżanie i 

nachylanie się filarów ku sobie. Sumaryczna wartość przemieszczeń na łożyskach (w tym 

przemieszczenie łożyska „stałego”) wyniosła 39 cm. W takiej sytuacji podjęto decyzję o pil-

nym przeprowadzeniu rektyfikacji łożysk. Jednakże eksploatacja górnicza była dalej prowa-

dzona, a wpływy sumowały się. W efekcie tego zjawiska w 2006 r. ujawniła się potrzeba po-

wtórnej rektyfikacji łożysk. Zakotwienie łożyska „stałego” zostało powtórnie ścięte, i łożysko 

to przemieściło się o kolejne 12 cm, tak więc sumaryczne przemieszczenie łożyska „stałego” 

względem jego pierwotnego położenia wynosiło 21 cm. Sumaryczne przemieszczenia na łoży-

skach (suma przemieszczeń przed i po rektyfikacji) w 2006 r. wyniosła ok. 59 cm. Po wykona-

niu powtórnej rektyfikacji łożysk w grudniu 2006 r. obiekt odzyskał zdolność do przenoszenia 

kolejnych wpływów eksploatacji górniczej. Łożysko „stałe” nie zostało zakotwione do ustroju 

nośnego. Zamiast tego wykonano prowadnicę z kształtowników walcowanych ograniczającą 

ruchy łożyska do przemieszczeń wzdłuż osi podłużnej obiektu (rys. 8). 

 

 

 
 
Rys. 8. Prowadnica łożyska „stałego” zamontowana do spodu dźwigara ustroju nośnego 

Figure 8. The guide of "fixed" bearing mounted to the bottom of the superstructure spar 



 

 

 

Rolę podpory przenoszącej obciążenia poziome od całego układu wiaduktu przejęły po-

przecznice skrajne zagłębione wraz z płytami przejściowymi w korpusie nasypu drogowego. 

Wiadukt poddawany jest nieustającym wpływom deformacji poziomej o charakterze ściskają-

cym, czego najlepszym dowodem jest choćby styropian o grubości pierwotnej 30 cm, ulokowany 

bezpośrednio za poprzecznicami skrajnymi, który przy okazji remontu został odkopany i okazało 

się że uległ prawie całkowitej kompresji do wartości poniżej 1 cm. W okresie od marca 2012 r. 

do lutego 2021 r. podpory wiaduktu zbliżyły się do siebie o kolejne 20 cm. 

 

4.2. Wiadukt północny 
 

Dla tego obiektu również prowadzony jest monitoring geodezyjny w zakresie niwelacji w od-

stępach kwartalnych. W okresie od grudnia 2013 r. do października 2021 r. obiekt na skutek 

deformacji górniczych terenu obniżył się o ponad 2,7 m. Dla wiaduktu północnego nie są jed-

nak prowadzone pomiary odległości poziomych pomiędzy podporami, jak to ma miejsce dla 

wiaduktu południowego. Wiadukt północny, pomimo znacznych deformacji terenu spowodo-

wanych eksploatacją górniczą jest w bardzo dobrym stanie i posiada nadal duży zakres swobo-

dy przemieszczeń na przyczółkach. W związku z tym można zaryzykować stwierdzenie, że 

przyjęte nietypowe rozwiązania zabezpieczeń obiektu mostowego przed wpływami eksploata-

cji górniczej w postaci podwójnego systemu łożyskowania oraz możliwości wyboru, na którym 

przyczółku w danym momencie będzie pracowało łożysko stałe, zdały egzamin praktyczny. 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Oba wiadukty poddawane są wpływom wielokrotnej eksploatacji górniczej. Przy każdym 

przejściu frontu eksploatacji ujawniają się deformacje o wskaźnikach odpowiadających IV ka-

tegorii terenu górniczego. Lokalizacja wiaduktów w środku niecki obniżeniowej powoduje, że 

oprócz nierównomiernego osiadania podpór i tym samym skręcania ustroju nośnego, obiekty 

poddawane są także oddziaływaniu poziomych odkształceń podłoża gruntowego, głównie o cha-

rakterze ściskającym. Jednakże czasowo, podczas przechodzenia pod obiektem poszczegól-

nych frontów eksploatacyjnych pojawiają się także deformacje o charakterze odkształceń roz-

ciągających, powodujące m. in. rozluźnianie gruntu pod fundamentami obiektów, co może po-

głębiać jeszcze efekt nierównomiernego osiadania. Pomiary odległości podpór wiaduktu połu-

dniowego pokazywały, iż filary poddawane były znacznym wychyleniom. Wychylenia te na 

przestrzeni czasu miały zmienny przebieg, jednakże generalnie deformacje terenu powodują, iż 

filary chylą się ku sobie. Wychylenia filarów od pionu oraz przemieszczenia poziome spowo-

dowały, iż wiadukt południowy musiał zostać dwukrotnie poddany rektyfikacji łożysk. Suma-

ryczne przemieszczenia na łożyskach wynosiło 59 cm, w tym 21 cm przemieściło się łożysko 

„stałe”. Aby ograniczyć przemieszczenia łożyska „stałego” do kierunku podłużnego wykonano 

specjalne prowadnice, które de facto zmieniły charakter łożyska „stałego” na jednokierunkowo 

przesuwne. Funkcję podpory przekazującej reakcje poziome od obiektu przejęły skrajne po-

przecznice ustroju nośnego, które są zagłębione w korpusach nasypów drogowych na dojaz-

dach do obiektu. Należy tu podkreślić, że obiekt był zabezpieczony na przejęcie deformacji 

terenu IV kategorii i za każdym razem w pełni te wpływy przejmował. Jednakże zastosowane 

„klasyczne” rozwiązanie łożyskowania i przyjęty schemat statyczny nie gwarantowały przeję-

cia wpływów od kolejnych deformacji wywołanych następującymi po sobie przejściami pod 

obiektem frontów eksploatacji bez wcześniejszej rektyfikacji ustawienia łożysk. 



 

 

Wiadukt północny, dzięki nietypowemu rozwiązaniu systemu łożyskowania nie sprawia ta-

kich problemów eksploatacyjnych jak jego południowy brat. Tutaj także nie ma jednego, wyraź-

nie i trwale zdefiniowanego łożyska stałego, ale w tym przypadku był to zabieg celowy i przemy-

ślany. Dzięki specjalnie zaprojektowanym urządzeniom można uzyskać funkcję łożyska stałe-

go na jednym i na drugim przyczółku, na zmianę – według potrzeb – w miarę ujawniania się 

kolejnych deformacji. Zastosowany system łożyskowania umożliwia dużą swobodę przemiesz-

czeń przęsła i pozwala na bezpieczną eksploatację wiaduktu w warunkach niekorzystnego su-

mowania się wpływów wielokrotnej eksploatacji górniczej. Sumaryczny zakres przemieszczeń 

przęsła wynosi 2 x ±500 mm czyli ±1000 mm. Należy jednak pamiętać, że zakres takich prze-

mieszczeń nie jest dostępny jednocześnie, gdyż na jednym z przyczółków musi być zabloko-

wana możliwość przesuwu dodatkowej płyty żelbetowej, na której wspiera się ustrój nośny. 

Odblokowanie tych urządzeń z obu stron naraz zmieniłoby układ statyczny wiaduktu w me-

chanizm – brak podpory przekazującej reakcje poziome – co może skutkować uszkodzeniem 

konstrukcji i wyposażenia wiaduktu. 

Zastosowane rozwiązanie zamienne polega też na tym iż zamiast dużego i kosztownego 

(nie tylko w zakupie, ale także w eksploatacji) wielomodułowego urządzenia dylatacyjnego 

zastosowano przegubowe wsporniki, wychodzące z ustroju nośnego i przewieszone nad ścian-

ką zapleczną. Wsporniki te jednocześnie są wsparte na ściance zaplecznej za pomocą łożysk 

przesuwnych. W nawierzchni jezdni zastosowano trzy dylatacje bitumiczne z każdej strony 

obiektu, które mają rekompensować wzajemne przemieszczenia brył ustroju nośnego i obu 

przyczółków względem nasypów drogowych. Według informacji pozyskanych od administra-

tora obiektu, były już potrzeby naprawy dylatacji bitumicznych, jednakże zarówno czas trwa-

nia, jak i koszty takiej naprawy są niewspółmiernie niskie w porównaniu do analogicznych 

działań remontowych dla wielomodułowych urządzeń mechanicznych. 
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Unusual protection of bridge structures in the areas of mining 

activity 
 

ABSTRACT: The paper presents an example of two road viaducts located over a double-track 

railway line. The viaducts are adjacent to each other and are subject to the same impact of min-



 

 

ing exploitation. Their load-carrying structures have the same static patterns. They differ in 

security solutions against the impact of mining exploitation. The paper describes the static dia-

grams of the systems used and the principles of operation of individual elements of the struc-

ture protection. The advantages and disadvantages of individual solutions were also discussed. 

 

KEYWORDS: viaduct, protection, bearings, mining damage 
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PRZYKŁADY ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ

2
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Joy - Flexible Conveyor Train

Wymiary zabudowy w miejscu rozładunku
• Wysokość nad kruszarką 1,24 m
• Minimalna wysokość od stropu 1,4 m
• Wymagana szerokość 6 m
Wymiary zabudowy w miejscu załadunku
• Minimalna szerokość od stropu 2,18 m
• Wymagana szerokość 4,7 m

• Silniki prądu przemiennego.
• Hamowanie poprzez silniki elektryczne 

wspomagane w hamulcami 
mechanicznymi.

• Mechaniczna kontrola trakcji taśmy 
przenośnikowej.



PRZYKŁADY ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ
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Prairie Machine & Parts - Flexiveyor

Moduły przenośnika mogą mieć trzy wykonania:
• niski,
• standardowy
• wysoki.
Każdy moduł posiada odmienną konstrukcję. Koła nie
podążają dokładnie śladem poprzedniego zestawu ale
zachowują w przybliżeniu kierunek jazdy.

• Wysokość modułu 1,4÷2,3 m
• Długość całkowita modułu 7,3 m
• Odległość osi skrętu 6÷6,2 m
• Szerokość przenośnika 2,5÷2,65 m
• Prześwit 0,2÷0,8 m
• Wydajność przenośnika 1200 t/h
• Długość przenośnika 15 mod/100 m



ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

4
Gliwice, 20 luty 2020 r.

Parametry wejściowe jakie powinien spełniać przenośnik:

• Wydajność masowa 3600 t/dobę,

• wymiary wyrobiska komorowo filarowego:

• przestrzeń między filarami 10 m,

• wielkość filara 7x7 m.

• Prędkość przemieszczania 

się przenośnika 0,5 m/s



ANALIZA GEOMETRYCZNA
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Geometria w płaszczyźnie poziomej Geometria węzła przesypowego w płaszczyźnie 
poziomej



ANALIZA GEOMETRYCZNA
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Geometria w płaszczyźnie pionowej



ANALIZA GEOMETRYCZNA
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Analiza geometryczna zawieszenia układu jezdnego przenośnika 

Położenie neutralne

Maksymalne wychylenie w dół

Maksymalne wychylenie w górę



UKŁAD HYDRAULICZNY
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MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Widok ogólny zespołu przenośnika modułowego



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Widok ogólny segmentu pośredniego



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Rama podwozia segmentu przenośnika



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Podwozia kołowe segmentu przenośnika



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Górne martwe wychylenie zespołu koła

Neutralne położenia zespołu koła

Dolne martwe wychylenie zespołu koła



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Zespół przenośnika montowanego na ramie



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Węzeł przesypowy między segmentami przenośnika



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Rama przenośnika montowanego na ramie podwozia



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Wysyp wraz ze skrobakiem



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Napęd przenośnika pojedynczego segmentu



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Zasyp. Widocznym wyłącznik linkowy.

Zasyp. Widoczne listwy amortyzujące.



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Zabezpieczenie taśmy przed zsuwaniem



MODEL 3D PRZENOŚNIKA MODUŁOWEGO
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Sprzężenie segmentów przenośnika
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Nowe rozwiązania systemu automatyki i łączności 

Promos 4.0 firmy Becker Mining Systems 

w KWK Mysłowice-Wesoła.

Łukasz Średziński



Stosowanie automatyzacji urządzeń na odstawie urobku pozwala na poprawę 

bezpieczeństwa, kontroli i monitoringu oraz efektywności pracy. Dodatkowe możliwości 

przyśpieszają diagnozę i usuwanie awarii.

System sterowania, sygnalizacji oraz wizualizacji zastosowany na przenośnikach 

taśmowych eksploatowanych w KWK Mysłowice – Wesoła jest różnorodny, 

zabudowane są systemy firm PPHU Atut Sp. z o.o., Becker Elektrotechnika 

oraz Eltel Katowice Sp. z o.o.



W listopadzie 2021r na przenośniku taśmowym M1 stanowiącego odstawę 

do szybu „Karol” na poziomie 465m zabudowano w ramach prób ruchowych 

nowy system sterowania PROMOS 4.0 - firmy Becker Mining System

Urządzenia nowego systemu mają zastąpić dotychczasową serię urządzeń systemu 

PROMOS i PROMOS PLUS stosowane od lat w KWK Mysłowice – Wesoła.

Sterowniki i pulpity pomocnicze

System łączności i blokad

Urządzenia pośredniczące



System sterowania PROMOS4.0 jest to swobodnie programowalny, ma budowę 

modułową, przeznaczony do sterowania różnorodnych instalacji i maszyn w górnictwie.  

Poza sterowaniem realizuje ponadto wszystkie, niezbędne funkcje wymagane do 

prowadzenia ruchu sterowanych urządzeń, tzn. funkcję nadzoru, sterowania, 

komunikacji i bezpieczeństwa.

Sterowniki i pulpity pomocnicze

System łączności i blokad

Urządzenia pośredniczące



Nowa generacja urządzeń PROMOS 4.0 dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań i wydajnej 

konstrukcji przynosi duże korzyści dla wszystkich procesów automatyzacji.

Sterowanie

Układ zatrzymania i blokad z kontrolą naprężenia i zerwania linki bezpieczeństwa

Układ cyfrowej łączności głośnomówiącej

Układ optycznej i akustycznej sygnalizacji przedstartowej

Układ transmisji danych w magistrali lokalnej AST i zdalnej do systemów nadrzędnych

Technologia Bluetooth dla bezprzewodowej diagnostyki i komunikacji głosowej

Łącze szeregowe do połączenia z obcymi systemami

Diagnostyka, historia, symulacja oraz zdalne programowanie systemu.

W skład zintegrowanego systemu wchodzą następujące układy i funkcje:



Konfiguracja systemu Promos 4.0

dla przenośnika taśmowego M1

przedstawia się następująco.





Podstawowe urządzenia systemu PROMOS 4.0 - sterownik centralny

Sterownik  MMS  jest  przeznaczony  do  wykonywania  zadań automatyzacyjnych o różnym stopniu trudności. 

Takimi zadaniami są np. sterowanie przenośnikami, pompami, instalacjami chłodniczymi, kompleksami 

ścianowymi oraz innymi lokalnymi urządzeniami. Sterownik jest urządzeniem iskrobezpiecznym „ia” i przy 

włączeniu do obwodu  „ia”  może  pracować  nawet  w  obecności  atmosfery wybuchowej.

Sterownik MMS* Posiada:
dwie magistrale AST do komunikacji z urządzeniami łączności i blokad oraz 

urządzeniami peryferyjnymi.

dwie magistrale RS485 do komunikacji z systemami obcymi zasilania, 

wizualizacji

magistralę światłowodową ethernet do komunikacji z innymi systemami 

sterowania i nadzoru

kolorowy wyświetlacz TFT do wizualizowania sterowanego urządzenia / 

systemu

panel sterowniczy dowolnie konfigurowalny zależnie od potrzeb.



Podstawowe urządzenia systemu PROMOS 4.0 – urządzenia głośnomówiące i blokady

Nowa gama urządzeń głośnomówiących systemu PROMOS4.0 zapewnia wysoką jakość dźwięku

z wykorzystaniem cyfrowej transmisji i automatyczną redukcją zakłóceń i dopasowaniem głośności. 

Natomiast  wyróżniającą konstrukcją urządzeń blokujących są wyłączniki awaryjne z kontrolą 

naprężenia linki. Dodatkowo urządzenia głośnomówiące jak i wyłączniki awaryjne mogą zostać 

doposażone w 2 kontrolowane przewodowo wejścia, mogące służyć do podłączenia czujników 

np. schodzenia taśmy, czujników temperatury, ciśnienia.

PF3020* 

Urządzenie głośnomówiące 

z wyłącznikiem awaryjnym 

z kontrolą naciągu linki

PF2020 *                   

wyłącznik awaryjny         

z kontrolą naciągu linki

PF2010 *             

wyłącznik awaryjny



.
Podstawowe urządzenia systemu PROMOS 4.0 – urządzenia pomocnicze i pulpity

PF1020 

Pulpit sterowniczy

PF4020.* 

Multiadapter

PF1010 

Pulpit sterowniczy

Urządzenia systemu PROMOS4.0 dzięki dużej elastyczności dają możliwość ich konfiguracji pod 

konkretne rozwiązanie. Użytkownik może wyposażać panele pulpitów w elementy obsługi według 

własnych potrzeb poprzez wykorzystanie odpowiednich elementów funkcyjnych takich jak 

przełączniki wyboru, przyciski, przełączniki kluczykowe lub przyciski z podświetleniem.    

Wysokiej wydajności pulpity sterownicze mogą być wyposażone w wyświetlacz graficzny, moduły 

wejść i wyjść oraz mogą być zintegrowane z urządzeniem głośnomówiącym





Dzięki wejściom cyfrowym zastosowanym w urządzeniach 

głośnomówiących oraz wyłącznikach awaryjnych można zainstalować 

mniejszą ilość adapterów co przekłada  się na niższe nakłady 

związane z instalacją.

Możliwości - systemu PROMOS 4.0



Dzięki wejściom cyfrowym zastosowanym w urządzeniach 

głośnomówiących oraz wyłącznikach awaryjnych można zainstalować 

mniejszą ilość adapterów co przekłada  się na niższe nakłady 

związane z instalacją.

Możliwości - systemu PROMOS 4.0



Większość podzespołów systemu jest na złącza wtykowe, oznacza to mniej nakładów 

związanych z instalacją i demontażem oraz uniknięcie błędów okablowania i tym samym 

krótszy czas uruchomienia całej instalacji jak również usuwania awarii w postaci 

uszkodzenia okablowania.



W celu obniżenia kosztów zakupu i uproszczenia projektu instalacji istnieje możliwość

połączenia sterownika PROMOS 4.0, zasilacza IS dla sterownika oraz magistrali 

polowych bezpośrednio ze stacją kompaktową ENDIS 4.0.



Dzięki  technologii Bluetooth dane można pobierać za pomocą mobilnych urządzeń z 

systemu magistrali polowej. Umożliwia to szybkie i skuteczne lokalizowanie i usuwanie 

usterek będąc na trasie przenośnika.



Redukcje przestojów można uzyskać przez konserwację prewencyjną dzięki 

zintegrowanym narzędziom diagnostycznym (przykładowo: przewód systemowy 

który uległ dużemu zużyciu wykazuje większe spadki napięcia, które są widoczne w 

układzie diagnostycznym. Prewencyjna wymiana przewodu zapobiega niepożądanym 

przestojom produkcyjnym spowodowanym nagłym wyłączeniem instalacji). 

Instalacje można bardzo łatwo monitorować zdalnie.



Możliwość zastosowania wizualizacji, nadzoru, kontroli i diagnostyki pozwala 

na poprawę bezpieczeństwa, monitoringu i efektywności pracy, nawet w 

przypadku braku stałej obsługi elektrycznej w rejonie. Możliwość podglądu 

stanu sterownika zabudowanego na przenośniku taśmowym 

na dole poprzez wizualizację na powierzchni poprawia diagnozę i  w efekcie 

umożliwia szybsze usuwanie awarii. Mamy możliwość podglądu stanu 

sterownika oraz urządzeń zabudowanych na trasie przenośnika, napięć zasilania, 

napięć na wejściach i wyjściach poszczególnych urządzeń oraz pobór przez nie 

prądu. Można podglądnąć poziom naładowania baterii w urządzeniach oraz 

regulować moc ich ładowania, jak również korygować poziomu sygnału 

akustycznego. Wszystkie powyższe rozwiązania są  możliwe do zrealizowania 

na sterowniku głównym zainstalowanym na napędzie tego przenośnika.



Podgląd stanu pracy przenośnika



Podgląd parametrów stacji kompaktowej



Podgląd wartości napięć na poszczególnych urządzeniach 

systemu Promos



Podgląd na stan czujników zabudowanych na przenośniku



Podgląd parametrów poszczególnych głośników



Podgląd zakłóceń w obwodzie systemu sterowania



Dziękuję za uwagę :)



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022, Materiały Konferencyjne 

 

 

Doświadczenia KWK Staszic-Wujek w zakresie stosowania 

obudowy chodnikowej łukowej o specjalnych kształtach 

dostosowanych do trudnych warunków geologiczno-

górniczych 
 

 

Kamil Waloch  

Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK „Staszic-Wujek” 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE: Zgodnie z tematem referatu pt. „Doświadczenia KWK Staszic-Wujek 

w zakresie stosowania obudowy chodnikowej łukowej o specjalnych kształtach dostosowanych 

do trudnych warunków geologiczno-górniczych”, na podstawie doświadczeń własnych chcemy 

przedstawić wpływ ciśnienia eksploatacyjnego na obudowę wyrobisk przyścianowych w po-

dobnych – trudnych warunkach geologiczno-górniczych w aspekcie porównania stosowanej 

w wyrobiskach nadścianowych typowej obudowy łukowej podatnej do obudowy chodnikowej 

łukowej o specjalnych kształtach typu ŁPzm-V32. 

 

 

 

1. WSTĘP  

 

W związku z udostępnianiem i kolejno eksploatacją pokładów na coraz to większych głęboko-

ściach musimy się mierzyć występującymi trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi, co 

za tym idzie ze zwiększonym ciśnieniem od strony górotworu na obudowę wyrobisk koryta-

rzowych. 

Z uwagi na powyższe w przedmiotowym referacie na podstawie doświadczeń własnych po-

równamy zachowanie się obudowy w wyrobiskach przyścianowych w trakcie eksploatacji po-

kładu 501 ścianą IIIa-S w polu S oraz ścianą 505 w polu AB, w podobnych warunkach geolo-

gicznych. 

Przedmiotem porównania będą: 

– Pochylnia Va-S – wyrobisko nadścianowe ściany IIIa-S w pokładzie 501 w polu S na 

poziomie 900 m. 

– Dowierzchnia 5’ – wyrobisko nadścianowe ściany 505 w pokładzie 501 w polu AB na 

poziomie 830 m. 

 



2. POCHYLNIA Va-S POKŁAD 501 NA POZIOMIE 900 M 
 

2.1. Warunki geologiczno-górnicze 
 

Pokład 501 w tym rejonie zalega z nachyleniem od 2° do 6° zapada na zachód i południowy za-

chód. W miejscach wystąpienia zaburzeń tektonicznych kąt zapadania warstw wzrasta do kilku-

nastu stopni. Pokład składa się z jednej warstwy węgla bez przerostów (lokalnie 0.06-0.08 m). 

Miąższość pokładu jest zmienna i waha się od 4.50 m do 6.10 m.  

Bezpośrednio w stropie pokładu we wschodniej i środkowej części wyrobiska występuje: 

iłowiec – 8.0 m z wkładkami węgla o miąższościach 0,30-0,50 m. Powyżej iłowca zalega po-

kład 418/2 o grubości 3.50 m, którego miąższość maleje ku zachodowi, aż do jego wyklinowa-

nia. W zachodniej części wyrobiska bezpośrednio w stropie pokładu 501 zalega piaskowiec 

(otw. G-40(2010)).  

W spągu pokładu występują: iłowiec o grubości (3.10 m do 23.60 m) z warstwą węgla o miąż-

szości 0.70 - 1,0 m (w odległości 0,40 - 0.50 m od spągu pokładu 501). W zachodniej części 

wyrobiska poniżej iłowca występuje warstwa piaskowca o grubości do 32.40 m. Budowę lito-

logiczną górotworu w rejonie przedmiotowego wyrobiska przedstawiają profile otworów G-40 

(2010), G-41 (2010), G-260 (2014).  
 

 

 
 

Rys. 1. Profile warstw spągowych i stropowych w rejonie Pochylni Va-S 
Figure 1. Profiles of floor and ceiling layers in the area of the designed Pochylnia Va-S 



  

Pochylnia Va-S (rys. 2) wykonana została równolegle w odległości około 5,0 m na południe 

od Pochylni IVa-S, która była wyrobiskiem przyścianowym wyeksploatowanej ściany IIa-S.  

Na około 30 mb (w odległości pionowej ok. 24,0 m), wyrobisko przecina krawędź ściany 

8b-S eksploatowanej w trzeciej warstwie pokładu 510, na wysokość 3,0 m w latach 2011-2012. 

Poniżej pokładu 501 (w odległości pionowej ok. 23,7 – 36,3 m) w latach 2011-2012 pro-

wadzono eksploatację trzeciej warstwy pokładu 510 ścianą 8b-S na wysokość 3,0 m z zawałem 

stropu. 

 

 

 
 

Rys. 2. Fragment mapy pokładu 501 w rejonie Pochylni Va-S. 

Figure 2. A section of the map of deck 501 in the area of the PochylniaVa-S  

 

 

 

 
 

Rys. 3. Przekrój przez Pochylnię Va-S 

Figure 3. Cross-section through the Pochylnia Va-S 

 

 

Parametry wytrzymałościowe poszczególnych rodzajów skał w otoczeniu Pochylni Va-S: 

– węgiel – Rc= 21,30-34,57 MPa, śr. 28,67 MPa, γ=12,90 kN/m3, 

– iłowiec zapiaszczony - Rc = 29,26 MPa, γ=23,12 kN/m3, 

– mułowiec - Rc = 46,03 MPa, γ=25,72 kN/m3. 



Wskaźnik rozmakalności skał wynosi: 1,0. 

Podzielność skał stropowych – płytowa. 

Profile warstw spągowych i stropowych przedstawiono na rysunku 1. 

 

2.2. Obudowa 
 

Pochylnia Va-S pełniła funkcję wentylacyjną jako wyrobisko nadścianowe dla ściany IIIa-S 

w pokładzie 501, rys.2. Wyrobisko zasadniczo wykonane zostało w obudowie łukowej podat-

nej ŁP 10 z kształtownika V32 ze stali S480W w podziałce maksymalnie do 0,8 m. Poszerze-

nia technologiczne wykonano w obudowie ŁP 12/V32/4/A. Doboru obudowy dokonano w opar-

ciu o podstawowe założenia przedstawione w zasadach opracowanych przez Politechnikę Śląską 

oraz Główny Instytut Górnictwa [1, 2].  

 

 

 
 

Rys. 4. Sposób wzmocnienia obudowy Pochylni Va-S 
Figure 4. Method of reinforcement of the Pochylnia Va-S 



 
 

. 

 

Rys. 5 i 6. Widok zabudowanych wzmocnień obudowy Pochylni Va-S wraz z widocznymi odkształceniami 

obudowy w odległości ok 15m od frontu ściany IIIa-S 

Figure 5 and 6. View of the built-in reinforcements of the Pochylnia Va-S housing along with visible de-

formations of the housing at a distance of about 15m from the front of the wall IIIa-S 

 

W trakcie eksploatacji pokładu 501 ścianą IIIa-S na poziomie 900 m, w Pochylni Va-S na 

odcinku 100m licząc od skrzyżowania eksploatowanej ściany IIIa-S, nastąpiła częściowa de-

formacja obudowy stalowej wyrobiska w wyniku oddziaływania górotworu na obudowę. Rów-

nież w wyniku zwiększonego oddziaływania ciśnienia górotworu spąg Pochylni Va-S uległ 

wypiętrzeniu. W związku z powyższym podjęto szereg działań mających na celu wzmocnienie 

obudowy wyrobiska m.in.: 

– zabudowa podciągu z prostki stalowej o profilu min. V25 w osi wyrobiska oraz dodatko-

wo podciągu drewnianego podbudowanego naprzemiennie stojakami stalowymi i drew-

nianymi (w przypadku zabudowy powyżej 1,5 m od osi wyrobiska rozparty zastrzałami 

do w/w podciągu stalowego, w miejscach budowy stojaków), 

http://m.in/


– dodatkowe wzmocnienie od strony ociosu południowego na wysokości około 1,0 m od 

spągu zabudowa podciągu stalowego min. V29, 

– zabudowa dwóch podciągów drewnianych budowanych pod stropnicami obudowy, 

podbudowanymi stojakami drewnianymi pod każdym odrzwiem obudowy, 

– ponadto obudowa wzmocniona była stropnicami podporowo-kotwiowymi stalowymi 

o profilu min. V29 przykatwianymi z użyciem kotew strunowych o długości 6 m i 9 m. 

 

 

3. DOWIERZCHNIA 5’ POKŁAD 501 NA POZIOMIE 830 M 
 

3.1. Warunki geologiczno-górnicze 
 

Pokład 501 w tym rejonie zalega z nachyleniem do ok. 7° i zapada na południowy-zachód. Skła-

da się z jednej warstwy węgla o miąższości od 1.80 m do 7.50 m. Dotychczas wykonane robo-

ty górnicze w pokładzie 501 w polu AB wielokrotnie natrafiały na zaburzenia zalegania pokła-

du objawiające się: redukcją miąższości pokładu (nawet całkowitym jego zanikiem), nieregu-

larnym zaleganiem stropu, kontaktem z piaskowcem, zwiększonymi kątami zapadania. Tego typu 

zaburzenia zwykle mają zasięg lokalny i trudny do przewidzenia. 

Ponad pokładem 501 zalega piaskowiec o grubości do 42.2 m (otw. G-1 (2002)). W spągu 

pokładu zalega iłowiec, którego miąższość łącznie z warstwą węgla (o miąższości 0.30 m do 

0.75 m) wynosi od 1.5 m do 7.9 m lub bezpośrednio piaskowiec (otw. G-1 (2002) o miąższości 

do 20.0 m.  

 

 

 
 
Rys. 7. Profile warstw spągowych i stropowych w rejonie Dowierzchni 5’ 

Figure 7. Profiles of floor and ceiling layers in the area of the designed Dowierzchni 5’ 



Parametry wytrzymałościowe poszczególnych rodzajów skał w otoczeniu Dowierzchni 5’: 

– węgiel – Rc= 9,40-18,5 MPa, śr. 15,40 MPa, γ=12,90 kN/m3, 

– iłowiec - Rc = 26,4 MPa, γ=23,4 kN/m3, 

– piaskowiec- Rc = 48,25 MPa, γ=25 kN/m3. 

Wskaźnik rozmakalności skał wynosi: 1,0. 

Podzielność skał stropowych – płytowa. 

Profile warstw spągowych i stropowych przedstawiono na rysunku 7. 

 

 

 
 

Rys. 8. Fragment mapy pokładu 501 w rejonie Dowierzchni 5’ 
Figure 8. A section of the map of deck 501 in the area of the Dowierzchnia 5’ 



Dowierzchnię 5’ przecinają krawędzie (mierząc od skrzyżowania z Chodnikiem transpor-

towym 1-bad.): 

– w rejonie skrzyżowania Dowierzchni 5’ z Chodnikiem transportowym 1-bad. występuje 

krawędź w trzeciej (przystropowej) warstwie pokładu 510. Krawędź ta powstała w wy-

niku eksploatacji trzeciej warstwy pokładu 510 ścianą 04b w odległości pionowej ok. 

28,0 m poniżej, eksploatacja prowadzona była na wysokość 3,0 m z zawałem stropu w la-

tach 2005-2006. 

– na ok. 42,0 mb krawędź zawałowej ściany 04a w pokładzie 510 IIw, znajdującej się po-

niżej w odległości pionowej ok. 30.0 m, prowadzonej na wysokość ok. 3.0 m w 2010 

roku. 
 

 

 
 

Rys. 9. Przekrój przez Dowierzchnię 5’ 

Figure 9. Cross-section through the Dowierzchnia 5’ 

 

3.2. Obudowa 
 

Odrzwia obudowy łukowej podatnej w Dowierzchni 5’, zaprojektowano w odrzwiach typosze-

regu obudowy ŁPzm-V32/4/6,0 x 3,8. 

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 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 konstrukcji 4-ro, 5-cio i 6-cio częściowej o gabarytach o sze-

rokości 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 złą-

czu 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 skrzyżo-

waniu ściana – chodnik w procesie przesuwania napędu przenośnika ścianowego, a tym 

samym zapewnienie właściwej pracy obudowy po ponownym zabudowaniu łuku ocio-

sowego. 



 
 

Rys. 10. Konstrukcja odrzwi ŁPzm-V32/4 (czteroczęściowe) 

Figure 10. Design of ŁPzm-V32/4 (four-piece) roof support frames 

 

 

Obudowę Dowierzchni 5’ w pokładzie 501 dobrano w oparciu o podstawowe założenia 

przedstawione w zasadach opracowanych przez Politechnikę Śląską oraz Główny Instytut Gór-

nictwa [1, 2]. 

Zasięg strefy spękań hsn występującej wokół Dowierzchni 5’ w pokładzie 501 określono 

w oparciu o model prof. Z. Kłeczka, [3]: 

 

  (1) 

 

gdzie: H – głębokość zalegania wyrobiska, Sw – szerokość wyrobiska w wyłomie, Ww –wysokość 

wyrobiska w wyłomie, ko – współczynnik osłabienia skał stropowych, kn –współczynnik koncentra-

cji naprężeń, śr - średni ciężar objętościowy skał stropowych. 
 

Wielkość współczynnika koncentracji naprężeń kn od zaszłości eksploatacyjnych określono 

za pomocą wzoru prof. A. Zorychty, [4]: 

 

kn = 1 + 4,1 e- 0,06z  (2) 

 

gdzie: z – odległość stropu chodnika od krawędzi pokładu. 

Dla strefy odprężonej wokół wyrobiska obliczono wielkość obciążenia średniego qo rów-

nomiernie działającego na obudowę, [1, 2]: 

 

qo = śr • hsn  (3) 

 

gdzie: śr – średni ciężar objętościowy skał stropowych, hsn – wysokość strefy spękań. 



 
 

Rys. 11. Sposób wzmocnienia obudowy Dowierzchni 5’ 
Figure 11. Method of reinforcement of the Dowierzchnia 5’ 

 



Stosując powyższe wzory wysokość strefy spękań wynosiła 3,0 m do 4,5 m w zależności od 

odległości pionowej do krawędzi pokładu, natomiast obciążenie obudowy wahało się w grani-

cach od 117 kN/m2 do 145 kN/m2. Dla przedmiotowego wyrobiska przyjęto rozstaw odrzwi 

obudowy 0,8 m oraz 0,6 w rejonie wpływu krawędzi pokładu 510. 

Wzmocnienie obudowy Dowierzchni 5’ stanowiły dwa podciągi stalowe o profilu min. V25 

zabudowane na łukach stropnicowych obudowy ŁPzm-V32/4/6,0 x 3,8. Dodatkowo na odcin-

ku 60 m przed frontem ściany wzmacniano obudowę poprzez zabudowę podciągu drewnianego 

podbudowanego stojakami stalowymi pod każdym odrzwiem obudowy. Ponadto zważywszy 

na doświadczenia uzyskane w trakcie eksploatacji ściany IIIa-S, wykonano między odrzwiowe 

kotwienie górotworu kotwami strunowymi IR-4SB350W o długości min. 6,0 m. 
 

 

 
 

Rys. 12. Widok Dowierzchni 5’ w odległości ok 20m od frontu ściany 505 

Figure 12. View of the Dowierzchnia 5' at a distance of about 20m from the front of the wall 505 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Zastosowanie obudowy podatnej ŁPzm w warunkach wpływu zaszłości eksploatacyjnych po-

zwoliło zapewnić stateczność Dowierzchni 5’ w pokładzie 501 przy zabudowie odrzwi w roz-

stawie co 0,8 m. Jedynie w rejonie wpływu krawędzi pokładu 510, odrzwia obudowy zabudowa-

no w rozstawie co 0,6 m. Wpływ zaszłości eksploatacyjnych w Dowierzchni ujawnił się w posta-

ci nieznacznego wypiętrzenia spągu i tym samym obudowa ŁPzm spełniła założenia kopalni. 
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EXPERIENCES OF KWK STASZIC-WUJEK IN THE FIELD 

OF THE USE OF ARCH LINING WITH SPECIAL SHAPES 

ADAPTED TO DIFFICULT GEOLOGICAL AND MINING 

CONDITIONS 
 

SUMARY: According to the topic of the paper: “Experiences of KWK Staszic-Wujek in the 

use of arch support with special shapes adapted to difficult geological and mining conditions”, 

based on our own experience, we want to present the impact of operating pressure on the sup-

port of longwall workings in similar – difficult geological and mining conditions in terms of 

the comparison of the typical flexible arch support to the arch support of the special shape 

ŁPzm-V32 type used in headings. 



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

PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek

Katowice, Marzec 2022 r.

Doświadczenia KWK Staszic-Wujek w zakresie stosowania obudowy chodnikowej 

łukowej o specjalnych kształtach dostosowanych do trudnych warunków geologiczno –

górniczych.



W związku z udostępnianiem i kolejno eksploatacją pokładów na coraz to większych 

głębokościach musimy się mierzyć występującymi trudnymi warunkami geologiczno –

górniczymi, co za tym idzie ze zwiększonym ciśnieniem od strony górotworu na obudowę 

wyrobisk korytarzowych.

Z uwagi na powyższe w przedmiotowym referacie na podstawie doświadczeń własnych 

porównamy zachowanie się obudowy w wyrobiskach przyścianowych w trakcie 

eksploatacji pokładu 501 ścianą IIIa-S w polu S oraz ścianą 505 w polu AB, w podobnych 

warunkach geologicznych.

Przedmiotem porównania będą:

 Pochylnia Va-S - wyrobisko nadścianowe ściany IIIa-S w pokładzie 501 w polu S na 

poziomie 900m.

 Dowierzchnia 5’ - wyrobisko nadścianowe ściany 505 w pokładzie 501 w polu AB na 

poziomie 830m.



Pochylnia Va-S

Fragment mapy pokładu 501 w rejonie Pochylni Va-S.

Pochylnia Va-S wykonana została równolegle w odległości około 5,0 m na południe od Pochylni IVa-S, 
która była wyrobiskiem przyścianowym wyeksploatowanej ściany IIa-S. 
Na około 30 mb (w odległości pionowej ok. 24,0 m), wyrobisko przecina krawędź ściany 8b-S 
eksploatowanej w trzeciej warstwie pokładu 510, na wysokość 3,0 m w latach 2011-2012.
Poniżej pokładu 501 (w odległości pionowej ok. 23,7 – 36,3 m) w latach 2011-2012 prowa-dzono
eksploatację trzeciej warstwy pokładu 510 ścianą 8b-S na wysokość 3,0 m z zawałem stropu.



Pokład 501 w tym rejonie zalega z nachyleniem od 2° do 6°
zapada na zachód i południowy zachód. Pokład składa się z 
jednej warstwy węgla bez przerostów. Miąższość pokładu 
jest zmienna i waha się od 4.50 m do 6.10 m. 
Bezpośrednio w stropie pokładu we wschodniej i środkowej 
części wyrobiska występuje: iłowiec - 8.0 m
W zachodniej części wyrobiska bezpośrednio w stropie 
pokładu 501 zalega piaskowiec.
W spągu pokładu występują: iłowiec o grubości (3.10 m do 
23.60 m). 
W zachodniej części wyrobiska poniżej iłowca występuje 
warstwa piaskowca o grubości do 32.40 m. 

Profile warstw 
spągowych i stropowych 
w rejonie Pochylni Va-S.

Parametry wytrzymałościowe poszczególnych 
rodzajów skał w otoczeniu Pochylni Va-S:
 węgiel – Rc= 21,30-34,57 MPa, śr. 28,67 MPa, 
γ=12,90 kN/m3
 iłowiec zapiaszczony - Rc = 29,26 MPa, γ=23,12 
kN/m3
 mułowiec - Rc = 46,03 MPa, γ=25,72 kN/m3

Wskaźnik rozmakalności skał wynosi: 1,0
Podzielność skał stropowych – płytowa



Przekrój przez Pochylnię Va-S.



Pochylnia Va-S pełniła funkcję wentylacyjną 
jako wyrobisko nadścianowe dla ściany IIIa-S 
w pokładzie 501. Wyrobisko zasadniczo 
wykonane zostało w obudowie łukowej 
podatnej ŁP 10 z kształtownika V32 ze stali 
S480W w podziałce maksymalnie do 0,8m. 
Poszerzenia technologiczne wykonano w 
obudowie ŁP 12/V32/4/A. 

W trakcie eksploatacji pokładu 501 ścianą 
IIIa-S na poziomie 900m, w Pochylni Va-S 
na odcinku 100m licząc od skrzyżowania 
eksploatowanej ściany IIIa-S, nastąpiła 
częściowa deformacja obudowy stalowej 
wyrobiska w wyniku oddziaływania 
górotworu na obudowę. Również w wyniku 
zwiększonego oddziaływania ciśnienia 
górotworu spąg Pochylni Va-S uległ 
wypiętrzeniu. 



W związku z powyższym podjęto szereg działań 
mających na celu wzmocnienie obudowy 
wyrobiska m.in.:
 zabudowa podciągu z prostki stalowej o 

profilu min. V25 w osi wyrobiska oraz 
dodatkowo podciągu drewnianego 
podbudowanego naprzemiennie stojakami 
stalowymi i drewnianymi (w przypadku 
zabudowy powyżej 1,5m od osi wyrobiska 
rozparty zastrzałami do w/w podciągu 
stalowego, w miejscach budowy stojaków),

 dodatkowe wzmocnienie od strony ociosu    
południowego na wysokości około 1,0m od    
spągu zabudowa podciągu stalowego min. 
V29,

 zabudowa dwóch podciągów drewnianych 
budowanych pod stropnicami obudowy, 
pod-budowanymi stojakami drewnianymi 
pod każdym odrzwiem obudowy,

 ponadto obudowa wzmocniona była 
stropnicami podporowo - kotwiowymi
stalowymi o profilu min. V29 
przykatwianymi z użyciem kotew 
strunowych o długości 6m i 9m.

http://m.in/


Dowierzchnia 5’

Fragment mapy pokładu 501 w rejonie 
Dowierzchni 5’

 w rejonie skrzyżowania Dowierzchni 
5’ z Chodnikiem transportowym 
1-bad. występuje krawędź w trzeciej 
(przystropowej) warstwie pokładu 
510. 

 na ok. 42,0 mb krawędź zawałowej 
ściany 04a w pokładzie 510 IIw, 
znajdującej się poniżej w odległości 
pionowej ok. 30.0 m, 



Pokład 501 w tym rejonie zalega z nachyleniem do ok. 7° i zapada na południowy-zachód, 
składa się z jednej warstwy węgla o miąższości od 1.80 m do 7.50 m. Dotychczas wykonane 
roboty górnicze w pokładzie 501 w polu AB wielokrotnie natrafiały na zaburzenia zalegania 
pokładu objawiające się: redukcją miąższości pokładu (nawet całkowitym jego zanikiem), 
nieregularnym zaleganiem stropu, kontaktem z piaskowcem, zwiększonymi kątami zapadania. 
Ponad pokładem 501 zalega piaskowiec 
o grubości do 42.2 m. 
W spągu pokładu zalega iłowiec, 
którego miąższość łącznie z warstwą 
węgla (o miąższości 0.30 m- 0.75 m) 
wynosi od 1.5 m do 7.9 m lub 
bezpośrednio piaskowiec o 
miąższości do 20.0 m.

Profile warstw spągowych i 

stropowych w rejonie Dowierzchni 5’.



Przekrój przez Dowierzchnię 5’.



Odrzwia obudowy łukowej podatnej w Dowierzchni 5’,zaprojektowano w odrzwiach typoszeregu obudowy ŁPzm-
V32/4/6,0 x 3,8
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 konstrukcji 4-ro, 5-cio i 6-cio częściowej 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



Obudowę Dowierzchni 5’ w pokładzie 501 dobrano w 
oparciu o podstawowe założenia przed-stawione w 
zasadach opracowanych przez Politechnikę Śląską oraz 
Główny Instytut Górnictwa [1, 2].
Określono zasięg strefy spękań wynoszący 3,0 m do 4,5 m
w zależności od odległości pionowej do krawędzi pokładu,

natomiast obciążenie obudowy wahało się w granicach od
117 kN/m2 do 145 kN/m2.

Dla przedmiotowego wyrobiska przyjęto rozstaw odrzwi
obudowy 0,8 m oraz 0,6 w rejonie wpływu krawędzi
pokładu 510.

Wzmocnienie obudowy Dowierzchni 5’ stanowiły:
 dwa podciągi stalowe o profilu min. V25 zabudowane 

na łukach stropnicowych obudowy ŁPzm-V32/4/6,0 x 
3,8, 

 na odcinku 60m przed frontem ściany wzmacniano 
obudowę poprzez zabudowę podciągu drewnianego 
podbudowanego stojakami stalowymi pod każdym 
odrzwiem obudowy,

 ponadto zważywszy na doświadczenia uzyskane w 
trakcie eksploatacji ściany IIIa-S, wykonano między 
odrzwiowe kotwienie górotworu kotwami strunowymi 
IR-4SB350W o długości min. 6,0m



Widok Dowierzchni 5’ w 

odległości ok 20m od frontu 

ściany 505

Zastosowanie obudowy podatnej ŁPzm w warunkach wpływu zaszłości eksploatacyjnych 
pozwoliło zapewnić stateczność Dowierzchni 5’ w pokładzie 501 przy zabudowie odrzwi w 
rozstawie co 0,8 m. Jedynie w rejonie wpływu krawędzi pokładu 510, odrzwia obudowy 
zabudowano w rozstawie co 0,6 m. Wpływ zaszłości eksploatacyjnych w Dowierzchni ujawnił 
się w postaci nieznacznego wypiętrzenia spągu i tym samym obudowa ŁPzm spełniła 
założenia kopalni w tym zakresie.
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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań z prototypowego układu pomiaro-

wego do monitorowania zmian rozkładu temperatur w złożu węgla dla fazy zagrzewania i wy-

chładzania i korelację z analizą przebiegu stężeń gazów. Badania zmian temperatury i zmian 

stężeń gazów prowadzono od temperatury 35 do 300°C dla fazy zagrzewania oraz od 300 do 

35°C dla fazy wychładzania. Obliczono udziały procentowe węgla dla poszczególnych tempe-

ratur. Przeprowadzono analizę zmian stężeń gazów podczas zagrzewania i wychładzania oraz 

określono dynamikę zmian stężeń gazów dla badanych węgli. Przeprowadzono także analizę 

zmian wartości wskaźników pożarowych. Pomiędzy fazą zagrzewania i wychładzania zaob-

serwowano duże różnice stężeń gazów oraz wartości wskaźników pożarowych. Zaproponowa-

no stosowanie innych kryteriów do oceny zagrzewającego się i wychładzanego złoża węgla.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo, węgiel, samozagrzewanie, zagrożenie pożarowe 

 

 

 

1. WSTĘP  

 

Skuteczna kontrola pożarów endogennych wymaga dostatecznie wczesnej i dokładnej identy-

fikacji procesów prowadzących do ich powstania a także rozpoznania procesu wychładzania 

węgla. Procesom egzotermicznym towarzyszy uwalnianie się licznych gazów. Te gazy to prze-

de wszystkim tlenek węgla, dwutlenek węgla, wodór i węglowodory [Adamus 2011]. Wśród 

węglowodorów nienasyconych, etylen, propylen i acetylen są najważniejsze dla oceny rozwoju 

zagrzewania węgla. Uwolnieniu wyżej wymienionych gazów towarzyszy spadek zawartości 

tlenu [Dai 2007, Beamish i Arisoy 2008]. 

Samozagrzanie węgla jest możliwe, gdy do węgla dopływa odpowiednia ilość tlenu i równo-

cześnie węgiel ma możliwość kumulacji wydzielanego ciepła. Jeżeli w zrobach zachodzi taka 

równowaga postępuje proces samozagrzewania węgla a następnie samozapłonu węgla [Cygan-

kiewicz 2000; Beamish 2001, Xia 2014]. Badania nad procesem samozagrzewania i samozapale-

nia węgli prowadzone są od wielu lat [Beamish 2005; Taraba 2014, Dudzińska 2015]. Pomimo 

ciągłego monitoringu i stosowania profilaktyki przeciwpożarowej w kopalniach węgla wciąż 

notowane są nowe pożary [Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i tech-



 

 

nicznych w górnictwie węgla kamiennego. Katowice, Wydawnictwo GIG 2020, Zubicek i Ada-

mus 2013, Taraba 2014]. 

W zagrzewającym się złożu węgla stężenia węglowodorów razem ze stężeniami tlenku wę-

gla i wodoru wzrastają wraz ze wzrostem temperatury i spadają wraz ze spadkiem temperatury. 

Są one istotnym wskaźnikiem stopnia rozwoju samozagrzewania i wychładzania węgla. Mie-

rząc ich zawartości w powietrzu kopalnianym można ocenić stopień rozwoju samozagrzania 

i podjąć odpowiednie działania hamujące rozprzestrzenianie się zagrzewania [Lu et al. 2004]. 

Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule mogą stanowić przyczynek do określe-

nia zmian temperatury węgla w zaizolowanej przestrzeni, a co za tym idzie określenia czy 

można ponownie otworzyć lub zlikwidować pole pożarowe. Opracowano wiele metod oceny 

stanu pożaru w izolowanym rejonie. Jednakże są one zawodne, ponieważ niektóre parametry 

określa się pośrednio i w sposób przybliżony. W celu określenia stanu pożaru prowadzi się 

analizy stężeń gazów w miejscach, gdzie występuje zagrzanie. Wyniki tych badań pozwalają 

określić wskaźniki pomocne przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czy istnieje niebezpie-

czeństwo wznowienia pożaru w razie otwarcia pola pożarowego. W przypadku pożaru w zro-

bach niewiele wiadomo na temat składu gazów dopływających do ogniska, a w szczególności 

zawartości tlenu.  

Dotychczas analiza stanu zagrożenia pożarowego polegała na ocenie ilościowej w danej 

temperaturze, zakładając, że cała masa węgla znajduje się w jednej temperaturze. Jedną z ta-

kich metod jest metoda wczesnego wykrywania pożarów prowadzona w oparciu o zmierzone 

stężenia gazów wydzielających się w wyniku samozagrzewania węgla [Cygankiewicz 2000, 

Adamus 2011]. W warunkach laboratoryjnych gazy wydzielające się podczas wygrzewania 

wzorcowej próbki pobierane są z ogniska pożarowego o stałej temperaturze i poddawane anali-

zie chromatograficznej. W związku z tym wskaźniki pożarowe wyznaczane w warunkach labo-

ratoryjnych różnią się od wyznaczonych w warunkach rzeczywistych.  

W warunkach rzeczywistych ognisko zagrzania nie ma stałej temperatury, a raczej jest cha-

rakteryzowane przez zakres temperatury: od temperatury maksymalnej w centrum ogniska do 

temperatury górotworu. Analizowanie zagrzania czy wychładzania powinno uwzględniać skład 

gazów pochodzących z zagrzanego węgla z całego zakresu temperatur dla fazy zagrzewania 

i wychładzania. Konstrukcja urządzenia zastosowana w badaniach przedstawionych w artykule 

pozwoliła uzyskać rozkład temperatur w naczyniu badawczym, czyli była bliższa warunkom 

rzeczywistym.  

W artykule przedstawiono rozkład temperatur oraz wyniki analiz chromatograficznych stę-

żeń gazów pochodzących z badanych próbek węgla wraz ze wzrostem ich temperatury a także 

rozkład temperatur i wyniki analiz gazów przy spadku temperatury. Wykresy przedstawiają 

zmiany stężeń oznaczonych gazów w zależności od temperatury próbki węgla. Badania prze-

prowadzono dla różnych rodzajów węgla występującego w Polsce, biorąc pod uwagę zarówno 

pokłady węgla metanowe jak i niemetanowe. 

Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do oceny procesu samozagrzewania węgla w zro-

bach oraz oceny stanu zagrożenia pożarowego w wychładzanym polu pożarowym.  

 

 

2.METODYKA BADAŃ I MATERIAŁY 
 

2.1. Materiały 
 

Próbki węgla kamiennego pochodziły z pięciu polskich kopalń: próbka 1, próbka 2, próbka 3, 

próbka 4 i próbka 5. Próbki pobrane zostały ze świeżo odsłoniętej calizny pokładu węgla, 



 

 

z miejsc reprezentujących średnie własności pokładu dotyczące jego zagrożenia pożarem en-

dogenicznym w postaci brył o jak największej masie.  

Przed badaniem próbki węgla zostały rozdrobnione w kruszarce ślimakowo-tarczowej. Ma-

teriał do badań stanowiły bryły o uziarnieniu mniejszym od 2,5 mm w ilości 6 kg. Zostały one 

umieszczone w metalowym pojemniku i przedmuchane azotem. Wyznaczono wartości wybra-

nych parametrów fizyko-chemicznych prób węgla. 

 

2.2. Stanowisko badawcze 
 

Badania procesu utleniania i wychładzania przeprowadzono w metalowej komorze reakcyjnej 

w kształcie zbliżonym do kuli. Wewnątrz kuli umieszczony jest rozdrobniony węgiel, a pomię-

dzy jego ziarnami przy zagrzewaniu przepływa powietrze syntetyczne, a przy wychładzaniu azot. 

Temperatura jest podnoszona za pomocą grzałki wykonanej z przewodu grzewczego o średnicy 

40 mm i wysokości 40 mm. Założona temperatura procesu zawiera się w przedziale od 35°C do 

300°C. Do miejsca grzania węgla doprowadzone są dwa kanały zapewniające dopływ mie-

szanki gazowej. Proces wzrostu i spadku temperatury węgla przebiega powoli, eksperyment 

trwa kilka dni.  

Straty cieplne są określane na podstawie wymiarów i zmierzonych wartości sześciu tempe-

ratur (jeden pomiar w ognisku zagrzania, drugi w odległości ok. 40 mm od centralnej części 

jądra zagrzania, trzeci 60 mm od jądra, czwarty 80 mm od jądra, piąty 100 mm i szósty 120 

mm). Przy zastosowaniu dostatecznie dużej pojemności cieplnej (masa węgla ok. 6 kg) uzysku-

je się wytłumianie fluktuacji temperatury.  

W aparaturze zainstalowano sześć czujników temperatury, czujnik zainstalowany centralnie 

steruje procesem zagrzewania za pomocą regulatora PID. Pomiar temperatury węgla podczas 

reakcji następuje z dokładnością 0,2°C, a wyniki pomiarów są automatycznie zapisywane na 

dysku komputera. Przez węgiel w komorze reakcyjnej przepływa gaz o zadanej zawartości tle-

nu 20,5%. Przepływ powietrza mierzono przepływomierzem ALICAT M-200SCCM-D/5M. 

Pomiar składu gazów wykonano na chromatografach gazowych.  

 

 

 
 

Rys. 1. Schemat stanowiska do obserwacji pożaru w trakcie zagrzewania i wychładzania węgla 

Figure 1. Test site for observations of fire during the heating and cooling of coal 



 

 

2.3. Procedura badawcza 

 

Do próbki węgla w komorze reakcyjnej doprowadza się powietrze z natężeniem przepływu 

V = 4,0 dm3/h.  

1 faza badań – analiza wzrostu maksymalnej temperatury w ognisku, oraz 5 temperatur w od-

ległości od centralnej części ogniska 4, 6, 8, 10 i 12 cm oraz analiza stężeń gazów w atmosfe-

rze zawierającej 20,5% tlenu, czyli wartości zbliżonej do zawartości tlenu w prądzie obiego-

wym ścian wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Gaz wylotowy jest analizowany 

w temperaturach 35, 50, 100, 150, 200, 250 i 300°C. 

2 faza badań – analiza spadku temperatury podczas stygnięcia zagrzanego węgla, analogicznie 

monitorowanie temperatury na czujnikach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz analiza stężeń gazów w atmos-

ferze azotu, czyli atmosferze odpowiadającej doskonale zaazotowanej przestrzeni zrobów pod-

czas wychładzania ogniska pożarowego w zrobach. Doświadczenie przerywa się po osiągnię-

ciu przez próbkę węgla temperatury końcowej T=30°C. Wyniki przedstawione są w postaci 

wykresów zmian stężeń gazów. 

 

 

3. REZULTATY I DYSKUSJA 

 

Analizując przebieg zmian rozkładu temperatury podczas zagrzewania zaobserwowano szybkie 

zwiększanie się różnic pomiędzy wskazaniami czujników. Dla temperatury w ognisku 50°C 

różnica temperatur pomiędzy czujnikami 1 i 2 wynosiła kilkanaście °C i stopniowo się zwięk-

szała osiągając dla temperatury w ognisku 300°C wartość około 130°C. Różnica temperatur 

pomiędzy czujnikami 1 i 3 wzrastała jeszcze szybciej z wartości około 25°C dla temperatury 

ogniska 50°C do około 250°C przy temperaturze w ognisku 300°C. Odległość pomiędzy czaj-

nikami 1 i 3 wynosiła tylko 6 cm, na tak małej odległości zmiana temperatury wyniosła do 

250°C. Tak duże różnice temperatur potwierdziły dobre właściwości izolacyjne węgla kamien-

nego. 
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Rys. 2. Rozkład temperatury w zagrzewającej się próbie węgla numer 2 dla temperatury maksymalnej 

300°C 

Figure 2. The distribution of temperature in the heating-up coal sample no. 2 for a maximum temperature 

of 300°C 



 

 

Przebieg i rozkład zmian temperatury w zagrzewających się węglu potwierdził, że zarówno 

w warunkach laboratoryjnych jak i warunkach rzeczywistych dla każdego momentu zagrzania 

czy wychładzania rozkład ten był inny, a co za tym idzie udział procentowy węgla w poszcze-

gólnych temperaturach w formującym i wychładzającym zagrzaniu się zmieniał.  

Na rys. 2 przedstawiono rozkład temperatur dla próbki numer 2 w zagrzewającym i wy-

chładzającym się węglu. 

Udziały procentowe czy wagowe w poszczególnych temperaturach określają, jaka ilość 

węgla bierze udział w zagrzewaniu. Gazy wydzielające się w danej temperaturze maksymalnej 

są mieszaniną gazów z poszczególnych temperatur od temperatury maksymalnej do 

temperatury minimalnej w danym momencie. 

Wyliczone udziały procentowe dla poszczególnych temperatur pozwalają na określenie, 

jaka ilość węgla w reaktorze znajduje się w przyjętych przedziałach temperatur do 50, 50-100, 

100-150, 150-200, 200-250, 250-300°C. 

 
Tabela 1. Przykładowe udziały procentowe dla próbki węgla nr 2 

Table 1. Changes in the percentage of coal sample no. 2 
 

Przedziały temperatur w 

reaktorze 

Temperatura w ognisku 

Faza zagrzewania Faza wychładzania 

100°C 200°C 300°C 200°C 100°C 

do 50°C 0,96 0,66 0,55 0,62 0,89 

50-100°C 0,04 0,27 0,34 0,29 0,10 

100-150°C - 0,05 0,06 0,05 - 

150-200°C - 0,02 0,03 0,02 - 

200-250°C - - 0,01 0,01 - 

250-300°C - - 0,01 - - 

 

 

Analizując wyniki zaobserwowano powolne zmiany rozkładu temperatury węgla w reakto-

rze. Dla temperatury w ognisku 100°C udziały procentowe węgla w reaktorze poniżej 50°C 

wynoszą od 93 do 96%. Dla temperatury 200°C, udziały procentowe węgla w reaktorze poni-

żej 50°C wynoszą od 66 do 82%. Natomiast dla temperatury 300°C, udziały procentowe węgla 

poniżej 50°C wynoszą już tylko od 55 do 71%. Analogicznie możemy obserwować zmiany 

udziału procentowego węgla w innych przedziałach temperatur 50-100, 100-150, 150-200, 

200-250 i 250-300°C. Zmiany udziałów procentowych węgla przy spadku temperatury. Ob-

serwujemy tu powolny wzrost udziału procentowego węgla w niższych przedziałach tempera-

tur. Jednak dla temperatury 200°C, udziały procentowe węgla poniżej 50°C wynoszą tylko od 

62 do 76% dla temperatury w ognisku 100°C udziały procentowe węgla poniżej 50°C wynoszą 

od 80 do 89%.  

Porównując udziały procentowe dla tych samych temperatur w ognisku dla fazy zagrzewa-

nia i wychładzania zaobserwowano znaczne różnice rozkładu poszczególnych udziałów pro-

centowych. Dla wszystkich węgli średnia temperatura w fazie wychładzania była wyższa na 

każdym z czujników.  

Temperatura rejestrowana na czujniku nr 6 najbardziej oddalonym (12 cm) od jądra za-

grzanego węgla przy 300°C w ognisku dla wszystkich węgli nie przekracza 40°C. Świadczy to 

o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych węgla. 

Analizowanie zagrzania czy wychładzania powinno uwzględniać model zawierający węgiel 

w różnych temperaturach, czyli model zbliżony do zaprezentowanego. 



 

 

Model ten pozwala w bezpośredni sposób uzyskać przybliżony rozkład procentowy tempe-

ratur, czyli jest bliższy warunkom rzeczywistym.  

 

Analiza zmian stężeń gazów  

 

W górnictwie polskim poziom zagrożenia pożarowego obligatoryjnie określa się przez 

przyrost tlenku węgla oraz wskaźnikiem ilości tlenku węgla VCO (l/min). Wyniki analiz wy-

korzystywane są do wyznaczenia wskaźnika Grahama, który jest również stosowany obligato-

ryjnie. Metodą dodatkową jest metoda kalorymetryczno-chromatograficzna [Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki 2016] stosowna dla poszerzenia oceny stanu zagrożenia pożarowego.  

Wraz ze wzrostem temperatury w ognisku zagrzewającego się węgla rosną stężenia tlenku 

węgla, etanu, etylenu, propanu, propylenu, wodoru, acetylenu i dwutlenku węgla oraz zmniej-

sza się zawartość tlenu [Dudzińska 2015, Lu 2004, Beamish 2008, Sigh 2007]. Natomiast wraz 

ze spadkiem temperatury w węglu stężenia tlenku węgla, etanu, etylenu, propanu, propylenu, 

wodoru, acetylenu i dwutlenku węgla wykazują tendencję spadkową. 

Ocena zagrzania w początkowej oraz w końcowej fazie jest znacznie utrudniona ze wzglę-

du na bardzo niskie wartości stężeń w stosunku do stężeń obserwowanych przy wysokich tem-

peraturach. Znaczne różnice stężeń pomiędzy poszczególnymi gazami również utrudniają ob-

serwację.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że praktycznie wszystkie gazy za wy-

jątkiem acetylenu pojawiły się już w temperaturze 35°C. Próg oznaczalności acetylenu wynosi 

0,002 ppm i prawdopodobnie zwiększenie dokładności wykrywania pozwoli również na ob-

serwację zmian jego stężeń.  

Dynamika przyrostu stężeń gazów jest najwyższa w przedziałach temperatur 100-150°C 

oraz 150-200°C. Gazy o największej dynamice zmian ułatwiają obserwację zagrożenia poża-

rowego. 

 

 

 
 

Rys. 3. Przebieg zmian stężeń tlenku węgla dla fazy zagrzewania i wychładzania 

Figure 3. Changes in carbon monoxide concentrations, the heating phase and cooling phase 

 



 

 

Dla próbek węgla 1 i 5 najniższe przyrosty zmierzono dla etanu, propanu i dwutlenku wę-

gla, natomiast najwyższe dla etylenu, propylenu, wodoru, tlenku węgla. 

Dla próbek węgla 2, 3, 4 najniższe przyrosty zanotowano dla etanu i propanu a najwyższe 

dla etylenu, tlenku węgla i wodoru.  

Na rys. 3 przedstawiono stężenia poszczególnych gazów dla 5-ciu badanych prób węgla. 
 

 

 
 

Rys. 4. Przebieg zmian stężeń etylenu dla fazy zagrzewania i wychładzania 

Figure 4. Changes in ethylene concentrations, the heating phase and cooling phase  

 

 

Temperatura 35°C została przyjęta jako średnia temperatura górotworu w kopalniach wę-

gla. Jest to jedna z najważniejszych temperatur do oceny zagrożenia pożarowego, znając stęże-

nia poszczególnych gazów można określić charakterystyczne tło, dla każdego pokładu węgla. 

Stężenia tlenku węgla dla wszystkich badanych węgli systematycznie rosną, osiągając zbliżone 

wartości w temperaturze 300°C, po czym spadają do niskich wartości. Przykładowo dla węgla 

numer 3 rosną z 35 do 21000 ppm, a następnie spadają do 15 ppm. 

Oceniając stan zagrożenia pożarowego najczęściej analizuje się przebieg zmian stężeń tlen-

ku węgla. Przeprowadzone badania potwierdziły, że jest to jeden z najbardziej charaktery-

stycznych gazów do oceny zagrożenia pożarowego.  

Dla poszczególnych węgli przyrosty stężeń etanu są niewielkie. Dla próbki węgla numer 2 

etan wzrasta tylko z 970 do 5180 ppm. Tak niska dynamika wzrostu i spadku stężeń utrudnia 

ocenę zmian temperatury, a co za tym idzie gaz ten jest mniej przydatny w ocenie zagrożenia 

pożarowego. 

Kolejne gazy używane do oceny stanu zagrożenia pożarowego to etylen i propylen. Stęże-

nia i przebiegi tych gazów są do siebie podobne, przy czym za bardziej reprezentatywny moż-

na przyjąć przebieg stężeń etylenu. Stężenia etylenu dla wszystkich węgli charakteryzują się 

bardzo dużymi przyrostami (rys.4). Przykładowo dla węgla numer 2 stężenie etylenu zmienia 

się od 0,10 ppm do 50 ppm. Również stężenia propylenu zmieniają się w bardzo szerokim za-

kresie, dla próbki węgla numer 2 od 0,09 do 11,4 ppm. 



 

 

Analizując stężenia etylenu i propylenu zaobserwowano, że w końcowej fazie wychładza-

nia wartości tych stężeń przyjmują wartości zdecydowanie wyższe niż podczas zagrzewania. 

Zjawisko to potwierdza również wieloletnia obserwacja pół pożarowych w kopalniach węgla. 

Przykładowo dla próbki węgla numer 3 stężenie etylenu przy zagrzewaniu dla tzw. tła wynosi 

0,12 ppm, a podczas wychładzania 0,91 ppm., stężenie propylenu wynosi 0,09 ppm przy za-

grzewaniu a podczas wychładzania 0,48 ppm.  

Można stwierdzić, że etylen i propylen są gazami najlepiej opisującymi zagrożenie poża-

rowe, zwłaszcza w fazie wychładzania. 

Stężenia acetylenu przy zagrzewaniu do temperatury około 150°C utrzymują się na pozio-

mie granicy oznaczalności i wynoszą 0,002 ppm. Przy wychładzaniu wartość ta jest osiągana 

około 50°C, poniżej tej temperatury obserwacja zmian stężeń acetylenu staje się niemożliwa. 

Analizując zmiany stężeń acetylenu można stwierdzić, że gaz ten może być przydatny w oce-

nie zagrożenia pożarowego od 200°C przy zagrzewaniu oraz powyżej 100°C przy wychładzaniu.  

Stężenia dwutlenku węgla dla wszystkich węgli systematycznie rosną i charakteryzują się 

średnimi przyrostami w stosunku do innych gazów. Przy wychładzaniu również systematycz-

nie lecz powoli maleją. Gaz ten można używać do oceny zagrożenia pożarowego, jednakże 

jego niezbyt duża dynamika spadku przy wychładzaniu może utrudniać ocenę zagrażania poża-

rowego.  

Stężenia wodoru dla wszystkich węgli dynamicznie rosną i spadają w całym zakresie tem-

peratur. Stężenia wodoru w temperaturze 35°C wynoszą 0,5 ppm i systematycznie rosną do 

około 100 ppm przy 300°C. Przy wychładzaniu ponownie spadają do 0,5 ppm. Na podstawie 

przeprowadzonych badań można uznać, że wodór jest również jednym z najbardziej charakte-

rystycznych gazów do oceny zagrzewającego i wychładzającego się węgla. 

 

Analiza wskaźników pożarowych 
 

Kryteria przyjęte w przepisach górniczych sprawdzają się tylko podczas zagrzewania węgla 

(rys.5). 

 

 

 
 

Rys. 5. Przebieg zmian wartości wskaźnika Grahama 

Figure 5. Changes in the value of the Graham index 



 

 

Analizując rys. 5 możemy stwierdzić, że dla wszystkich badanych węgli granica G3 wyno-

sząca 0,0300 (początek pożaru) wynosi około 200°C. Natomiast granicę G2 wynoszącą 0,0070 

(nakazuje podjęcie prac profilaktycznych) badane węgle osiągają w przedziale temperatur od 

100 do 150°C. Granicę G1 wynoszącą 0,0026 węgla osiągają w przedziale od 35 do 50°C. 

Eksploatacja pokładów węgla prowadzona jest z coraz większych głębokości a co za tym 

idzie przy wyższej temperaturze pierwotnej górotworu. Temperatury pierwotne górotworu po-

wyżej 40°C są już codziennością w kopalniach węgla prowadzi to już przy uruchomieniu ścia-

ny do wydzielania znacznych ilości tlenku węgla. 

Jak widać z rys.5 przebieg zmian wskaźnika Grahama przy zagrzewaniu dla wszystkich ba-

danych węgli był podobny, a co za tym idzie temperatury wyznaczane przez granice wskaźnika 

Grahama dla wszystkich badanych węgli były podobne. Dlatego też zastosowanie kryteriów 

wskaźnika Grahama przy zagrzewaniu jest jak najbardziej uzasadnione. Posługiwanie się tymi 

kryteriami przy wychładzaniu prowadzi do błędnych wniosków. Wartości wskaźnika bardzo 

szybko maleją i osiągają próg G3 w przedziale temperatur 200-150°C, czyli wartość wskazuje 

już na sytuację normalną. 

 

 

WNIOSKI 

 

1. Przeprowadzono analizę zmian temperatury wokół zagrzewającego i wychładzającego 

ogniska pożaru. Obliczono udziały procentowe węgla w reaktorze dla poszczególnych tem-

peratur. Porównując udziały procentowe węgla dla tych samych temperatur w ognisku dla 

fazy zagrzewania i wychładzania zaobserwowano znaczne różnice rozkładu poszczegól-

nych udziałów procentowych węgla. Dla wszystkich węgli średnia temperatura w fazie wy-

chładzania była wyższa na każdym z czujników.  

2. Przeprowadzono analizę zmian stężeń gazów podczas zagrzewania i wychładzania oraz 

określono dynamikę zmian stężeń gazów dla badanych węgli. Dla próbek węgla numer 1 i 5 

najniższe przyrosty zmierzono dla etanu, propanu i dwutlenku węgla. Natomiast najwyższe 

dla etylenu, propylenu, wodoru, tlenku węgla. Dla próbek węgla numer 2, numer 1 i numer 

4 najniższe przyrosty zanotowano dla etanu i propanu. Najwyższe dla etylenu, tlenku węgla 

i wodoru. Wyznaczono wartości tła, czyli stężenia gazów w temperaturze pierwotnej skał 

przy zagrzewaniu i wychładzaniu. Wytypowano etylen jako jeden z najbardziej charaktery-

stycznych gazów, zwłaszcza do oceny wychładzania węgla.  

3. Przeprowadzono analizę zmian wartości wskaźników pożarowych. Wskaźnik Grahama 

przy zagrzewaniu dla wszystkich badanych węgli jest podobny, dlatego też zastosowanie 

kryteriów wskaźnika Grahama przy zagrzewaniu jest jak najbardziej uzasadnione. Posługi-

wanie się tymi kryteriami przy wychładzaniu prowadzi do błędnych wniosków.  

4. Przyjęcie wspólnych kryteriów oceny zagrożenia pożarowego dla fazy zagrzewania i wy-

chładzania jest niemożliwe. Dlatego też w celu dokładnego określenia temperatury w wy-

chładzanym ognisku dla każdego węgla należy przeprowadzić badania modelowe i dobrać 

odpowiednie granice.  
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STRESZCZENIE: Referat przestawia innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w gór-

niczym wyciągu szybowym szybu „Janina VI ” podnoszące efektywność i bezpieczeństwo pracy. 

W okresie od stycznia 2018 roku do sierpnia 2021 Konsorcjum firm MOSTOSTAL ZABRZE 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w Gliwicach i SIEMAG 

TECBERG Polska Sp. z o.o. w ramach zadania „Budowa docelowej infrastruktury powierzch-

niowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu „Janina VI” dla TAURON 

Wydobycie S.A wybudowało pierwszy w polskim górnictwie węglowym górniczy wyciąg 

szybowy z maszyną wyciągową z napędem bezpośrednim z wykorzystaniem wolnoobrotowe-

go silnika synchronicznego prądu przemiennego sterowanego przemiennikiem częstotliwości. 

W górniczym wyciągu szybowym szybu „Janina VI” zastosowano ponadto szereg innych no-

woczesnych i innowacyjnych dla przemysłu węglowego rozwiązań technicznych takich jak 

sterowania automatyczne maszyny wyciągowej w trybie zdalnego uruchamiania podczas wy-

dobycia, jazdy ludzi i prac rewizyjnych, grawitacyjne opuszczanie nadwagi w warunkach awa-

ryjnej przerwy w zasilaniu maszyny wyciągowej, sterowanie układu hamulcowego zapewnia-

jące stałe opóźnienie hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej, wyciągacze jednostek 

transportowych z klatki poprawiające znacząco efektywność i bezpieczeństwo obsługi urzą-

dzeń.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: górniczy wyciąg szybowy, maszyna wyciągowa, innowacyjne rozwią-

zanie techniczne, poprawa bezpieczeństwa pracy.  

 

 

 

Szyb „Janina VI” jest szybem wdechowym o średnicy 7,5 m, zgłębionym i zazbrojonym do 

głębokości 522,5 m w latach 1991 do 1993 roku, następnie pogłębionym i zazbrojonym do 

głębokości 822,5 m w latach 2013-2016. W okresie od stycznia 2018 roku do sierpnia 2021 

Konsorcjum firm MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-

słowego S.A. w Gliwicach i SIEMAG TECBERG Polska Sp. z o.o. w ramach zadania „Budo-

wa docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybo-



 

 

wym szybu „Janina VI” dla TAURON Wydobycie S.A wybudowało miedzy innymi basztową 

betonową wieże szybową z pierwszą w polskim górnictwie węglowym maszyną wyciągową 

z napędem bezpośrednim z wykorzystaniem wolnoobrotowego silnika syn-chronicznego prądu 

przemiennego sterowanego przemiennikiem częstotliwości, budynek nadszybia szybu, pomost 

dojścia załogi do szybu oraz pozostałą infrastrukturę techniczna niezbędna do uruchomienia 

górniczego wyciągu szybowego.  

Podstawowe dane techniczne górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w szybie 

„Janina VI” przedstawiają się następująco:  

 Maszyna wyciągowa – wieżowa, typu 4L-4200/2000 z bębnem pędnym o średnicy 

przewijania lin 4200 mm, jednosilnikowa, wyposażona w hamulce tarczowe z 10 para-

mi siłowników typu BE 100 na 4 stojakach,  

 Silnik główny – synchroniczny, prądu przemiennego typu AMZ 1600QN16 PNB, o mocy 

znamionowej 2 000 kW, znamionowe obroty 56,9 obr/min, częstotliwość zasilania sil-

nika 7,59 Hz, napięcie stojana 630 V AC, moment nominalny silnika 336 kNm,  

 Naczynia wyciągowe – czteropiętrowa klatka wielkogabarytowa o udźwigu użytecznym 

24 Mg z podnoszonymi piętrami, przeciwciężar.  

Ruch górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w szybie „Janina VI” jest prowa-

dzony pod następującymi warunkami: 

 Uprawnionymi poziomami do jazdy ludzi są: nadszybie szybu, zrąb szybu, poziom 

350 m i poziom 800 m, 

 Uprawnionymi poziomami do transportu materiałów oraz ciągnienia urobku są: poziom 

zrębu, poziom 350 m, poziom 800 m , 

 Prędkość jazdy nie może przekroczyć dla jazdy ludzi, transportu materiałów i ciągnienia 

urobku V = 12 m/s, 

 Masa użyteczna jazda ludzi Ql = 18 Mg ( 4 x 50 osób ),  

 Masa użyteczna transportu materiałów i ciągnienie urobku Q = 24 Mg.  

Podejmując decyzję o wyborze typu napędu, ładowności, funkcji i wielkości naczyń wycią-

gowych brano pod uwagę istniejące w szybie zbrojenie szybowe, potrzeby i możliwości trans-

portowe Zakładu Górniczego Janina, optymalizację kosztów budowy i eksploatacji wyciągu 

szybowego, aspekty niezawodności przyjętych rozwiązań technicznych jak również bezpie-

czeństwo obsługi górniczego wyciągu szybowego.  

Zasada wysokiej niezawodności górniczego wyciągu szybowego realizowana jest poprzez 

nadmiarowość jego podstawowych układów takich jak układ napędowy i układ hamulcowy 

maszyny wyciągowej. 

Układ napędowy maszyny wyciągowej zbudowany jest w oparciu o synchroniczny silnik 

prądu przemiennego typu AMZ 1600QN16 PNB budowy zamkniętej oraz regeneratywny, re-

dundantny przemiennik częstotliwości składający z dwóch modułów napędowych (każdy z nich 

posiada część prostownikową i część falownikową) typu ACS 880. Każdy z dwóch modułów 

przemiennika częstotliwości zasilany jest z osobnego transformatora przemiennikowego typu 

TZE 2500/6 o napięciu 6/0,69 kV. W trakcie normalnej pracy maszyny wyciągowej pracuje tylko 

jeden moduł przemiennika częstotliwości i jeden transformator, drugi stanowi rezerwę. Istnieje 

możliwość pracy równoczesnej dwu modułów przemienników częstotliwości w układzie równo-

ległym. Taka konfiguracja wykorzystywana jest w trakcie operacji wymiany lin nośnych i wy-

równawczych w celu zwiększenia zadawanego momentu napędowego. W trakcie normalnej pra-

cy maszyna wyciągowa posiada możliwość zadania momentu napędowego wynoszącego około 

130 % momentu wymaganego do podniesienia maksymalnej nadwagi, w układzie pracy równo-



 

 

ległej przemienników częstotliwości moment można zwiększyć do wartości 250% momentu 

wymaganego do podniesienia maksymalnej nadwagi.  

Zalety zastosowanego układu zasilania prądem zmiennym to:  

– duża pewność ruchowa (dwa niezależne układy zasilania silnika głównego), 

– współczynnik mocy cosφ napędu ≥0,99 (nie ma potrzeby kompensacji mocy biernej), 

– układ nie wymaga zabudowy zewnętrznych filtrów wyższych harmonicznych prądu i speł-

nia w tym zakresie wymagania przepisów i norm . 

– w przypadku opuszczania nadwagi układ napędowy oddaje energię do sieci kopalnianej. 

 

 

 
 
Rys. 1. Maszyna wyciągowa górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina VI” 

Figure 1. Hoisting machine of the mining hoist „Janina VI”  

 

 

W górniczym wyciągu szybowym szybu „Janina VI” zastosowano dwa rodzaje sterowania 

maszyny wyciągowej: 

– sterowanie ręczne przez maszynistę wyciągowego dla wszystkich rodzajów pracy wy-

ciągu szybowego, 

– sterowanie automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania dla wydobycia, jazdy ludzi 

i prac rewizyjnych. 

W przypadku sterowania automatycznego w trybie zdalnego uruchamiania sterowanie ma-

szyna wyciągową odbywa się bez udziału maszynisty wyciągowego, maszyną wyciągową ste-

rują sygnaliści na poziomach gdzie znajduje się klatka wielkogabarytowa lub rewidenci szy-

bowi z uprawnieniami sygnalisty szybowego w przypadku wykonywania rewizji.  

Sterowanie automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania załącza sygnalista uprawnionego 

poziomu lub stanowiska sygnałowego i potwierdza maszynista wyciągowy. 



 

 

  
 
Rys. 2. Widok pulpitu maszynisty wyciągowego  

Figure. 2. View of the hoist driver’s desk  

 

 

 

 
 

Rys. 3. Stanowisko sygnalisty szybowego na zrębie szybu. Po lewej stronie przyciski sterowania 

automatycznego w trybie zdalnego uruchamiania  

Figure. 3. The shaft signaller’s stand on the shaft core. On the left side there buttons for automatic control 

in remote start mode  

 



 

 

Sterowanie automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania podczas jazdy ludzi i wydobycia 

umożliwia sygnaliście szybowemu:  

– zdalne przedstawienie pięter naczynia wyciągowego, 

– zdalne skorygowanie ustawienia piętra w poziomie,  

– wybranie poziomu do którego odjedzie klatka,  

– wybranie piętra którym zatrzyma się klatka po dojeździe do wybranego poziomu. 

Sterowanie automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania ze stanowisk rewizyjnych umoż-

liwia sygnaliście lub rewidentowi szybowemu z uprawnieniami sygnalisty szybowego: 

– zdalne sterowanie prędkością maszyny wyciągowej,  

– wybranie kierunku jazdy maszyny wyciągowej,  

– zdalne uruchamianie i zatrzymywanie maszyny wyciągowej. 

 

 

 
 

Rys. 4. Stanowisko rewizji przy kołach odciskowych. Dolne przyciski do sterowania automatycznego  

w trybie zdalnego uruchamiania  

Figure. 4. Revision station at the impression wheels. Bottom buttons for automatic control in remote start 

mode  

 

 

Sterowanie automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania przy rewizji szybu (z naczynia 

wyciągowego) umożliwia przy pomocy ECHO-S sygnaliście lub rewidentowi szybowemu 

z uprawnieniami sygnalisty szybowego: 

– zdalne sterowanie prędkością maszyny wyciągowej,  

– wybranie kierunku jazdy maszyny wyciągowej,  

– zdalne uruchamianie i zatrzymanie maszyny wyciągowej, 

– łączność głośnomówiącą z maszynistą wyciągowym. 

W przypadku awarii ECHO-S pracownicy znajdujący się na naczyniu szybowym mają 

możliwość porozumienia głosowego z maszynistą wyciągowym przez układ komunikacji bez-

przewodowej Motorola przez przenośne radiotelefony działające w szybie i na podszybiach 

szybu „Janina VI”. 



 

 

W układzie sterowania automatycznego przed każdym uruchomieniem maszyny nadawany 

jest dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Zastosowany układ automatycznego sterowania w trybie 

zdalnego uruchamiania maszyny wyciągowej usprawnia i przyspiesza pracę szybu. Poprawia 

również bezpieczeństwo pracy przy wydobyciu , jeździe ludzi i rewizjach szybowych ze 

względu na to, że maszyną sterują osoby które znajdują się w miejscu wykonywania prac. 

Układ hamulcowy maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina 

VI” składa się z dwóch agregatów hamulcowych typu SB1, dwóch zespołów sterujących oraz 

10 par siłowników hydraulicznych typu BE-100 z przyłączem przepłukującym rozmieszczo-

nych na 4 stojakach hamulcowych w układzie 3 + 3 + 2 + 2. Agregat hamulcowy typu SB1 

składa się zasadniczo z dwóch pomp o mocy 5,5 kW, rozdzielaczy hydraulicznych z funkcją 

kontroli położenia, rozdzielaczy elektrohydraulicznych z regulacją położenia i rozdzielaczy 

proporcjonalnych sterujących hamowaniem bezpieczeństwa. Układ sterowania agregatów ha-

mulcowych umożliwia hamowanie manewrowe ( ręczne ) w zakresie prędkości do 1 m/s i ha-

mowanie bezpieczeństwa ze stałym zadanym opóźnieniem. Z uwagi na ilość zabudowanych 

par siłowników hydraulicznych układ hamulcowy posiada się wysoką obliczeniową pewność 

statyczną hamulców wynoszącą dla jazdy ludzi 7,46 a dla transportu materiałów i urobku 6,63.  

 

 

 
 
Rys. 5. Agregaty hamulcowe typu SB1w maszynie wyciągowej szybu „Janina VI”  

Figure 5. SB1 brake aggregates in the winding machine of the „Janina VI” shaft 

 

 

W przypadku awarii układu zasilania maszyny wyciągowej (całkowity brak zasilania sie-

ciowego kopalni , awaria układu zasilania silnika głównego, awaria układu sterowania maszy-

ny wyciągowej) – istnieje możliwość zasilania układu sterowania hamulca z agregatu prądo-

twórczego o mocy 100 kVA/500V i opuszczenie grawitacyjne naczynia do najbliższego po-

ziomu (w zależności od nierównowagi mas pomiędzy ciężarem klatki i przeciwwagi) z prędko-

ścią do 1 m/s z użyciem jednego z agregatów hamulcowych. Maszyną steruje maszynista wy-



 

 

ciągowy a prędkość jest ograniczona do 1m/s. Wykonane próby wykazały że jazda jest możli-

wa przy nierównowadze mas ≥ 200 kg. Powyższe rozwiązanie umożliwia i przyspiesza bez-

pieczną ewakuację ludzi z naczynia wyciągowego w wypadku awarii maszyny wyciągowej 

wyciągu szybowego. Ponadto ogranicza długotrwałą i skomplikowaną ewakuacje ludzi z na-

czynia wyciągowego przedziałem drabinowym.  

 

 

 

 
Rys. 6. Przebieg hamowania bezpieczeństwa nadwaga 24 Mg w dół  

Figure 6. The course of safety braking overweight 24 Mg down 

 

 

Poprawie bezpieczeństwa pracy górniczego wyciągu szybowego służy również monitoring 

wizyjny zastosowany w górniczym wyciągu szybowym szybu „Janina VI”. Monitoringiem 

objęto poziom nadszybia szybu, poziom zrębu szybu, poziom 350 m, poziom 800 m, koła od-

ciskowe, stację nawrotu lin oraz pomost dojścia załogi do szybu. Ekran zbiorczy monitoringu 



 

 

zainstalowany jest na stanowisku maszynisty wyciągowego. Maszynista wyciągowy na bieżąco 

ma wgląd na pracę wyciągu, widzi co się dzieje na poszczególnych poziomach.  

 

 

 
 
Rys. 7. Widok ekranu monitoringu wizyjnego  

Figure 7. Monitoring screen view  

 

 

Podczas projektowania i budowy szybu uwzględniono również efektywność i bezpieczeń-

stwo obsługi urządzeń przyszybowych w trakcie typowych procesów transportowych. Temu 

celowi służy między innymi zastosowanie wyciągaczy jednostek transportowych na wszyst-

kich poziomach, możliwość transportu materiału o ciężarze do 24 Mg na czwartym piętrze na-

czynia wyciągowego i możliwość transportu typowej dłużycy w naczyniu wyciągowym.  

Wyciągacz jest urządzeniem o budowie bardzo podobnej do zapychacza, składa się z napę-

du, prowadzenia oraz wózka wyciągacza, jest elementem urządzeń przyszybowych za szybem. 

Piętra klatki wielkogabarytowej zostały dostosowane do współpracy z wyciągaczem poprzez 

zabudowę prowadzeń o konstrukcji analogicznej jak w urządzeniach przyszybowych. Wycią-

gacz operuje w strefie od zapory wstecznej do około 1,2 m za osią naczynia wyciągowego, 

ruch do tyłu jest ruchem roboczym. Fakt operowania wyciągacza w naczyniu wyciągowym 

został uwzględniony w układzie sygnalizacji szybowej i blokady maszyny wyciągowej, warun-

kiem odblokowania maszyny wyciągowej jest wyjechanie wyciągacza z piętra klatki i ustawienie 

wyciągacza w pozycji krańcowej. Zastosowanie wyciągaczy jednostek transportowych znacznie 

skróciło proces opróżniania pięter klatki wielkogabarytowej z jednostek transportowych, ograni-

czyło konieczność transportu linowego kołowrotami do sytuacji awaryjnych.  

Możliwość transportu materiałów o masie do 24 Mg w tym zmontowanych sekcji obudowy 

zmechanizowanej wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom transportowym kopalni, 

przyspiesza proces montażu wyposażenia kompleksów ścianowych, obniża pracochłonność i kosz-

ty tego procesu. Uniknięcie procesu montażu lub demontażu sekcji obudowy zmechanizowanej 

na komorach montażowo-demontażowych eliminuje zagrożenia związane z tym procesem.  

Czteropiętrowa klatka wielkogabarytowa o całkowitej wysokości około 13,3 m daje moż-

liwości transportu materiałów długich w naczyniu wyciągowym bez konieczności transportu 

tych materiałów pod naczyniem wyciągowym. W Zakładzie Górniczym Janina jako typowe 

materiały długie na postęp drążonych chodników stosuje się rury o długości 6,0m, stojaki 



 

 

drewniane o długości do 6,0 m oraz prostki i szyny o długości do 10,5 m. Klatka wielkogaba-

rytowa z uwagi swoje wymiary pozwala na transport materiałów o długości do 6,3 m na typo-

wych jednostkach transportowych, natomiast dla transportu materiałów dłuższych o długości 

do 10,5 m, klatka ma podnoszone części I, II, III piętra o długości 2,2 m każde, a pod głowicą 

dodatkową belkę do zabudowy wciągnika pneumatycznego o nośności do 10 Mg. Do transpor-

tu szyn i prostek zastosowano specjalny uchwyt transportowy o nośności 3 Mg. Zastosowane 

rozwiązania techniczne pozwoliły wyeliminować roboty szybowe przy otwartym szybie w trak-

cie transportu materiałów długich i związane z tym zagrożenia.  

 

 

 
 
Rys. 8. Kompletna sekcja obudowy zmechanizowanej GLINIK 20/41 POZ w trakcie wyciągania z klatki 

w poziomie 800 m za pomocą wyciągacza  

Figure 8. A complete mechanized longwall support GLINIK 20/41 POZ during transport to the level  

800 m with the use of an extractor 

 

 

Szyb ,,Janina VI” jest szybem wdechowym dostarczającym powietrze do przewietrzania 

dołu kopalni. Projektując system ogrzewania powietrza wlotowego do szybu i ogrzewania bu-

dynku nadszybia brano pod uwagę zabezpieczenie szybu przed zamarzaniem, optymalizację 

kosztów ogrzewania szybu jak również warunki pracy obsługi szybu i załogi zjeżdżającej szy-

bem do wyrobisk dołowych. Podstawowym elementem systemu ogrzewania szybu jest układ 

grzewczy składający się z trzech nawiewnych central grzewczych wodnych na wysoki para-

metr o mocy cieplnej 3 x 1891 kW, dwóch kanałów grzewczych w głowicy szybu na głęboko-

ści 3,1 m oraz kanałów grzewczych na zrębie szybu. Zdecydowano się na mieszany układ 

ogrzewania szybu w celu poprawy warunków pracy obsługi szybu w warunkach zimowych.  



 

 

 
 
Rys. 9. Uchwyt transportowy z 10 sztukami szyn S49 długości 10m zabezpieczony w klatce do transportu  

Figure 9. Transport handle with 10 pieces of 10m rails secured in a transport cage  

 

 

System trzech niezależnych central grzewczych pracuje w układzie automatycznym utrzy-

mując zadaną przez użytkownika temperaturę w szybie. W układzie automatycznego sterowa-

nia central zabudowane są czujniki temperatury w szybie, czujniki temperatury zewnętrznej, 

silniki nawiewu sterowane przekształtnikami częstotliwości, zawory trójdrogowe na zasila-

niu z wymiennika ciepła. 

Układ ten zapewnia optymalizację zużycie energii cieplnej (automatyczne sterowanie za-

worami trójdrożnymi) i elektrycznej (regulacja obrotów silników nawiewu) niezbędnej do 

ogrzania powietrza wlotowego do szybu, zapewnia również bezpieczeństwo przed zamroże-

niem w szybie (w normalnym układzie mogą pracować dwie nagrzewnice, trzecia może sta-

nowić rezerwę). 

 



 

 

 
 
Rys. 10. Widok trzech central grzewczych wraz z kolektorami zasilającymi 

Figure 10.View of three heating centers with supply collectors 

 

 

 
 
Rys. 11. Widok panelu sterującego ogrzewaniem szybu  

Figure 11. View of the shaft heating control panel 

 



 

 

PODSUMOWANIE 

 

Uruchomiony w latach 2020/2021 roku górniczy wyciąg szybowy szybu „Janina VI” jest wy-

ciągiem łączącym nowoczesność rozwiązań technicznych, efektywność ekonomiczną zarówno 

w trakcie eksploatacji samego szybu jak również całego systemu transportu w zakładzie górni-

czym oraz bezpieczeństwo ruchowe i bezpieczeństwo osób korzystających z szybu oraz obsłu-

gi szybu.  

Szyb „Janina VI” skrócił w znaczący sposób czas transportu materiałów do przodków i ścian 

oraz załogi do miejsc pracy i otworzył przed Zakładem Górniczym Janina nowe perspektywy 

wydobywcze.  

Nowoczesna bryła wieży szybowej i budynku nadszybia jako dominująca na trwale związa-

ła się z krajobrazem Libiąża.  

 

 

 
 
Rys. 12. Widok wieży szybowej, budynku nadszybia i pomostu dojścia załogi 

Figure 12. View of the shaft tower, headroom building and crew access platform 

 

 

 

Innovative technical solutions used in the mining shaft hoist to 

increase work efficiency and safety at TAURON Wydobycie 

S.A. ZG. Janina 
 

ABSTRACT: The paper presents innovative technical solutions used in the mine hoist of the 

“Janina VI” shaft, which increase the efficiency and safety of work. In the period from January 



 

 

2018 to August 2021, the Consortium of MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowego S.A. in Gliwice and SIEMAG TECBERG Polska Sp. z o.o. built 

the first mine hoist in the Polish coal mining industry the hoisting machine of which was 

equipped with a direct drive using a low-speed synchronous AC motor controlled by a frequen-

cy converter, as part of the project entitled “Construction of the target surface and underground 

infrastructure together with the mine hoist of the “Janina VI” shaft for TAURON Wydobycie 

S.A.”. In the mine hoist of the "Janina VI" shaft, a number of other modern and innovative 

technical solutions for the coal industry were applied, such as automatic control of the hoisting 

machine in the remote start-up mode during mining, transport of people and revision works, 

gravitational lowering of excess weight in the conditions of emergency hoist power outage, 

control of the brake system ensuring constant braking delay and equipment for taking transport 

units from the cage, significantly improving the efficiency and safety of equipment operation. 
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STRESZCZENIE: Czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na pewność zasilania maszyn 

górniczych jest aparatura rozdzielcza, instalowana w sieciach średniego napięcia podziemnych 

zakładów górniczych. W referacie przedstawiono rozwiązania urządzeń średniego napięcia 

firmy Elgór+Hansen S.A. w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniające wymagania dyrek-

tywy ATEX. Przedstawiono również konstrukcje oraz zastosowanie pól rozdzielczych średnie-

go napięcia, wykorzystywanych w kopalnianej sieci elektroenergetycznej w KWK „Jastrzębie- 

Bzie” 

 

SŁOWA KLUCZOWE: ognioszczelne pole rozdzielcze, rozdzielnica. 

 

 

 

WSTĘP 

 

Czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na pewność zasilania maszyn górniczych jest nieo-

dzownie aparatura rozdzielcza, instalowana w sieciach SN podziemnych zakładów górniczych. 

Firma Elgór+Hansen jako producent, od ponad 25 lat rozszerza ciągle swoją ofertę o nowe 

produkty dostosowując je do potrzeb klienta. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach 

w konstruowaniu aparatury elektrycznej 3,3 kV i 6,0 kV, do zasilania wysokowydajnych kom-

pleksów ścianowych oraz rozdziału energii w kopalnianych sieciach rozdzielczych, w referacie 

przedstawiono różne możliwe zastosowania pól rozdzielczych które są dopełnieniem dotych-

czasowej szerokiej oferty produktowej firmy Elgór+Hansen S.A.. Przedstawiono również wy-

korzystanie pól w kopalni KWK „Jastrzębie-Bzie”, w której z powodzeniem są eksploatowane. 

Głównym atutem jest ich niezawodność pracy, zastosowany system zabezpieczeń, wykorzy-

stana w polach aparatura poprawiająca efektywność pracy służb elektrycznych oraz zapewnio-

ny wysoki poziom bezpieczeństwa.  



1. POLA ROZDZIELCZE 

 

Ognioszczelne pola rozdzielcze serii EH-d08-W/... są autonomicznymi łącznikami elektroe-

nergetycznymi mającymi zastosowanie w podziemnych górniczych sieciach rozdzielczych 

średniego napięcia /6kV/ z izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilającego. 

Pola rozdzielcze są urządzeniami w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi 

przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego, mogą być instalowane w pod-

ziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, ze stopniem „a”, 

„b”, „c” zagrożenia metanowego, oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Seria EH-d08-W/... pól rozdzielczych opracowana została z wykorzystaniem doświadcze-

nia w konstrukcji elektrycznej aparatury górniczej SN opracowywanej w firmie „Elgór + Han-

sen” S.A. oraz zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX. Certyfikat zgodności predestynuje 

stosowanie urządzeń w pomieszczeniach z atmosferą wybuchową grupy I kategorii M2. 

Poszczególne wykonania pól rozdzielczych przeznaczone są do:  

– pracy jako pojedyncze autonomiczne pole instalowane w sieci rozdzielczej – takie roz-

wiązania wykorzystywane są w kopalni KWK „Jastrzębie-Bzie”,  

– instalowania w sekcji rozdzielnicy pełniąc funkcję pola zasilającego lub odpływowego,  

– instalowania jako pole sprzęgłowe pełniąc funkcję sprzęgła pomiędzy sekcjami roz-

dzielnicy. 

W zależności od wymagań stawianych przez użytkowników, a także przez wymogi przepi-

sów determinujących wyposażenie i funkcjonalność aparatury elektrycznej, pola rozdzielcze 

serii EH-d08-W/... w zależności od wykonania i/lub odmiany realizują następujące funkcje: 

– kontrolę rezystancji izolacji instalacji zasilanej z pola, poprzez układ próby izolacji do-

ziemnej współpracujący z zabezpieczeniem upływowym blokującym, 

– kontrolę ciągłości uziemienia zasilanego odbiornika, 

– kontrolę ciągłości ekranu kabla/przewodu oponowego zasilającego odbiornik, 

– monitoring czujników temperaturowych w zasilanym odbiorniku, 

– zasilanie jednofazowych odbiorników pomocniczych o napięciu do 230 V. 

Ponadto każde pole rozdzielcze EH-d08-W/... wyposażone jest w przemysłowy sterownik 

polowy realizujący funkcje sterownicze, zabezpieczeniowe i pomiarowe. Poprzez zabudowany 

w sterowniku port komunikacyjny istnieje możliwość pełnej wizualizacji parametrów pracy 

pola, parametryzacji zabezpieczeń łącznie ze zdalnym kasowaniem ich zadziałania, oraz reali-

zacji funkcji sterowniczych np. z nadrzędnego systemu dyspozytorskiego. 

Pola rozdzielcze wyposażone są w układ sterownia lokalnego i zdalnego (poprzez zewnętrzne 

pulpity lub interfejs transmisji danych) oraz możliwość podłączenia zewnętrznych blokad techno-

logicznych. Opcjonalne separatory iskrobezpieczne i/lub światłowodowe zabudowane we-

wnątrz i/lub na zewnątrz osłony ognioszczelnej umożliwiają podłączenie do pola zewnętrznych 

obwodów sterowniczych oraz transmisji danych. 

Rozwiązanie proponowane przez firmę Elgór+Hansen wyróżnia się na tle rozwiązań kon-

kurencyjnych między innymi następującymi cechami: 

– możliwością zastosowania sterowników polowych różnych producentów dostępnych na 

rynku, 

– minimalizacją prac konserwacyjnych z uwagi na zastosowanie wyłącznika z napędem 

elektromagnesowym nie wymagającego konserwacji, 

– możliwością połączenia pola rozdzielczego EH-d08-W/... z rozdzielnicą innych produ-

centów; z uwagi na niewielkie gabaryty istnieje możliwość zabudowy pola pomiędzy 

istniejące pola serii ..ROK…, 



– niewielkimi gabarytami zewnętrznymi w stosunku do oferowanych parametrów elek-

trycznych. 

 

 

 
 

Rys. 1. Przykładowy widok wizualizacji pola rozdzielczego serii EH-d08-W/... w KWK „Jastrzębie-Bzie” 

Figure 1. Example visualization view of a distribution switchgear series / type EH-d08-W/... in KWK 

„Jastrzębie-Bzie” 

 

 

2. BUDOWA POLA ROZDZIELCZEGO 
 

Pola rozdzielcze serii EH-d08-W/... wykonane są w oparciu o jedną zwartą osłonę ogniosz-

czelną, a poszczególne wykonania/odmiany wynikają z różnej konfiguracji wyposażenia po-

szczególnych typów pól. Osłona pola podzielona jest na niezależne przedziały ognioszczelne: 

– Przyłączowy dopływowy – zawierający zaciski przyłączowe obwodów głównych z moż-

liwością podłączenia kabli i/lub przewodów oponowych oraz specjalistycznych szyno-

przewodów. 

– Przyłączowy odpływowy – zawierający zaciskami przyłączowe obwodów głównych 

z możliwością kabli i/lub przewodów oponowych oraz specjalistycznych szynoprzewo-

dów. 

– Sterowniczy – zawierający przemysłowy sterownik polowy, inne podzespoły pomocni-

cze oraz listwy zaciskowe z możliwością podłączenia kabli i/lub przewodów sterowni-

czych i pomocniczych. 

– Główny – z dwuprzerwowymi odłącznikami zintegrowanymi z uziemnikami, wyłącz-

nikiem próżniowym, transformatorem potrzeb własnych oraz czujnikami pomiaro-

wymi i ochronnikami przepięciowymi.  

Pola wykonane są w układzie jednoczłonowym. Obwód główny składa się z wyłącznika 

próżniowego z napędem elektromagnesowym oraz dwóch zainstalowanych na dopływie i od-

pływie odłączników, zintegrowanych z uziemnikami ze sprężynowym napędem ręcznym. 

Konstrukcja taka zapewnia pewność działania i wysoki stopień bezpieczeństwa w trudnych 

warunkach podziemnych zakładów górniczych. Wysoki stopień bezpieczeństwa obsługi uzy-



skano także poprzez potwierdzoną badaniami odporność na wewnętrzne zwarcia łukowe oraz 

budowę przedziałów przyłączowych z eliminacją możliwości powstania zwarcia łukowego. 

Układ blokad elektrycznych i mechanicznych uniemożliwia wykonywanie błędnych opera-

cji łączeniowych w tym otwarcia odłączników w stanie obciążenia oraz załączenia uziemników 

na sieć będącą pod napięciem. Układ blokad zapewnia ponadto dostęp do przedziału głównego 

i sterowniczego tylko w stanie beznapięciowym dostępnych po otwarciu przedziałów podze-

społów. 

Funkcje sterownicze, zabezpieczeniowe i pomiarowe oraz wizualizacje stanu pracy pola re-

alizowane są poprzez sterownik polowy do którego podłączone są obwody pomiarowe prze-

kładników i układu pomiaru napięcia, a także pozostałe przekaźniki, zabezpieczenia i układy 

kontrolne. 

 

 

 
 

Rys. 2. Rysunek poglądowy pola rozdzielczego EH-d08-W/... 

Figure 2. Exemplary drawing of a distribution switchgear EH-d08-W/... 



I – Przedział główny 

II – Przedział sterowniczy 

III – Przedział przyłączowy 

1 – Pokrywa główna 

2 – Pokrywa przestrzeni transformatora potrzeb własnych 

3 – Blokada pokrywy przedziału głównego 

4 – Pokrywa przedziału sterowniczego 

5 – Blokada pokrywy przedziały sterowniczego 

6 – Pokrywa przedziału przyłączowego 

7 – Dźwignia napędu ręcznego odłącznika/uziemnika 

8 – Tarcza napędu odłącznika/uziemnika ze śrubą blokującą 

9 – Wziernik do obserwacji stanu odłączników/uziemników  i wskaźników napięcia 

10 – Wziernik wyświetlacza sterownika polowego 

11 – Manipulator/wieloprzycisk 

12 – Wpust kablowo-przewodowy 

13 – Uchwyt transportowy 

14 – Miejsce montażowe separatorów zewnętrznych 

15 – Bistabilny przycisk dłoniowy awaryjnego wyłączenia 

16 – Zewnętrzny zacisk uziemienia 
 

 

 
 

Rys. 3. Szynoprzewody łączące pola rozdzielcze EH-d08-W/... 

Figure 3. Busbars connecting distribution switchgears EH-d08-W/... 
 

Dla celów realizacji rozdzielnicy wielopolowej wykorzystywane są specjalistyczne szyno-

przewody umożliwiające tworzenie rozdzielnicy bez konieczności stosowania przedziału szy-

nowego. 

 

 

2. OPIS DZIAŁANIA I OBSŁUGI POLA ROZDZIELCZEGO 
 

Do obsługi pola służy między innymi manipulator/wieloprzycisk oraz wyświetlacz sterownika 

polowego. Za pomocą przycisków manipulatora użytkownik wykonuje następujące czynności: 

– próby działania i kasowanie zadziałania zabezpieczeń i układów kontrolnych pola, 

– załączanie i wyłączanie wyłącznika głównego, 



– realizację funkcji przycisków nawigacyjnych sterownika polowego, a przez to jego peł-

ną obsługę: 

 dostęp do poszczególnych stron interfejsu użytkownika, 

 parametryzację zabezpieczeń, 

 wybór rodzaju sterowania. 

Na wyświetlaczu sterownika polowego użytkownik może obserwować między innymi: 

– schemat synoptyczny obwodów głównych pola, 

– bieżące wartości pomiarów napięcia, prądów, mocy, energii, 

– wartości nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych i automatyki zabezpieczeniowej, 

– stan działania zabezpieczeń i układów kontrolnych pola. 

Dostęp do poszczególnych funkcji sterownika blokowany jest poprzez hasła dostępu dedy-

kowane dla różnych poziomów dostępności użytkownika. 

Po podaniu napięcia na pole w pierwszej kolejności zasilony zostaje transformator potrzeb 

własnych i układ blokady załączenia uziemnika na dopływie.  

Stan załączenia uziemnika odzwierciedlony jest przez łącznik krańcowy, którego obwód 

może zostać podłączony do urządzenia zasilającego pole w celu blokowania załączenia napię-

cia na uziemione przyłącze. 

Stan występowania napięcia, zarówno na zaciskach dopływowych i odpływowych pola sy-

gnalizowany jest poprzez wskaźniki napięcia widoczne przez wzierniki ognioszczelne. Z trans-

formatora potrzeb własnych zasilone zostają pozostałe obwody i układy pola. Użytkownik po 

wybraniu w sterowniku polowym wymaganego poziomu dostępu, poprzez zatwierdzenie wy-

boru wymaganym hasłem, może dokonać wyboru rodzaju sterowania polem, edytować  

i parametryzować nastawy zabezpieczeń oraz aktywować układy kontrolne podzespołów pola.  

W stanie otwarcia odłącznika na dopływie i odpływie oraz aktywowaniu funkcji „próba ste-

rowania” użytkownik ma możliwość załączania w trybie sterowania lokalnego, wyłącznika 

głównego. W trybie pracy normalnej, aby załączyć wyłącznik należy najpierw przestawić od-

łączniki w pozycje zamkniętą.  

Zarówno na dopływie jak i odpływie zainstalowany jest dwuprzerwowy odłącznik izola-

cyjny zintegrowany z uziemnikiem, wyposażony w trójpozycyjny napęd ręczny. Przestawienia 

pozycji odłączników/uziemników dokonuje się poprzez dźwignię umieszczaną w tarczy napę-

du aparatów, a położenie zestyków aparatów można obserwować poprzez wzierniki ogniosz-

czelne i na schemacie synoptycznym wyświetlacza sterownika polowego. Ponadto sterownik 

polowy, łącznie z pozostałymi zabezpieczeniami i przekaźnikami zabudowanymi w polu, reali-

zuje ochronę pola i zasilanych odbiorników, poprzez szeroki zakres funkcji zabezpieczeń elek-

troenergetycznych oraz automatyki zabezpieczeniowej. 

Niezależnie od przyjętego systemu sterowania istnieje możliwość lokalnego wyłączenia po-

la bistabilnym przyciskiem dłoniowego wyłączenia awaryjnego dostępnym z zewnątrz osłony 

ognioszczelnej. 



 
 
Rys. 4. Przykładowy schemat pola rozdzielczego typu EH-d08-W/... 

Figure 4. Exemplary diagram of a distribution switchgear type EH-d08-W/... 

 

Q1 – Wyłącznik główny 

Q2, Q3 – Dwuprzerwowy odłącznik izolacyjny 

Q4, Q5 – Uziemnik 

T1 – Transformator potrzeb własnych 

F1, 2 – Zabezpieczenie transformatora 

T3-5 – Przekładniki prądowe 

T6 – Przekładnik ziemnozwarciowy 

TP1 – Układ pomiaru napięcia 

 

 

3. GABARYTY I DANE ZNAMIONOWE POLA ROZDZIELCZEGO 

 
Tabela 1.Parametry techniczne 
 

Typ EH-d08-W/... 

Znamionowe napięcie łączeniowe Ue do 6600V AC 

Najwyższe napięcie robocze 7200V AC 

Częstotliwość napięcia zasilania f 50/60 Hz 

Znamionowy prąd obciążenia Ie do 630 A 



Znamionowy prąd zwarciowy 20 kA 

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 50 kA 

Moc zwarciowa przyłączanej sieci 200 MVA 

Klasa odporności na działanie łuku elektrycznego BFLR 

Czas trwania próby narażania łukiem 0,12 s 

Ilość torów głównych prądowych 1 

Znamionowe napięcie odpływu pomocniczego 42 V lub 133 V lub 230 V 

Masa ok. 1600 kg 

 

 

 
 

Rys. 5. Maksymalne wymiary pola rozdzielczego typu EH-d08-W/... 

Figure 5. Maximum dimension of a distribution switchgear type EH-d08-W/... 



4. PRZYKŁADOWE MOŻLIWE APLIKACJE 

 

Dostępność różnych wykonań/odmian pól rozdzielczych umożliwia realizację układów 

ognioszczelnych rozdzielnic wielopolowych. Kopalnia KWK „Jastrzębie-Bzie” wykorzystuje 

układy jednopolowe autonomiczne jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby w przyszłości zbu-

dować z nich rozdzielnicę wielopolową.  

Konfiguracja rozdzielnicy zależy od konkretnych wymagań stawianych przez klienta. Pola 

rozdzielcze serii EH-d08-W/... mogą pracować jako pojedyncze pola w sieci rozdzielczej jak 

i realizować rozwiązania od rozdzielnic kilkupolowych do rozdzielnic kilkusekcyjnych. Dzięki 

zastosowaniu przemysłowego sterownika polowego i produkowanych przez E+H S.A. zabez-

pieczeń i układów kontrolnych pola rozdzielcze mogą zasilać miedzy innymi: 

– linie kablowe, 

– stacje transformatorowe, 

– silniki. 

 

 

 
 

Rys. 6. Przykładowy układ rozdzielnicy z wykorzystaniem pól rozdzielczych typu EH-d08-W/... 

Figure 6. Exemplary switchgear connection system with the use of distribution switchgear  

type EH-d08-W/... 

 

 

W układzie pracy rozdzielnicy wielosekcyjnej zastosowany jest na napędach odłączników 

izolacyjnych układy zamków i kluczy, uprawniający do załączania pól zasilających i sprzęgło-

wych wg dopuszczonego w danej rozdzielnicy programu łączeń. 

 
 
5. WNIOSKI 

 

Aktualna sytuacja w przemyśle wydobywczym nie daje pewności co do stabilnej przyszłości 

polskiego górnictwa. Ciągłe dążenie do obniżenia kosztów bieżących oraz podniesienia pew-

ności i niezawodności stosowanych w zakładach górniczych urządzeń, powinno determinować 

inwestorów do poszukiwania rozwiązań dających właśnie takie długofalowe efekty. Naprzeciw 

oczekiwaniom dzisiejszych inwestorów, w zakresie aparatury elektroenergetycznej budowy 

przeciwwybuchowej, wychodzi firma Elgór+Hansen S.A. Oferowane przez E+H urządzenia 

służące między innymi do rozdziału energii elektrycznej, dają potencjalnym użytkownikom 



szerokie możliwości ich adaptacji w swoich zakładach. Proponowane pola rozdzielcze budowy 

przeciwwybuchowej dzięki kompaktowym gabarytom umożliwiają ich aplikację w miejscach 

dotychczas stosowanych od lat pól serii ..ROK... Wysokie parametry elektryczne w stosunku 

do kompaktowych gabarytów pól E+H, umożliwiają ponadto budowę rozdzielnic wielopolo-

wych w ograniczonych przestrzeniach, dostępnych w podziemiach zakładów górniczych.  

Kopalnia KWK „Jastrzębie-Bzie” oprócz tradycyjnych zastosowań pól związanych z roz-

działem energii elektrycznej z powodzeniem wykorzystuje dodatkowe ich funkcjonalności. 

Pozwalają one na zwiększenie efektywności pracy służb elektrycznych. Wiąże się to m.in. z moż-

liwościami pozwalającymi zdiagnozować nieprawidłowy stan rezystancji izolacji zasilanego 

odcinka sieci elektroenergetycznej bez potrzeby stosowania i przyłączania dodatkowego 

osprzętu. Skrócenie czasu lokalizacji uszkodzonego odcinka sieci średniego napięcia jest waż-

nym aspektem ruchowym.  

Pola rozdzielcze zostały również przyłączone do nadrzędnego systemu wizualizacji EH-

Smart Mine, za który firma Elgór+Hansen zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Innowacyjne 

technologie na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutni-

czego Katowice 2019. System w KWK „Jastrzębie-Bzie” wykorzystywany jest zarówno do 

wizualizacji pól rozdzielczych jak i do wizualizacji kompleksów ścianowych i przodkowych. 

Poprzez odpowiedni poziom dostępu oprócz wizualizacji system pozwala również na parame-

tryzację pól. Zastosowane sterowniki polowe posiadają również możliwość realizacji funkcji 

sterowniczych z nadrzędnego systemu sterowania.  

Firma Elgór+Hansen S.A. od lat stosuje w swoich konstrukcjach podzespoły zapewniające 

wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodność eksploatacji, a ponadto dzięki doświadczonej 

kadrze inżynierskiej oraz dostępnemu całodobowo serwisowi, jest w stanie szybko reagować 

na wszelkie sytuacje wynikające często z ciężkich warunków eksploatacyjnych w jakich przy-

szło pracować aparaturze elektroenergetycznej. 

Firma Elgór+ Hansen nieustannie realizuje oraz jest otwarta na realizację nowych projek-

tów wg wysokich wymagań klientów krajowych jak i również zagranicznych. Zrealizowane 

dotychczas inwestycje krajowe i dla podmiotów gospodarczych innych państw, pokazują, że 

wysoki poziom techniczny, poprawność rozwiązań technicznych i poziom obsługi klienta, dają 

firmie pewną pozycję na rynku aparatury elektroenergetycznej dla górnictwa, a potencjalnym 

klientom, pewność, że współpraca z firmą Egór+Hansen da wymierne korzyści techniczne i eko-

nomiczne. 
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Application of the flameproof switchgears produced by 

Elgór+Hansen S.A. in KWK „Jastrzębie-Bzie” mine 

 
ABSTRACT: Issues mention in the article below apply to small-sized substations, produced by 

Elgór+Hansen S.A. , which is a transformer device connected to a contactor switch in one box. 

The devices is operated in mine tunnellig . Configuration allows to use devices to power both 

roadheaders and other devices. Their low height also allows them to be hang over conveyors 

used for transporting spoil.  
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Zużywanie węzłów roboczych

Zespoły współpracujące maszyn roboczych ulegają ciągłemu procesowi niszczenia i 
zużywania się. Istnieje wiele czynników zewnętrznych powodujących i/lub 
wzmagających stopień zużywania się węzłów maszyn. Najczęściej jako główne formy 
uszkodzeń układów technicznych wymienia się :
• fizyczny rozkład materiału (tzw. dekohezję),
• deformacje plastyczne,
• korozję,
• zużycie tribologiczne.
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Zużycie tribologiczne

Zużycie tribologiczne w literaturze definiowane jest jako rodzaj zużycia spowodowany
procesami tarcia. W procesach związanych ze zużyciem tribologicznym następuje zmiana
struktury i właściwości fizycznych wierzchnich warstw styku. Intensywność zużycia określać
można jako funkcję wielu rodzajów oddziaływań a także odporności obszarów, których dotyczy
tarcie warstw wierzchnich. Zużycie tribologiczne można wyznaczyć za pomocą kilku wielkości.
Do najpopularniejszych należą analizy porównawcze objętości, masy czy niektórych wymiarów
charakterystycznych dla danego zużycia (np. w przypadku łańcuchów ogniwowych może być
to podziałka). Zużycie tribologiczne ma więc złożony charakter – zarówno pod kątem
mechanicznym, fizycznym a nawet chemicznym. W wielu przypadkach nie sposób wręcz
określić wszystkich procesów niszczenia warstw ciernych a jedynie wyznaczyć ich dominujący
charakter i procesy, które w pewnym stopniu to zużycie wspomagają.

Kraków, 04.2022
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Zużycie tribologiczne - klasyfikacja 

Klasyfikacja zużycia tribologicznego pod względem procesu wiodący prowadzący 
do niszczenia współpracujących elementów:
• zużycie adhezyjne wywoływane degradacją złączy adhezyjnych,
• zużycie ścierne wywoływane procesami mikroskrawania i mikrobruzdowania

poprzez współpracę powierzchni z występującymi mikronierównościami,
• zmęczeniowe wykruszanie warstw                                                                    

wierzchnich współpracujących elementów 
wywołane cyklicznym obciążeniem zmiennym 
lub ruchem ścierniwa,

• zużycie korozyjne

Kraków, 04.2022
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Czynniki wymagające zużywanie się łańcuchów górniczych

Dla układu tribologicznego – współpracujących ze sobą w przegubie dwóch ogniw 
łańcuchowych, podstawowym mechanizmem powstających uszkodzeń jest zużycie 
cierne. W uogólnieniu polega ono na oddzielaniu cząstek materiału powierzchni 
ściernych na skutek wspomnianych wcześniej procesów mikrościerania i 
mikrobruzdowania. W przypadku braku występowania dodatkowego ścierniwa 
między powierzchniami współpracującymi uszkodzenia generowane są poprzez 
mikronierówności samych powierzchni współpracujących.
Najważniejszymi czynnikami zwiększającymi degradację łańcuchów oraz całych 
zespołów przenośników zgrzebłowych są:
• występowanie pyłów kamiennego i węglowego w strefie współpracy ogniw 

łańcuchowych (przegubów),
• korozyjne odziaływanie wody kopalnianej pochodzącej z zespołów zraszających i 

wpływającej ze zrobów,
• obciążenia dynamiczne pochodzące m.in. z rozruchów napędów przenośników, 

ich nierównomiernego obciążenia, częstego przeładowania oraz blokowania.
Kraków, 04.2022

http://m.in/
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Tribokorozja
Tribokorozja to proces zużywania wywołany jednoczesnym działaniem wymuszeń
mechanicznych oraz czynników środowiska korozyjnego. Podczas jednoczesnego
występowania procesów tarciowych i elektrochemicznych obserwuje się
synergistyczny skutek działania obu procesów. Efekt ten uwydatnia się najbardziej
dla materiałów wykazujących zdolność do pasywacji np. stali. Istotą procesu jest
usuwanie przez czynniki mechaniczne ochronnej warstwy pasywnych tlenków, co
skutkuje odtworzeniem się w wyniku
procesów elektrochemicznych nowej
warstwy pasywnych tlenków na odsłoniętej
powierzchni. Dodatkowym czynnikiem
intensyfikującym zużywanie tribokorozyjne
jest działanie ścierne twardych cząstek z
usuwanych warstw tlenkowych. Procesy
usuwania i odtwarzania warstw tlenkowych
zachodzą cyklicznie wraz z każdorazowym
działaniem czynnika mechanicznego. Kraków, 04.2022
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Synergizm

Synergię w uogólnieniu można opisać jako wzmocnienie, uwypuklenie jakiegoś
efektu powodowane przez dany czynnik, poprzez dołożenie dodatkowego czynnika
gdzie efekt oddziaływania tych czynników jest większy niż ich pojedyncze
oddziaływania.
W aspekcie zużywania się elementów maszyn o synergii można mówić wtedy, gdy
pojawienie się dodatkowego czynnika mechanicznego lub korozyjnego wywołuje
efekt zużycia większy od pojedynczego wpływu poszczególnych czynników.

Kraków, 04.2022
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Stanowisko badawcze – schemat kinematyczny

• występowania 
ścierniwa

• występowania 
wody (symulującej 
wodę kopalnianą)

• występowania sił 
dynamicznych

Kraków, 04.2022
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Stanowisko badawcze – budowa ogólna

Kraków, 04.2022
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Stanowisko badawcze – budowa ogólna

Kraków, 04.2022
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Stanowisko badawcze – wybrane podzespoły

Kraków, 04.2022
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Budowa stanowiska – zbiornik ścierniwa

Kraków, 04.2022
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Stanowisko badawcze - rozmiar

Kraków, 04.2022
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Plan badań

• Analiza literaturowa problematyki badawczej
• Badania sił dynamicznych występujących w łańcuchu zgrzebłowym
• Badania laboratoryjne – dobór materiałów łańcuchów, ścierniwa i wody 

imitującej wodę kopalnianą
• Badania stanowiskowe rozpatrywanych materiałów w warunkach 

skojarzonego i nieskojarzonego oddziaływania czynników środowiskowych 
prowadzone na koncepcyjnym stanowisku badawczym

• Mikroskopowa i makroskopowa identyfikacja mechanizmów uszkodzeń 
powierzchni przegubów badanych próbek

• Badania materiałów perspektywicznych

Kraków, 04.2022
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Podsumowanie

Przewiduje się, że wyniki przyszłych prac badawczych będą bardzo przydatne w 
pracach inżynierskich przy projektowaniu przez konstruktorów nowych 
rozwiązań cięgnowych maszyn transportowych. Ponadto autorzy mają nadzieję 
na możliwość odniesienia wyników prac badawczych do innych węzłów 
mechanicznych z występującymi procesami tribokorozyjnymi, narażonymi na 
wpływ wielu czynników agresywnych.
Badania i identyfikacja synergii wieloczynnikowego zużycia przeprowadzone w 
ramach niniejszych prac pozwolą na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu 
zużywania się elementów cięgnowych, która jest niezbędna kadrze projektowo-
inżynierskiej w opracowywaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań 
maszyn opartych o łańcuchy o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Pozwoli to 
na opracowywanie zoptymalizowanych pod panujące warunki środowiskowe 
rozwiązań konstrukcyjnych maszyn dedykowanych różnym gałęziom przemysłu. 

Kraków, 04.2022
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Ciekawostka

Kraków, 04.2022
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Ciekawostka

Kraków, 04.2022
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Program prezentacji:

1. Wstęp

2. Stosowane dotychczas rozwiązania poszerzeń 

wyrobiskw odrzwiach obudowy ŁP

3. Typoszereg obudowy ŁPSp z możliwością do 

poszerzenia wyrobiska

4. Typoszereg obudowy ŁPSp z możliwością do 

poszerzenia wyrobiska

5. Projektowanie poszerzenia wyrobiska

6. Technologiczne aspekty realizacji porzerzenia

7. Zakończenie



Poszerzenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla 

kamiennego na długości wyrobiska są wykonywane dla celów:

- technologicznych związanych z zapewnieniem wymaganych 

przepisami górniczymi odstępów ruchowych między urządzeniami,

- wymaganych odstępów ruchowych zapewniających bezpieczne 

poruszanie się załogi,

- dla celów funkcjonalnych np. z budową dworca osobowego, z 

wykonywaniem skrzyżowania. 

Rozwiązanie konstrukcji poszerzenia wyrobisk korytarzowych w 

szczególności są wymagane dla napędów lub innych urządzeń 

zabudowanych w przekroju wyrobiska. 

WSTĘP



.

Stosowane dotychczas rozwiązania poszerzeń wyrobisk

Gabaryty odrzwi wyrobiska 

w miejscu poszerzenia

z odrzwi ŁP9 na szerokości 

6,1 m wymagające 

stosowania odrzwi 

obudowy ŁP12 lub na 

szerokość 7m wymagające 

zastosowania odrzwi 

obudowy ŁP15



Przykład stosowania rozwiązania poszerzeń wyrobisk w odrzwiach obudowy ŁP

Poszerzenie

w obudowie ŁP 

jednostopniowe 

z odrzwi

9ŁP na 12ŁP

Poszerzenie

w obudowie ŁP 

dwustopniowe  

z odrzwi

9ŁP na 12ŁP i 

na 15ŁP



Przekroje w wyłomie i przybieranej skały płonnej dla 

gabarytów poszerzeń przy grubości pokładu 3,8m i 2,0m



Przekroje w wyłomie i przybieranej skały płonnej dla 

gabarytów poszerzeń przy grubości pokładu 3,8m 

Przekrój skały płonnej:

0 m2 2,035 m2 48 m2



Przekroje w wyłomie i przybieranej skały płonnej dla gabarytów poszerzeń 

przy grubości pokładu 2,0m 

Przekrój skały płonnej:

7,26 m2 12,2 m2 15,6 m2



Typowe rozwiązania poszerzeń chodników wykonywane w tradycyjnych 

obudowach z typoszeregu ŁP mają cały szereg mankamentów takich jak:

- niekorzystna zmiana wysokości wyrobiska, 

- konieczność wykonywania znacznej pobierki 

skał płonnych wokół  wyrobiska,

- duży przekrój wyrobiska w wyłomie,

- zwiększone zużycie stali obudowy odrzwi i akcesoriów, 

- brak liniowości obudowy utrzymywanej z jednej strony wyrobiska,

- trudne do wzmocnienia przejście na poszerzaniu się wyrobiska.

Mankamenty typowych rozwiązań poszerzeń wyrobisk chodnikowych



Typoszeregi odrzwi obudowy ŁPSp

Mogą być wykonane jako:

- ŁPSp – V32(V36)  - odrzwia podstawowe,

- ŁPSpW – V32(V36)  - odrzwia wzmocnione łukiem stropnicowym,

- ŁPSpA – V32(V36)  - odrzwia asymetryczne,

- ŁPSp3R – V32(V36)  - odrzwia z łukami trzypromieniowymi.

Podstawowa cecha 

odrzwi to możliwość 

doboru różnych 

szerokości odrzwi przy 

tej samej wysokości



NOWE ROZWIĄZANIE POSZERZENIA W OBUDOWIE

SPŁASZCZONEJ ŁPSp

Odrzwia :

ŁPSp-V32/4/5,8x3,5

ŁPSp-V32/4/6,2x3,5

ŁPSp-V32/4/6,5x3,5

ŁPSp-V32/4/6,85x3,5



Przekroje w wyłomie i przybieranej skały płonnej dla gabarytów poszerzeń 

przy grubości pokładu 3,8m i 2,0m

wykonane w odrzwiach obudowy LPSp-V32/4 o wysokości 3,5m



Rozwiązanie poszerzenia odrzwi obudowy ŁP9 

na odrzwia obudowy ŁPSp-V32/4/SxW uwzględniające 

przyleganie odrzwi do jednego z ociosów wyrobiska 

Poszerzenie z odrzwi obudowy

9ŁP-V32/4/A

Poszerzenie z odrzwi obudowy

10ŁP-V32/4/A



Rozwiązanie poszerzenia na długości wyrobiska



Projektowanie poszerzenia na długości wyrobiska



Projektowanie poszerzenia na długości wyrobiska



Wskaźnik nośności odrzwi ŁPSp-V32/4/SxW WN w MN/m



Przykłady zastosowań



Przykłady zastosowań



Przykłady zastosowań



Przykłady zastosowań



Przykłady zastosowań



Przykłady zastosowań



ODRZWIA OBUDOWY ŁPzm

ŁP zmodyfikowane z kształtownika
V32, V36, TH70/40, TH70/42, TH70/44



ZAKOŃCZENIE
Zaprojektowane dla warunków polskiego górnictwa konstrukcje obudów 

podatnych spłaszczonych ŁPSp zostały opracowane tak, aby uzyskać ich korzystny 

kształt i wysoką podporność. Praktyka dowiodła, że obudowy te mogą być stosowane 

w przecinkach ścianowych zbrojeniowych i do likwidacji ściany, [3,4], w chodnikach 

przyścianowych, [5], w poszerzeniach chodników drążonych w obudowach ŁP,  na 

skrzyżowaniach chodników prostych i ukośnych.

Opracowane rozwiązanie wykonywania poszerzeń technologicznych chodników 

drążonych tradycyjnie w odrzwiach obudowy ŁP na odrzwia typu ŁPSp-V32/4 daje 

wiele korzyści takich jak:

- uniknięcie potrzeby znacznej pobierki stropu i przybierania skały płonnej,

- zmniejszenie wielkości przekroju poprzecznego wyrobiska w wyłomie,

- korzystniejsze powiązanie i stabilizacja odrzwi na długości wyrobiska,

- zwiększone bezpieczeństwo wynikające z wykonywania wyrobiska  

o wysokości przystosowanej do posiadanej mechanizacji drążenia.



Warto zauważyć, że rozwiązanie ma charakter 

ekonomiczny, jak i również ekologiczny.

Analiza zestawionych przekrojów w tablicy 2.1 i 3.1. 

pokazuje, że wykonywanie poszerzeń w odrzwiach ŁP jest 

bardzo niekorzystne i wymagane jest drążenie znacznie 

większych przekrojów, co podnosi koszty drążenia oraz 

koszty z tytułu zanieczyszczenia urobku skałą płonną. 



Dziękujemy za uwagę
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