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Słowo wstępne 
 
 
 
Drodzy Uczestnicy i Sympatycy Szkoły 
 
W dniach 27 lutego – 1 marca 2023 roku już trzydziesta druga Szkoła, tradycyjnie w Krakowie, w hotelu Qu-

bus z finałem i Galą Konkursową w teatrze im. Juliusza Słowackiego. Trzydzieści dwa lata działania - wkro-

czyliśmy w wiek dojrzały. A wokół dzieją się rzeczy niezwykłe, o których nikomu przed trzema dekadami na-

wet się nie śniło. Będą one się również działy w trakcie obecnej edycji Szkoły. Już w pierwszy z wieczorów 

(obok wcześniejszej ważnej sesji plenarnej) wystąpi Sławomir Zubrzycki, pianista, kompozytor i konstruktor 

instrumentów, który zbudował violę organista (porzucony projekt instrumentu, który zaprojektował Leonardo 

da Vinci). To jeden z najbardziej tajemniczych instrumentów w historii. A we wspomnianej powyżej sesji ple-

narnej wystąpią wybitni specjaliści energetycy od lat z nami związani i przedstawią nowe oblicze energetyki, 

które przed nami. Herbert Gabryś skomentuje i przedstawi obraz energetyki roku 2022 i co z tego wynika na 

przyszłość, prof. Wojciech Nowak omówi wychwyt, magazynowanie, składowanie i wykorzystanie dwutlenku 

węgla jako istotnego elementu procesu dekarbonizacji gospodarki a dr Stanisław Tokarski  - problem suwe-

renności energetycznej w świetle inwazji Rosji na Ukrainę. Ciekawym będzie wystąpienie prof. Marcina Lac-

kowskiego podkreślające znaczącą rolę jaką będzie odgrywała w latach 2030-2040 r energetyka rozproszo-

na. Przedstawione perspektywy nowego oblicza energetyki i jej rozwoju uzupełnione wystąpieniami szefów 

największych spółek górniczych - m. innymi: Prezes PGG SA dr Tomasz Rogala przedstawi sytuację górnic-

twa węgla kamiennego w Polsce w świetle europejskich wyzwań i regulacji, Prezes JSW SA Tomasz Cudny i 

prezes LW Bogdanka SA Kasjan Wyligała pomogą nam zrozumieć nadchodzące zmiany, prezentując pro-

blemy kopalń. Należy pokreślić, iż wojna za naszą wschodnią granicą obok trwającego procesu dekarboniza-

cji gospodarki, to jedne z kluczowych elementów nowego oblicza energetyki. 

Jak cały świat, coraz bardziej w górnictwie zależymy od tego jak umiejętnie będziemy wykorzystywać dane 

(niektórzy nazywają je ropą naftową XXI wieku), które generują procesy produkcyjne i ogromnej liczby ma-

szyn i urządzeń je realizujących. Postęp jaki się dokonał w zakresie mocy obliczeniowej, dostępność ogrom-

nej ilości danych, pojawienie się nowych algorytmów dały danym nowe życie. Algorytmy to narzędzie staty-

styczne, które jak papugi powtarzają ludzkie wypowiedzi na których zostały wykształcone bez ich weryfikacji. 

,,O niebezpieczeństwach  stochastycznych papug”  w ubiegłym roku  referat wygłosiły i napisały cztery autorki 

na konferencji ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. I oto w końcu listopada ubie-

głego roku pojawił się ChatGPT - milowy krok na drodze komunikacji człowieka z komputerem, czyli jak ktoś 



 

 

napisał „Google do kwadratu”, przy czym teraz będziemy z nim, czyli komputerem rozmawiać, nie korzystając 

z myszki i klawiatury. Różni się od Google tym, że można z nim płynnie rozmawiać w okienku czatu i dostar-

czał nam będzie nie tylko informacji, ale będzie się dzielił z nami wiedzą wykorzystując umiejętności jej synte-

tyzowania. To jeden z najważniejszych kroków na drodze rozwoju sztucznej inteligenc ji. Nie zdradzę wielkiej 

tajemnicy, jeżeli powiem, że współautorem niektórych stron naszego Biuletynu Informacyjnego jest właśnie 

ChatGPT. 

Jeden z Think Tanków Parlamentu Europejskiego szacuje wzrost wydajności pracy związany ze sztuczną in-

teligencją (AI) na poziomie 11-37 % do roku 2035. W górnictwie największe i najbardziej spektakularne wdro-

żenia z obszaru AI należą do największych firm na wiecie i może warto je przytoczyć. Rio Tinto, Fortescue 

Metals Group, BHP, Freeport McMoran, Barrick Gold, Dundee Precious Metals. Jak nietrudno zauważyć 

prym wiodą najpotężniejsze firmy górnicze świata. Jednym z najciekawszych rozwiązań AI na świecie jest 

wdrożony przez Rio Tinto autonomiczny transport kolejowy łączący kopalnie rud żelaza z portem Pilbara. 

Każdy pociąg długości 2400 metrów transportuje ok. 28 000 ton rudy, pokonując dziennie trasę o długości 

8000 kilometrów. Załadunek i rozładunek odbywają się automatycznie. Inne szeroko stosowane w kopalniach 

rud metali rozwiązania z zakresu AI to m. innymi : 

-  autonomiczne wozy transportowe, które pozwoliły na wzrost wydajności często sięgający 30 % równo-

znaczny z obniżką kosztów wydobycia, 

- automatyczna analiza próbek urobku na taśmie przenośnika obejmująca zautomatyzowany odbiór i przygo-

towanie do analizy oraz analizę chemiczną w czasie rzeczywistym, 

- systemy łączące elementy procesu urabiania: projektowanie i wiercenie otworów strzałowych z operacja  ich 

ładowania, bezprzewodowego systemu inicjacji oraz śledzenia produktywności całego procesu.  

I może warto jeszcze kilka zdań napisać o kolejny raz obecnej na Szkole sesji cyberbezpieczeństwa, której 

motywem przewodnim w aktualnym wydaniu jest praktyka ochrony systemów sieci i programów przed ataka-

mi cyfrowymi. Warto wiedzieć, że gwałtowny wzrost zainteresowania cyberbezpieczeństwem miał miejsce po 

incydencie w maju 2021 roku. kiedy to w USA zaatakowany został skutecznie system informatyczny zarzą-

dzania rurociągiem Colonial Pipeline o długości ponad 5500 mil, jeden z najważniejszych w USA dostarczają-

cy prawie połowę paliwa dla Wschodniego Wybrzeża. Sesja będąca pewnego rodzaju szkoleniem związanym 

z bezpieczeństwem sieci, tym razem dostępna będzie tylko dla ścisłej grupy osób zainteresowanych. 

Myślę, że nie zabraknie ciekawych referatów też na innych sesjach. Kolejny raz organizujemy sesję poświę-

cona magazynowaniu energii. Długotrwałe magazynowanie energii ma ogromny potencjał w świecie, w któ-

rym dominuje energia słoneczna i wiatrowa, stopniowo wyprzedzając inne źródła energii elektrycznej. Energia 



 

 

słoneczna dokonała ogromnego skoku w ostatnich latach, kiedy to Polacy zainstalowali w swoich domach kil-

kaset tysięcy instalacji fotowoltaicznych, osiągając 7,67 GW mocy na koniec roku 2021. Przed nami rozwój 

energetyki wiatrowej, chociaż jej progres będzie osłabiony w stosunku do zamierzeń odległością instalacji 

wiatraka od zabudowań mieszkalnych do 700 metrów (poprawka specjalisty wielu dziedzin Marka Suskiego) 

zamiast 500 metrów. Istniejąca ustawa wiatrakowa przeznaczała na zabudowę instalacji ułamek procenta 

powierzchni Polski. Jedynym dojrzałym technicznie i atrakcyjnym kosztowo rozwiązaniem są elektrownie 

szczytowo –pompowe. Otwartym pytaniem pozostaje, czy problem ten pomogą rozwiązać szyby likwidowa-

nych kopalń w czasach, kiedy inne rozwiązania m. innymi baterie litowo – jonowe stają się bardzo drogie?  

Reagując na to co się dzieje wokół nas zapraszamy do prezentacji najciekawszych rozwiązań technicznych 

wspaniałych przedstawicieli kadry inżynierskiej z kopalń i przedsiębiorstw, także pracowników uczelni chociaż 

uczestniczą z referatami coraz rzadziej opanowani wszechobecną ,,punktozą”, czyli chorobliwym zdobywa-

niem punktów, bo tylko to się liczy. Zdobycze punktowe dodają katedry, wydziały, finalnie uczelnie i rozwija 

się nasza nauka. Ci co stosowali ten system już od niego odeszli - my go dopiero odkrywamy. Miejmy nadzie-

ję, że zebrane doświadczenia w trakcie ostatnich lat pozwolą na jego udoskonalenie.  

Wierzę, że nasze trzydzieste drugie spotkanie będzie okazją do szerokiej wymiany doświadczeń i poglądów, 

wielu dyskusji oraz jak zawsze miłego pobytu w królewskim mieście Krakowie 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej  

Jerzy Kicki    
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Jerzy Kicki  

Kraków, luty, 2023 r.  



Nowy sposób wzmocnienia obudowy 
odgałęziania Palmowego za pomocą podpór 

podatnych w LW Bogdanka

Kraków Luty  2023 r.

Mgr inż. Michał Antoniuk
Mgr inż. Marcin Wróbel
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AAGENDA

Wycinek mapy poziom 960 m – Pole Bogdanka
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Rozwidlenie palmowe

Odrzwia przejściowe ,,pięcioelementowe”

Odrzwia dwóch wyrobisk wlotowych

Elementy łukowe tworzące kształt ściany czołowej

Zabudowano w warunkach dołowych -2008 rok
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Ogólny widok obudowy odgałęzienia R-12 – Rok 2009Źródło: LW_Bogdanka Wykonał: Michał Antoniuk
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Źródło: LW_Bogdanka Wykonał: Michał Antoniuk Ogólny widok obudowy odgałęzienia R-12 – Rok 2019
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Źródło: LW_Bogdanka Wykonał: Michał Antoniuk
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01 01 01

Opracowanie sposobu podbudowy istniejącej obudowy odgałęzienia R-12 z zapewnieniem podatności podpór

• Dwa kaszty systemowe o przekroju trapezowym  dostosowane 
do usytuowania stropnic odrzwi 

• Fundament z betonu ze zbrojeniem rozproszonym

Nowe innowacyjne wzmocnienie w postaci specjalnych kasztów
systemowych czterokomorowych o przekroju trapezowym,
wykonanych z twardego drewna, wyposażonych w specjalne
stalowe głowice dostosowane do nachylenia pułapu wyrobiska.
Podparcie takie charakteryzuje się wysokimi parametrami
podpornościowymi przy zachowaniu podatności.

Przygotowanie fundamentu pod kaszt systemowy

Usytuowanie kasztów w wyrobisku 
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• Kaszty czterokomorowe z dziewięcioma zamkami
• Siedem powtarzalnych elementów oraz dodatkowe przyspągowe i

przystropwe (połówkowe)
• Elementy posiadają ukośne wycięcia (w połowie długości) tak, aby

elementy składały się ze sobą i operały się na sobie na całej
powierzchni

Elementy zasadnicze

Elementy dodatkowe

Ogólny widok zaprojektowanych podpór 

Elementy składowe kasztu – drewno bukowe
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• Dwie głowice w postaci rusztu usadowione na kaszcie
• Wykonane ze stali S355

Głowica nr I i II oraz kaszt systemowy podczas odbioru  

Podpora odgałęzienia R-12 – widok z boku
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Dlaczego takie rozwiązanie:
• Czas wykonania – aspekt wykorzystania potencjału załogi
• Aspekt ekonomiczny 
• Wysokie parametry podpornościowe przy zachowaniu podatności 
• Możliwość ciągłe monitoringu stanu wzmocnienia
• Mobilność  rozwiązania  w innych lokalizacjach

Widok zabudowanego wzmocnienia odgałęzienia R-12  w warunkach dołowych

Podpora odgałęzienia R-12 – widok z góry
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Rozmieszczenie reperów pomiarowych na ściankach kasztów

Skan wyrobiska wykonywany przez dział mierniczy 

Harmonogram prowadzonych kontroli 
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Wyniki pomiarów pracy reperów zabudowanych na kaszcie R-12 



Dziękuję za uwagę

Michał Antoniuk 
Nadsztygar górniczy pod ziemią ds. mechaniki górotworu, obudowy, kierowania stropem, kotwienia górotworu -
Zastępca Kierownika Działu Badań i Wdrożeń

Marcin Wróbel 
Nadsztygar górniczy pod ziemią
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ABB Ability™ NGX Hoist Control 
Dla każdej maszyny wyciągowej

ABB Ability™ NGX Hoist Control to zoptymalizowany i ujednolicony system sterowania 
maszynami wyciągowymi, który zapewnia większą niezawodność, elastyczność oraz 
wyższy poziom ochrony. Bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa, rozwiązanie 
pomaga w obniżeniu kosztów i zwiększeniu wydajności poprzez standaryzację 
systemów sterowania. NGX został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych 
wytycznych dotyczących ergonomii, dla komfortowego użytkowania oraz oferuje 
najbardziej nowoczesny i intuicyjny interfejs. 
new.abb.com/minig/ngx
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DEGASSING OF COAL MINES AND OTHER MINING 

AND GEOLOGICAL INVESTIGATIONS 

 
Volodymyr Baranov, D.Sc. 

Kateryna Babii, D.Sc. 

Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of 

Ukraine, Dnipro 

 

ABSTRACT: Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy 

of Sciences of Ukraine was established to solve mining, geological and geotechnological 

problems in the development of mineral deposits in the middle of the last century. Ukraine has 

a crystalline shield, three coal basins, thousands of deposits of iron, coal, rare and trace metals 

and elements. During the period of his work, many methods have been developed to improve 

the safety of work at mining enterprises, the degassing of coal mines, and the prediction of 

dynamic, gas-dynamic and thermal phenomena. At the beginning of this century, the institute 

created the first power plant in Ukraine at a mine that runs on methane. The paper shows 

several phenomena and regularities described in the paper, which, together with many others, 

can be used in the mining industry of other countries. 

 

KEYWORDS: methods, degassing, coal mines, quasicrystals, structures, catagenesis, 

sandstones, paleoflows 

 

Institute of Geotechnical Mechanics named by M. Poljakov of National Academy of 

Sciences of Ukraine was established in 1967 to solve a complex of geotechnological problems 

in the development of mineral deposits. Initially, the Institute had a set of tasks from the 

beginning of the development of deposits (exploration, planning, design and construction of 

mines, quarries, mining infrastructure and equipment) to their liquidation (closure of mines, 

completion of quarries, processing of industrial waste, reclamation of man-made objects ...). 

The main objects of research in Institute were metal (Krivoy Rog iron ore basin, Nikopol 

manganese basin, Volnogorsk basin of rare earth metals, uranium ores, etc.), non-metallic 

(graphite, gypsum, building materials) and combustible minerals (Donetsk coal basin, Lvov-

Volyn coal basin, Western Donbass). 

In addition, in Ukraine there is a crystalline shield with a large number of minerals. 

Previously, about 20 thousand deposits were developed, where more than a hundred types of 

minerals were mined. There are three pegmatite zones on the crystalline shield, which are 

associated with deposits and ore occurrences of rare and trace metals and elements. 

For coal mines, a lot of effort has been spent on improving the safety of work, predicting 

the outburst hazard of coal, rocks and gas in coal mines. 

This publication will describe several scientific areas that relate to mining geology and 

some research results obtained by the authors in recent decades. The described phenomena and 

patterns may be characteristic or basic for other deposits in Poland or other countries. It is clear 

that each deposit is unique and has its own characteristics, but there are quite a lot of rock 

properties, conditions for their formation and subsequent transformation that are inherent in 

other, similar deposits. 



One of the new scientific directions - the structuring of matter, has been studied since the 

end of the last century. During this time, several new natural phenomena and more than 20 

patterns have been described, which were patented in the prescribed manner. These patterns 

and phenomena are united by one common theme - the study of structural transformations. 

These studies are needed to determine the properties of matter in general; properties of 

minerals and rocks - in particular. We need the properties of matter, for example, to predict 

accumulations or deposits of solid, liquid and gaseous bioliths and caustobioliths (coal, oil, 

gas); dynamic, gas-dynamic and thermal phenomena in coal mines; reservoir properties of 

rocks; strength, porosity, humidity and other important parameters and characteristics of 

sedimentary and crystalline formations. 

The structure of rocks is a complex of constantly transforming parameters, under the 

influence of changing conditions, characterizing the structure and properties of matter in 

general and a particular rock in particular. Reservoir properties and volumes of gas content 

depend on the structure of sedimentary rocks. This is important for coal deposits, where an 

increased content of gas, primarily methane, leads to gas-dynamic phenomena, fumaroles, and 

gas explosions. 

The basic sign of the structure of organic matter is a cell, crystalline is a crystal, quasi-

crystalline is a quasi-crystal, amorphous is a non-crystalline mixture, liquid-crystalline is a 

liquid crystal, etc. Of great importance in the study of the structure of a substance is the size of 

rock-forming grains, their degree of roundness, the percentage of detrital grains and the 

number of their fractions in the rock. 

In addition, the microstructure is studied, which gives a lot of information about the 

thermobaric processes inherent in a particular rock. The microstructure includes various 

inclusions in rock-forming grains, microdeformations of various nature, sizes and shapes, the 

chemical composition of inclusions, their shape, size and other characteristic features. 

The quasi-crystalline structure - the transitional phase between the crystalline form of 

matter and the non-crystalline (amorphous) form of matter - was established at the end of the 

last century and described later in [1, 2]. 

Quasicrystals have different sizes, they combine blockiness, jointing, microjointing. What 

they have in common is the presence of regular geometric shapes (Fig. 1). 

 

    
    a     b 

Figure  1. Quasicrystals under an electron microscope 2000X a) amber, b) window glass 

 



Quasicrystals are formed in disturbed zones and are an indicator of disturbances. It is very 

important to be able to identify them, since the main safety problems in coal mines are 

associated with disturbed zones: dynamic, gas-dynamic and thermal phenomena and processes. 

A technique for identifying plicative disturbed zones in coal mines based on the use of 

quasicrystals has been developed. It should be noted that these zones are not distinguished by 

mining geologists, since they do not have offsets. They can be distinguished only under a 

microscope according to the author's method. On fig. 2, for example, shows a graph of the 

allocation of disturbed zones from several meters to several tens of meters in a mine working 

[3]. 

The next direction concerns more lithological regularities. According to modern concepts, 

the lithosphere is the upper solid shell of the Earth with a small part of the upper mantle [4]. 

The earth is layered, it consists of the lithosphere, mantle and core. The Earth's lithosphere 

is also layered. On the surface of the Earth, in the process of sedimentation, sediments are 

formed - sands, clays, chalk, etc. 
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Figure 2. Graph of the identification of disturbed zones using the index of quasicrystals 

 

Below the upper sediment layer are sediments and diagenesis rocks. At this stage of 

lithogenesis, rocks are formed. Sand transforms into sandstone, clay into argillite, chalk into 

limestone, and so on. 

Deeper than the diagenesis are deposits of sedimentary rocks of three substages of 

catagenesis: early, middle and late. Each of these substages is characterized by its own 

properties. Knowing these properties, it is possible to establish the paleodepth and 

paleotemperature at which these rocks were formed. These data are especially important for 

geologists looking for oil and gas, so as not to drill to great depths, into late catagenesis 

deposits, where there is no oil and gas. 

The research results showed that hydrocarbons are formed in the middle catagenesis (T = 

370-4200 K), emissions of rocks and gas in the deposits of coal, cuprous sandstones, and other 

sedimentary rocks occur only in the sediments of the middle catagenesis. Emissions of coal and 

gas occur in deposits of the middle and part of the late catagenesis. Rock bursts in deposits of 

late catagenesis and metamorphic rocks lead to man-made earthquakes. These phenomena are 



currently observed in the mine workings of Donbass (Donetsk coal basin) and Krivbass 

(Krivoy Rog iron ore basin). 

In the zone of transition of sedimentary rocks into metamorphic ones (at T > 5700 K), a 

significant change in the structure of matter occurs, which is clearly seen in rock-forming 

quartz. This mineral is transparent and all changes in its structure or microstructure are 

reflected in its structure when side lighting is used. The technique of side illumination is 

successfully used to solve various geological problems [2]. 

If we take transparent quartz as an example and examine it at different stages of 

catagenesis, we can see the following. First, detrital grains of quartz are divided into blocks 

(Fig. 3a), then granulation is formed at the boundaries of blocks (Fig. 3b), and later, when 

sedimentary rock transforms into metamorphic, all detrital grains or their blocks pass into 

granular quartz, forming quartzites (Fig. 3c). 

Institute specialists established and described the phenomenon of fluid dissolution in 

detrital grains of quartz sandstones of the Donetsk coal basin [5]. A similar process has been 

traced in clastic quartz from other sedimentary basins. There are grounds to consider this 

process as a general regularity characteristic of sandstones of coal basins in different countries. 

It would be interesting and important to test this regularity in different sedimentary basins and 

countries. 

 

   
   a        b    c  

Fig. 3. Division of clastic grain into blocks, medium catagenesis, magnification 100X, 

sandstone of Donbass 

 

Institute specialists established and described the phenomenon of fluid dissolution in 

detrital grains of quartz sandstones of the Donetsk coal basin [5]. A similar process has been 

traced in clastic quartz from other sedimentary basins. There are grounds to consider this 

process as a general regularity characteristic of sandstones of coal basins in different countries. 

It would be interesting and important to test this regularity in different sedimentary basins and 

countries. 

Sandstone is one of the main hydrocarbon reservoirs for oil workers and the hardest rock 

for coal miners. It is in the sandstones that the miners build the main development workings in 

the mines in order to use them as long as possible. A negative factor is the increased gas 

content and outburst hazard of sandstones of coal deposits. 

One of the important lithological indicators of the formation of the sand stratum is the 

dimensionless coefficient of the relative thickness of paleoflows (Kr.t.p.). Schematic maps of 

equal thicknesses of sandstones (isopachs), reflecting the change in sandstone thickness, do not 

make it possible to identify core sections of paleoflows for polyfacies sandy complexes, since 

they do not take into account the time factor of sand material deposition (Fig. 4). The time of 

deposition of the terrigenous material correlates with the thickness of the studied stratigraphic 

interval containing the sandstone. The longer was the duration of the process of deposition of a 



particular sedimentary layer, the longer was this process stable. This pattern, in turn, makes it 

possible to predict some important properties of the studied deposits. 

The ratio of the thickness of the sandstone or the total thickness of the sandstone layers to 

the thickness of the stratigraphic (studied) interval makes it possible to obtain a given 

dimensionless coefficient of the relative thickness of the sandstone in an exploration well. The 

above-average values of this indicator show core areas of paleoflows. 

The core section of a paleoflow (of an ancient riverbed, delta or coastal current) is a section 

of a paleoflow that has been formed for the longest time and is distinguished by specific 

lithological and petrographic criteria. 

It is important for us that the identified core sections of paleoflows have significant porosity 

filled with water and gas. If we combine this schematic map with a similar map of anticlines, 

we can identify areas of high gas volume or areas of high water content in the sandstone pore 

space. Both parameters negatively affect the safety of work in mining conditions, but an 

increased gas content requires its enhanced degassing, and an increased water content requires 

its pumping out. In any case, the task of mining geology is to obtain maximum information 

about the properties and state of the rock mass, which mining engineers use for practical 

purposes. 

 

 
 

1 - boundaries of plots; 2 - violations; 3 - wells; 4 - K < 0.5 5; K = 0.5-0.75; 6 - K > 0.75 

Figure 4. Schematic map of the relative thickness of sandstone paleopots from one of the 

mines of the Donetsk coal basin 

 

The next direction concerns the shooting of exfoliating rock fragments in mine workings of 

both sedimentary and crystalline rocks. Workings in sedimentary rock are usually insulated 

with wooden or reinforced concrete structures to increase the safety of miners. In crystalline 

rocks, such as apatites on the Kola Peninsula, mine workings are stable, but in some cases, 



these dynamic phenomena also occur there. Techniques have been developed to increase the 

stability of mine workings and eliminate the shooting of rocks. 

In addition to such a negative phenomenon as shooting, there is another problem of stress 

redistribution in the mountain range. Previously, the process of isotropy and anisotropy of the 

stress state of rocks was described [6]. This process significantly affects the degassing of the 

coal mass, without which it is virtually impossible to work in gas-saturated coal mines. An 

important link in the preparation of the coal mass for coal mining is its preliminary degassing. 

Anisotropic stresses sometimes become a significant obstacle during this stage of work. There 

is a clamping of the drilling tool in the rock mass, and the removal of the tool (drill pipes) often 

leads to its rupture. 

Taking into account the distribution of the stress state in the rock mass, the correct location 

of well drilling directions for advanced degassing of the massif, can significantly increase the 

load on coal mining machines and increase coal production, while maintaining a sufficient 

degree of mining safety. 

  

CONCLUSIONS 

 

Mining geology, as one of the areas in mining, is an important link in preparing an object 

for its subsequent development. The constant increase in the depth of work, for example, in the 

coal industry, requires constant monitoring of the stress-strain state of the rock mass and timely 

response to changes in the conditions of its occurrence. A set of techniques developed at the 

Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences 

of Ukraine over the past decades can be used in the development of various deposits, both in 

sedimentary and crystalline rocks. 

The authors of the publication established and described the formation of quasicrystals in 

rocks and substances of different systems; developed a method for identifying disturbed zones 

for predicting gas accumulations, thermal, gas-dynamic and dynamic phenomena; developed a 

method for identifying three substages of catagenesis, which differ in properties, the presence 

of free methane, the formation of gas-dynamic phenomena in them; developed a method for 

identifying schematic maps of paleoflows associated with elevated methane contents; 

developed methods for increasing the stability of mine workings to dynamic phenomena. 
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Ocena funkcjonowania podziemnych systemów transportu materiałów w 

stanach zmiennych potrzeb transportowych. 

Evaluating the performance of underground material transport systems under states of fluctuating 

transportation needs. 

Łukasz Bednarczyk 
Polska Grupa Górnicza S.A. 

STRESZCZENIE: 

 

W referacie przedstawiono transport podziemny, jako przykład procesu, którego funkcjonalność podlegała 

ocenie w warunkach niepewności i ryzyka wynikających ze specyfikacji procesu eksploatacji podziemnej. Ocena 

dokonywana jest w stanach zmiany liczby stacji odbiorczych, warunkujących zmianę poziomu potrzeb 

transportowych. Rozpatrzone zostały również stany awaryjne odpowiadające niesprawności zestawów 

transportowych powodujące redukcję zdolności transportowych. W referacie przedstawiony został w zarysie 

matematyczny algorytm analizy danych uwzgledniający szereg kryteriów oceny oraz ryzyko wystąpienia danego 

stanu. Wskazano obszar zastosowania skupiając się na projektowaniu układów transportu materiałów, jak 

również możliwość zastosowania takiego sposobu oceny do innych procesów związanych z eksploatacją 

podziemną odznaczających się poziomem zmienności danych opisujących dany proces. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: transport podziemny, badania operacyjne, wspomaganie decyzji 

 

FUNKCJONOWANIE W ZMIENNYCH WARUNKACH 

Ocena, porównywanie rozwiązań technicznych przed ich zastosowaniem, wymaga dokonania budowy modelu 

dotyczącego przyszłości. Ramy tego modelu stanowią wymagania techniczne, między innymi postępowania 

zakupowego czy założeń projektowych w pracach badawczo-rozwojowych. Zgodność modelu z rzeczywistością 

decyduje o sukcesie powyższych zamierzonych działań. Dokładność odwzorowania w przypadku procesów 

powtarzalnych i znanych niesie za sobą wysokie prawdopodobieństwo trafności wyboru, natomiast w przypadku 

środowiska zmiennego, stopień trafności jest znacznie niższy i wymaga zastosowania rozbudowanych narzędzi 

oceny. Sytuacja taka dotyczy również eksploatacji podziemnej, odznaczającej się dużą zmiennością natężenia 

robót górniczych oraz robót towarzyszących im w zakresie utrzymania wyrobisk oraz maszyn i urządzeń, co 

bezpośrednio wpływa na strumień przepływu materiałów niezbędnych do ich realizacji. Dlatego ocena 

rozwiązań systemów transportu podziemnego w takich warunkach jest utrudniona, co stanowi przykład 

powyższego problemu. Roboty udostępniające, przygotowawcze oraz wybierkowe, prowadzone w złożonych 

warunkach górniczo-geologicznych, wymagają częstokroć dodatkowych działań, np. wzmocnień obudowy, 

rozbudowanej profilaktyki przeciw wzrostowi poziomu zagrożeń naturalnych, itd. Ponadto zasadnicze procesy, 

takie jak drążenie, zabudowa obudowy chodnikowej itd., także przebiegają ze zmienną intensywnością, co 

generuje również zmienne potrzeby materiałowe w zakresie ilości i rodzaju niezbędnego materiału, który należy 

dostarczyć do wskazanych stacji materiałowych w określonym czasie. System transportu składa się z 

powiązanych organizacyjnie i technologicznie układów transportu. W jego obrębie poruszają się pojazdy 

mechaniczne, współcześnie w większości bazujące na napędach spalinowo hydraulicznych, które użytkowane są  

w trudnych warunkach otoczenia, takich jak: wysoki poziom zapylenia, znaczne ograniczenie odbioru ciepła 

odpadowego, itd. w wyniku czego relatywnie często dochodzi do niesprawności zestawów transportowych 

wyłączających je z użytkowania..W ujęciu całościowym systemu transportu powoduje to ograniczenie 

możliwości transportu materiałów. W teoretycznej interpretacji takiego przypadku można mówić o dwóch 

grupach stanów kreowanych przez odbiorcę - zewnętrznych oraz od systemu transportu – wewnętrznych. 

Pierwszym jest zmiana liczby stacji odbiorczych - ich zwiększanie lub zmniejszenie, drugim są niesprawności 

zestawów transportowych. Stany te reprezentują sytuacje wystąpienia czasowych niezaplanowanych zmian 

parametrów projektowych, wykazujących tendencję dążenia do stanu bazowego. 

 

 

 

 



 

 

Rys.1. Przykładowa zmienność A) potrzeb transportowych; B) zdolności transportowej towarzysząca eksploatacji 

podziemnej, b- liczba stacji odbiorczych, n- liczba zestawów transportowych; bo, no, poziomy bazowe 

Fig. 1. Example variation of A) transport needs; B) transport capacity for mining processes , b- multiplicity of receiving 

stations, n- multiplicity of transport sets; bo, no, levels of baseline 

 

Powiązanie eksploatacji podziemnej z dedykowanym systemem transportu zostało opisane dwoma parametrami: 

potrzebami i zdolnością transportową. Potrzeby transportowe to zapotrzebowanie na materiały, które należy 

dostarczyć do danych stacji materiałowych. Z kolei przez zdolność transportową należy rozumieć maksymalną 

liczbę jednostek transportowych, którą można dostarczyć do stacji odbiorczych w obrębie rozpatrywanego 

układu transportu. Potrzeby i zdolność transportowa wyrażone są w liczbie jednostek transportowych w 

jednostce czasu, a jednostka transportowa to ilość materiału mieszcząca się w standardowym kontenerze 

górniczym użytkowanym w danym systemie transportu. Materiały wydłużone, takie jak drewno czy rury są 

klasyfikowane jako zdwojenie jednostki transportowej. Wyznaczenie potrzeb transportowych w przypadku 

zmiany liczby zestawów transportowych odbywa się poprzez symulację dodania dodatkowych punktów 

odbiorczych o chłonności, przykładowo odpowiadającej przeciętnemu zużyciu. Z kolei zmniejszenie ich liczby 

poprzez odrzucenie stacji odbiorczej przypisanej przodkowi lub robotom górniczym, których 

prawdopodobieństwo czasowego wstrzymania jest najwyższe. Wobec zestawów transportowych symulacja 

dotyczy zmniejszenia liczby dyspozycyjnych zestawów (rys.1). Kolejność wyłączania jest uszeregowana 

względem współczynnika gotowości technicznej charakteryzującego te zestawy. Rozpatrywanie symulacji 

zwiększenia liczby zestawów jest nieuzasadnione ze względu na nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia takiej 

sytuacji bez trwałego wzrostu potrzeb transportowych. 

Zasadniczym przeznaczeniem systemu podziemnego transportu materiałów jest zagwarantowanie ciągłości 

procesu eksploatacji w aspekcie dostaw materiałów. Oczekiwane jest, aby wysoko oceniane rozwiązanie układu 

transportu odznaczało się minimalizowaniem przestojów wynikających z niespełnienia generowanych potrzeb 

transportowych, w tym w zmiennych warunkach. W związku z tym, analiza porównawcza odbywa się w oparciu 

o relatywne ujęcie zdolności transportowej, czyli różnicę pomiędzy zdolnością transportową a potrzebami 

transportowymi w danym stanie (wzór 1). Pożądane jest, aby wartość tego parametru była jak największa. 

Wartość ujemna oznacza, że określona ilość materiału będzie niedostarczona. Wartość dodatnia oznacza zapas 

zdolności transportowej, pozwalający zbuforować materiały na stacjach odbiorczych dla przodków o 

powtarzalnych potrzebach transportowych. 

𝑧𝑟(𝑖) = 𝑧𝑏(𝑖) − 𝑝𝑡(𝑖)                                                                                                                                                (1) 

𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒: 𝑧𝑟(𝑖)- relatywna zdolność transportowa w stanie „i”; 𝑧𝑏(𝑖)- zdolność transportowa w stanie „i” ; 𝑝𝑡(𝑖)- 
potrzeby transportowe w stanie „i”. 

 

Zakładany poziom zdolności transportowej dotyczy sytuacji, która najczęściej będzie występowała (z 

największym prawdopodobieństwem), opisane powyżej dwie grupy stanów (zmiany liczby stacji odbiorczych i 

niesprawności ciągników) odbiegają od stanu bazowego, więc są to tak zwane stany nadplanowe. Nasuwającym 

się spostrzeżeniem jest przyjęcie większej zdolności transportowej, jednak na ogół wiąże się to z 

przewymiarowaniem układu transportu, co w dłuższej perspektywie będzie źródłem dodatkowych kosztów. 

  



SPOSÓB WYBORU ROZWIĄZANIA OPTYMALNEGO  

Rozwiązaniem optymalnym będzie takie, dla którego wartość oczekiwana relatywnej zdolności transportowej 

będzie największa w poszczególnych stanach. Dalsze postępowanie dotyczy zastosowania odpowiednich 

kryteriów pozwalających wyłonić to rozwiązanie. Stany nadplanowe zostały rozpatrzone w warunkach ryzyka i 

niepewności. W przypadku, gdy decydent jest w stanie określić prawdopodobieństwo wystąpienia 

poszczególnych stanów, dalsza interpretacja odbywa się w warunkach ryzyka. Z kolei jeśli decydent nie potrafi 

określić tego prawdopodobieństwa, występują warunki niepewności. Oznacza to, że wiedza decydenta jest na 

tyle ograniczona, że analizowane wielkości są zmiennymi losowymi o nieznanym rozkładzie 

prawdopodobieństwa.  

 

 

 
 

Rys. 2. Schemat sposobu wyboru rozwiązania optymalnego w stanach nadplanowych 

Fig. 2: Diagram of the method for selecting the optimal solution in overplan states 

 

Dla warunków niepewności zastosowano cztery kryteria: Walda, Hurwicza, Savage’a i Laplace’a. 

Pierwszym jest kryterium Walda, maks. – min.), gdzie początkowo wyznaczane są minimalne wartości, a 

następnie wskazuje się rozwiązanie, dla którego wartość minimalna jest największa. Uzupełnieniem jest 

podkryterium (maks.-maks.), gdzie spośród maksymalnych wartości wyznaczane jest rozwiązanie o 

maksymalnej wartości. [3]. W kolejnym kryterium – Hurwicza - wprowadzony jest współczynnik ostrożności 

określający subiektywną obawę przed zajściem zdarzeń niekorzystnych. Wartość współczynnika, który mieści 

się w przedziale (0-1), gdzie 1 oznacza pełne przekonanie o zajściu stanu niekorzystnego [2]. Wobec tego 

kryterium można przeprowadzić analizę wrażliwości, w celu sprawdzenia wpływu wielkości współczynnika na 

wybór rozwiązania optymalnego. W tym celu została zaproponowana metoda graficzna, w postaci wykresu 

wartości oczekiwanej od wielkości współczynnika ostrożności. Analiza wrażliwości pozwala nadać ramy 

zasadności określenia tego współczynnika. W skrajnym przypadku zmiana jego wielkości nie spowoduje zmiany 

wyboru rozwiązania optymalnego. Na rysunku 3A została przedstawiona przykładowa analiza wrażliwości 

wpływu współczynnika ostrożności „h” kryterium Hurwicza.- widoczne jest, że niezależnie od jego wielkości 

rozwiązaniem optymalnym „wo” jest rozwiązanie wA, a dla wartości współczynnika „h1” rozwiązanie „wC” jest 

wyżej oceniane od „wB”. Na rysunku 3B została przedstawiona analiza wrażliwości dla warunków ryzyka, 

wpływu prawdopodobieństwa „α” stanów nadplanowych - widoczne jest, że dla wartości poniżej 

prawdopodobieństwa α1 rozwiązaniem optymalnym jest wA, a powyżej tej wartości wB.[1] 

 



 
 

Rys.3 Analiza wrażliwości A) warunki niepewności, wpływ wartości współczynnika „h” na wybór rozwiązania 

optymalnego „wo”; B) warunki ryzyka, wpływ prawdopodobieństwa „α” wystąpienia stanów nadplanowych na 

wybór rozwiązania optymalnego „wo”[1] 

Fig.3 Sensitivity analysis A) uncertainty conditions, effect of the value of the precautionary factor "h" on the 

selection of the optimal solution "wo"; B) risk conditions, effect of the probability "α" of occurrence of overplan 

states on the selection of the optimal solution "wo"[1] 

 

Kolejnym jest kryterium Savage’a, gdzie rozpatrywane jest minimalizowanie relatywnych strat względem 

optymalnego rozwiązania w danym stanie, czyli względem decyzji, która byłaby podjęta, jeśli znany byłby stan, 

który zaistnieje w przyszłości. Ostatnim jest kryterium Laplace’a, które w myśl zasadniczego założenia, iż 

niepewność to brak przesłanek o rozkładzie prawdopodobieństwa wystąpienia stanów, więc każdy ze stanów jest 

równie prawdopodobny. Stan bazowy, który z założenia jest najbardziej prawdopodobny, analizowany jest w 

tym przypadku na równi z pozostałymi założeniami, że rozpatrywana sytuacja ma charakter krótkookresowego 

zdarzenia. [4].  

 
Tabela 1. Funkcjonowaniem w stanach nadplanowych, przedstawienie relatywnej zdolności transportowej analizowanych 

rozwiązań dla przypadku zmiany liczby punktów odbiorczych w warunkach niepewności [1] 

Functioning in overplan states, presentation of the relative transport capacity of the analyzed solutions for the case of 

changing the multiplicity of receiving points under uncertainty [1] 

Rozwiązanie 

Stany nadplanowe 

I II III … m 

 Liczba stacji odbiorczych [szt.] 

b1 (-) b2 (0) b3 (+) b… (+) bm (+) 

Ryzyko wystąpienia 

α1 α2 α3 α… αm 

Relatywna zdolność transportowa [szt. J.t.] 

W1 z11 z12 z13.. z1… z1m 

… … … … … … 

Wi zi1 zi2 zi3.. zi… zim 

… … … … … … 

Wn zn1 zn2 zn3 zn… znm 

 

W tabeli 1 przedstawiono relatywną zdolność transportową (z11-znm) wobec analizowanych rozwiązań (w1-

wn), w stanach (I-m), gdzie dla każdego ze stanów następuje zmiana liczby punktów odbiorczych w zakresie (b1-

bm), przy czym oznaczanie (-) to zmniejszenie a (+) zwiększenie ich liczby, z kolei (0) to poziom bazowy; 

ryzyko wystąpienia powyższych stanów określone jest prawdopodobieństwem odpowiednio (α1- αm) . Dla 

analizowania funkcjonowania w stanach nadplanowych. W warunkach niepewności tabela pozbawiona jest 

wiersza opisującego ryzyko poszczególnych stanów, w pozostałym zakresie jest tożsama. Dla stanów 



niesprawności zestawów transportowych tabela ulega zmodyfikowaniu, gdzie wiersz opisujący stacje odbiorcze 

odnosi się do zestawów transportowych, analogicznie włącznie ze stanem bazowym. 

Zgodnie z założeniem, że Decydent potrafi określić prawdopodobieństwo wystąpienia stanów 

nadplanowych, wtedy analiza dotyczy warunków ryzyka. Wstępnym etapem jest analiza wrażliwości 

realizowana również metodą graficzną – wykres zależności wartości oczekiwanej relatywnej zdolności 

transportowej od prawdopodobieństwa stanu nadplanowego. Sposób ten, podobnie jak w przypadku 

współczynnika ostrożności (kryterium Hurwicza), pozwala określić wpływ wielkości prawdopodobieństwa stanu 

nadplanowego na wybór rozwiązania optymalnego.  

W warunkach ryzyka zastosowane zostały trzy kryteria. Pierwszym jest kryterium Bayes’a, w którym wartość 

oczekiwana jest średnią ważoną, gdzie wagami są prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych stanów. 

Kolejnym z kryteriów jest analiza utraconych korzyści, w tym przypadku sposób postępowania pod względem 

zastosowanego aparatu matematycznego jest tożsamy jak dla kryterium Savage’a, gdzie porównywane są 

relatywne straty, czyli różnicę pomiędzy wariantem optymalnym a rozpatrywanym w poszczególnych stanach. 

Ostatnim kryterium jest Reguła największego prawdopodobieństwa, zgodnie z którą jeżeli prawdopodobieństwo 

wystąpienia któregoś ze stanów jest równe lub większe niż suma prawdopodobieństw dla pozostałych stanów 
rozwiązanie optymalne jest wyznaczane dla tego stanu a pozostałe są pomijane niezależnie od wielkości 

wartości oczekiwanej w tych stanach, z zastrzeżeniem wyłącznie sanu bazowego, z założenia o najbardziej 

prawdopodobnego. 

Opisane powyżej warunki niepewności i ryzyka są wzajemnie wykluczające. Oczywistym jest, że większą 

wartość poznawczą niosą warunki ryzyka. Podsumowujące zestawienie ujęte jest w tabeli zbiorczej analogicznej 

dla warunków ryzyka i niepewności. Na ogół podczas stosowania takich kryteriów wybierane jest jedno 

rozwiązanie optymalne lub kilka, jeśli dla nich wartości oczekiwane są równe. Natomiast pozostałe są 

traktowane na równi, jako nieoptymalne nawet w przypadku niewielkiej różnicy pomiędzy kolejnym w rankingu 

a optymalnym oraz znacznej różnicy z ostatnim. Dlatego zastosowany został sposób standaryzacji, ważonej 

oceny punktowej, polegający na przypisaniu wagi punktowej dla każdego z kryterium, gdzie optymalne 

rozwiązanie otrzymuje maksymalną liczbę punktów, a rozwiązanie najniżej oceniane zero punktów. Pozostałe 

otrzymują punktację proporcjonalnie, liniowo. Zastosowane kryteria dla niepewności poza kryteriów Savage’a 

stanowią stymulanty, czyli im wartość oczekiwana jest wyższa, tym rozwiązanie jest wyżej oceniane (wzór 2). 

Odmiennie jest w przypadku kryterium Savage’a, które stanowi destymulantę (wzór, 3) czyli korzystniejsza jest 

niższa wartość (rozbieżności od stanu optymalnego). Analogicznie jest w warunkach ryzyka dla kryterium 

analizy utraconych korzyści.  

 

Tabela 2 Zestawienie oceny punktowej poszczególnych rozwiązań w warunkach niepewności [1] 

Tabele 2 Summary of the scoring of each solution under uncertainty [1] 

Rozwiązanie 

Kryterium niepewności 

Punktacja 

 [pkt.] 

Min (maks) Maks (maks) Hurwicza Savage’a Laplace’a 

om [pkt./szt. j. 

t.] 

omm [pkt./szt. j. 

t.] 
oH [pkt./szt. j. t.] oS [pkt./szt. j. t.] zL[pkt./szt. j. t.] 

W1  K1m N1m K1mm N1mm K1H N1H K1s N1s K1L N1L O 1 

… … … … … … … … … … … … 

Wi Kim Nim Kimm Nimm KiH NiH KiS NiS KiL NiL O i 

… … … … … … … … … … … … 

Wn Knm Nnm Knmm Knmm KnH NnH KnS NnS KnL NnL On 

 

Dla stymulant  

Nji = (Kji − K  j min) ∗
oj

K j max − Kj min
 (2) [1] 

Dla destymulant 

Nji = (Kj max − Kji) ∗
oj

K  j max − Kj min
 (3) [1] 



 

gdzie: Nji – punktacja kryterium niepewności ,,j” rozwiązania „i” [pkt]; oj – waga, maksymalna liczba 

punktów w kryterium „j” [pkt/szt. j.t.];Kji –wartość oczekiwana relatywnej zdolności transportowej w 

kryterium niepewności „j” w wariancie „i” [szt. j.t.]. 

 

𝑂𝑐𝑎𝑙 = 𝑜𝑚 + 𝑜𝑚𝑚 + 𝑜𝐻 + 𝑜𝑆 + 𝑜𝐿                                                                                                                       (4) 

 𝑂𝑖 = 𝑁𝑖𝑚 + 𝑁𝑖𝑚𝑚 + 𝑁𝑖𝐻 + 𝑁𝑖𝑆 + 𝑁𝑖𝐿                                                                                                                 (5) 

𝑂𝑂𝑃 = 𝑚𝑎𝑘𝑠(𝑂1 + ⋯ + 𝑂𝑖 + ⋯ + 𝑂𝑛)                                                                                                               (6) 

gdzie: Ocal – całkowita punktacja [pkt] Oi – sumaryczna punktacja rozwiązania „i” [pkt]; OOP -punktacja 

rozwiązania optymalnego [pkt]. 

W tabeli 2 została przedstawiona podsumowująca ocena funkcjonowania w stanach nadplanowych dla 

warunków niepewności, rozwiązania (w1, wn) na podstawie wartości oczekiwanej relatywnej zdolności 

transportowej (K1j Knj). Dla każdego z kryteriów (j) nadawana jest punktacja dla danego wariantu (N1j Nnj) 

zgodnie ze wzorami 3, 4. Tabele tego typu należy sporządzić do oceny w obu grupach stanach odpowiednio w 

warunkach ryzyka lub niepewności. W celu wyznaczenia rozwiązania optymalnego należy zsumować oceny 

punktowej z każdego kryterium dla poszczególnych rozpatrywanych rozwiązań (wzór 4). Podczas nadania wagi 

należy spełnić warunek, że sumaryczna punktacja odpowiada maksymalnej liczbie punktów (wzór 5). 

Zakończeniem jest zestawienie rankingowe i finalne wskazanie rozwiązania optymalnego, które uzyskało 

najwyższą sumaryczną ocenę punktową. Sposób postępowania w warunkach ryzyka jest taki sam, z 

zastrzeżeniem uwzględnienia  odpowiednich kryteriów oceny. 

 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiony sposób oceny stanowi model obliczeniowy pozwalający zwiększyć poziom trafności wyboru 

rozwiązania w sytuacji zmian o charakterze oscylującym wobec poziomu projektowego, zmian kluczowych 

parametrów projektowych o nieznanym rozkładzie. Zaprezentowany sposób postępowania na przykładzie 

podziemnego systemu transportu materiałów może również znaleźć zastosowanie w innych przypadkach 

transportowych procesów towarzyszących eksploatacji podziemnej odznaczających się zmiennością, takich jak 

odstawa urobku, transport załogi jak również dla oceny i optymalizacji rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych z innych branż, przykładowo logistyki akcji ratowniczych, działań militarnych itd. Dalsza 

analiza w przedmiotowych warunkach może dotyczyć zestawienia obu grup stanów, czyli w przypadku złożenia 

stanów dodatkowych punktów odbiorczych i niesprawności zestawów transportowych. Przedstawiony sposób 

postępowania przeznaczony jest do zastosowania na etapie projektowania układów transportu, jednak taki model 

obliczeniowy można zastosować w sposób odwrotny, czyli analizować możliwy poziom zwiększenia 

intensywności robót górniczych wobec funkcjonującego systemu transportu.  
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UN Global Sustainable Development Goals
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Key trends in the development of the energy sector in Europe
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Decarbonization

Ukraine's national contribution to 

CO2 reduction (NDC-2) - minus 

65% by 2030 (from 1990 level)

NET
ZERO
WORLD
INITIATIVE

Refusal from coal

Ukraine joined the UK and Canada's 

initiative to phase out coal by 2035.

Reducing methane emissions

Ukraine has committed to 

reducing methane emissions by 

30% by 2030.

In 30 years, Ukraine 

has reduced by more than 65%
greenhouse gas emissions

877

341 305

1990 2019 January 2022 

-65%

Reduction of CO2 emissions (GHG emissions), million tons

Ukraine fulfills international commitments to prevent climate 

change by early 2022



Dynamics and structure of coal production in Ukraine
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Dynamics of coal production in Ukraine, mil t

Dynamics of coal production in 2021 / 2013 (-) 65%

(-)78% Production of state-owned mines;

(-)64% Production of other private mines;

(-)58% Production of DTEK mines.

Dynamics of coal production in 2021 / 2020 (+)2%.

+86% Production of state-owned mines;

+1% Production of other private mines;

(-)11% Production of DTEK mines.

12 months. 2022 / 12 months. 2021 р. -11%

(-)60% Production of state-owned mines

(-)9% Production of other private mines;

+4% Production of DTEK mines.

The decline in coal production in January-December 2022 by Ukraine's state-owned mines was largely 

caused by a lack of investment in mining, depletion of current coal seams, and the full-scale war in 

Ukraine since February 24, 2022 due to the invasion of Russian army. In particular, this resulted in the 

shutdown of all mines in Luhansk and some in Donetsk regions, as well as a decline in production of 

state-owned and private mines in Donetsk region.

-11.1%

Dynamics of coal production 

12 months 2022 / 12 months. 2021 р.
83.6

65.0

39.8 40.9
34.9 33.2 31.2 28.8 29.4 26.2

29.4
26.2

DTEK mines

DTEK mines State-owned mines Other private mines DTEK mines State-owned mines Other private mines



Operating coal mines in Ukraine as of 2023
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- occupied territory

State-owned mines– 25

Private mines– 10

Total number of - 35

As a result of the war, coal production at state-owned mines Pervomaiskvuhillia,

Lysychanskvuhillia, Pivdennodonbaske 1 and Surgai mine has stopped. There is still a risk

for the remaining mines in Donetsk region (37% of Ukraine's production in December 2022),

as well as for DTEK Pavlohradvuhillia in Dnipropetrovska region (61%) due to proximity to

the frontline and the threat of missile attacks.

Luhanska



What's next, closing coal mines?
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The closure of mines will entail the need to solve a number of problems, 

the main ones being:

Environmental impacts

 Rise in the level of mine water and its release to the surface

 Leaching of cavities in rocks and subsidence of the earth's surface

 Flooding and waterlogging of territories

 Deterioration of water quality in wells and boreholes

 Methane release to the surface and penetration into residential buildings and premises

Social consequences

 Massive layoffs of mine workers

 Decrease in the level of income of miners' families

 Reduction of local budget revenues

 Reduced funding for social facilities (hospitals, schools, kindergartens)

 Decrease in population and outflow of people abroad

 Increased level of organized crime

 Destruction of buildings and structures due to flooding and land subsidence



THE CONCEPT OF TRANSFORMATION OF COAL MINES 

INTO AN INDUSTRIAL AND ECONOMIC COMPLEX WITH EXPANDED 

USE OF MINERAL RESOURCES IN A CLOSED CYCLE

Model of integrated mining 

of mineral resources from coal mines

Desalination of 

mine water

Utilization 

of thermal energy

of mine water

Utilization

of coal mine methane

Scientific research 

and development

Processing of 

coal preparation waste

Recycling 

of desalination waste

7

The structure of clusters 

of the industrial and economic complex

Coal

Шахта
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Stepova mine Yuvileina mine Zakhidno-Donbaska mine Pavlohradvuhillia

Histogram of DTEK Pavlohradvuhillia mines distribution 

by gas content and degassing volumes

Annual electricity generation from methane gas at DTEK Pavlohradvuhillia mines

Coal mine methane utilization at DTEK Pavlohradvuhillia mines

In 2019, Stepova mine DTEK Pavlohradvuhillia launched a pilot project to utilize

coal mine methane gas. 1.56 MW Caterpillar modular cogeneration unit is used.

Utilization of mine gas-methane acts as a supplementary energy source for

covering thermal and electrical needs of the mine complex. In parallel with the

utilization of coal mine gas, it allows the recovery of greenhouse gases and, at the

same time, to reduce the interest in the existing medium.

Gas piston unit Caterpillar CG170-16

Module 

of a cogeneration plant

Utilization СН4

Electricity generation

Thermal energy generation

Reducing emissions СH4
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Energy potential of thermal energy of mine drainage systems

Utilization of groundwater heat at DTEK Pavlohradvuhillia mines

Utilization of 

groundwater heat

Hot water supply

Heating of buildings and structures

Mine water has enormous potential for heat production. In the Western Donbas

alone, mines pump out about 30 million m3/year of groundwater, the temperature

of which is +12...+18 °C throughout the year, which is quite enough for the

efficient use of water-to-water heat pumps.

In 2010, DTEK Pavlohradvuhillia's Blagodatna mine implemented a pilot

project to introduce 800 kW heat pumps.

Abandonment of coal-fired boilers

Reducing emissions СО2
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Assessment of groundwater use potential of DTEK Pavlohradvuhillia mines

82 thous. m /day
3

Volume of water pumped out of mines

Mine water is an alternative source of water

supply that can eliminate the shortage of water

resources, which indicates the need to create

enterprises for its treatment and use.



Conducting laboratory research on the physical and chemical analysis of mine water

Results of the analysis of water samples from Zakhidno-Donbaska mine, 

desalinated water and reverse osmosis concentrate quality indicators

Indicator Units

Indicators of water analysis

Mine water purified 

water

Standards

ДСАНПІН

2.2.4-171-10

Concentrate 

after reverse 

osmosis

Hydrogen index рН 5.85 7.0 6.5-8.5 6.1

Turbidity mg/l 16.4 0.1 ≤7.0 0.9

General stiffness mg-eq/l 146.0 1.2 ≤7.0 123.0

Calcium mg-eq/l 76.0 2.0 ≤130 1343.0

Magnesium mg-eq/l 70.0 2.0 ≤80 681

Potassium mg/l 1410.0 0.4 2-20 13

Chlorides mg/l 17772.0 5.0 ≤250 17620.0

Nitrites mg/l 95.0 2.2 ≤0.5 6.5

Sulfates mg/l 250.0 2.0 ≤250 80

Fluorides mg/l 0.4 0.2 ≤1.5 0.76

Aluminum mg/l 0.249 0.05 ≤0.1 0.04

Total iron mg-eq/l 0.238 0.02 ≤0.2 0.06

Total alkalinity mg-eq/l 1.48 1.0 ≤6.5 2.0

Dry residue mg/l 29000 90 ≤1000 34260

General mineralization mg/l 29420 90 ≤1000 28600

Laboratory installation for desalination of mine water with 

the separation of dry residue of reverse osmosis

Spectral analysis of elemental composition of dry residue

As a result of desalination of 50 liters of mine water, 35 liters of pure 

drinking water and 15 liters of desalination waste were obtained. After 

thermal distillation of the reverse osmosis desalination waste, 3.6 kg of dry 

residue of salt-containing chemical products were obtained.

NaCl – 63,75%;

CaCl2 – 14,12%;

MgCl2 – 11,13%;

KCl – 6,98%;

K2SO4 – 3,03%;

KNO3 – 0,52%;

KHCO3 – 0,47%.

Composition of dry residue

Purified water Dry salt residueMine water



Certificate of the research laboratory of the Institute of Radiation Protection Academy of 

Technological Sciences of Ukraine, confirming the quality of drinking water
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Technological scheme of desalination of mine water by reverse osmosis 
with obtaining liquid products by distillation
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Implementation and scaling plan for mine water desalination project

The pilot project is being implemented at the Zakhidno-Donbaska mine, where the water tariff is the highest at UAH 30.83 per m³. The pilot project will result in

the cost of drinking water at current prices of UAH 23.92 per m³.

The project scaling was considered for the Ternivska mine, which is located

within the town of Ternivka and is part of the same mine administration as the

Zakhidno-Donbaska mine. The scaling concept envisages water processing both

for the needs of the mine and the needs of the urban population, taking into

account the following tariffs: for Ternivska mine - 15.45 UAH/m³, for the

population of Ternivka - 37.00 UAH/m³.

Comparing the initial indicators for tariffs and costs, taking into account their

forecasted change according to the PPI indices used by DTEK, we have the

following (see the diagram on the right):- the attractiveness of the project for the

needs of the population comes at the same time, i.e. from 2022, the

attractiveness of the project implementation for the needs of Ternivska mine is

not achieved due to the cost price, which is 55% lower than the tariff; - the

attractiveness of the project scaling up occurs simultaneously, i.e. from 2022,

given that the specific impact of the cost price on the tariffs of the population and

the mine is represented by a 20% reduction.
Forecast of changes in the tariff for drinking water supply in relation 

to the cost of desalination of mine water
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Expected results of project implementation and scaling

If the project is implemented at the Zakhidno-Donbaska railway line, we have the following technical and 

economic indicators to meet our own needs:

 volume of drinking water produced for the mine's needs - 250 m³/day

 volume of salt chemical products produced - 25,7 t/day

 cost of drinking water - 0.59 USD/m³

 cost price of dry residue– 5.43 USD/t

 reduced mine water discharge by 36% (from 986 m3 to 629 m3 per day)

 Exclusion of costs for centralized water supply – 525 thous. USD

 income from the sale of dry balance – 1.04 mln USD (for the period 2024-2028).

When scaling up the project at the Ternivska railway station to meet our own needs and the needs of the 

population of Ternivka, we have the following technical and economic indicators:

 volume of drinking water produced for the mine's needs - 290 m³/ day

 volume of drinking water produced for the needs of the population - 5 000 m³/day

 the amount of dry residue obtained - 543 t/day

 cost of drinking water - 0.59 USD/m

 cost price of dry residue - 5.43 USD/t

 To obtain the required amount of drinking water, the entire volume of mine water is used – 7521 m3/day (the 

mine completely stops discharging mine water)

 Exclusion of costs for centralized water supply to the mine– 40.95 thous. USD /yeat

 Income from the sale of drinking water to the population at a price 0.78 USD/m³ (16% lower than the tariff set 

for households) – 1 391 thous. USD/year

 income from the sale of dry balance – 2 924 thous. USD/year

Equipment for water treatment and 
processing of desalination products

Dry residue resulting from the processing of 
desalination products

15



Technical and economic indicators of the pilot project of construction 

of a waste-free technological complex for desalination of mine water

Indicator
Unit of 

measurement
Value

Capital investments thous. USD 214,5

water purification and desalination equipment thous. USD 113

equipment for processing desalination waste thous. USD 101,5

Amount of dry residue obtained t/yeat 9 227,74

Cost of realization of dry balance USD/t 15

Revenue from the sale of dry balance for 5 years (2024-2028) thous. USD 104,25

Water consumption at Zakhidno-Donbaska mine m3/day 250

Expenses for the purchase of drinking water for 2024-2028 (potential savings) thous. USD 52,9

Net present value (NPV) thous. USD 154,75

Payback period (PBP) year 2,22

Discounted payback period (DPBP) year 3,38

Profitability index (PI) index 1,74

Internal rate of return (IRR) % 55,02%
16



Indicator
Unit of 

measurement
Value

Volume of drinking water produced for the needs of Ternivska mine m3/day 290

Volume of drinking water produced for the needs of the population m3/day 5000

Volume of dry residue obtained t/day 543

The cost of drinking water USD/m3 0,59

Cost price of dry residue USD/t 5,43

Total volume of mine water desalination м3/добу 7521

Cost savings on the mine's centralized water supply thous. USD /year 40,95

Cost of sales of drinking water USD/m3 0,77

Revenue from the sale of drinking water to the public thous. USD /year 1 391,1

Gain on sale of dry balance thous. USD /year 2 924,0 17

Technical and economic indicators of the pilot project of construction 

of a waste-free technological complex for desalination of mine water



Prospective model of the infrastructure of production facilities 

for complex extraction and use of mineral resources of a coal mine
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Conclusions

 A set of technological solutions has been proposed to ensure sustainable development and diversification of production in coal mining regions, as well as to create

new high-tech jobs and environmental restoration of the territory, which is in line with DTEK's ESG strategy.

 The technically achievable energy potential that can be obtained from secondary coal from waste heaps and sludge ponds, which totals 183.3 TJ, was determined.

The annual thermal potential of methane gas utilization was estimated, which reaches 7.1 PJ in the total number of DTEK Pavlohradvuhillia mines. It has been

established that up to 1.12 TJ/year of associated heat energy can be extracted from the drainage facilities of mine complexes, which is equivalent to 311.9 MWh/year of

electricity generation.

 The authors of the paper present a new concept of transformation of coal mines into an industrial and economic complex with expanded use of mineral

resources in a closed cycle, taking into account the world experience of using associated resources in coal production, studying the existing conditions of exploitation of

coal reserves, productive flows of associated resources, as well as technological, economic and environmental aspects of mining activities. The developed concept allows

us to create the basis for extending the life cycle of coal mines with a gradual "soft" transition of production - steam coal to alternative energy sources and mineral

resources for the needs of high-tech business.

 Using the conditions of Zakhidno-Donbaska mine as an example, the company conducted studies to determine the technical and economic performance of a waste-

free desalination complex for mine water with the possibility of scaling it up to other coal enterprises of DTEK Pavlohradvuhillia. The waste-free technological scheme is

designed to produce 250 m3/day of drinking water and 25.7 tons of salt-containing desalination chemical products. It was established that the cost of production

of 1 m3 of drinking water is 23.92 UAH/m3, which is 22.5% cheaper than the established water supply tariff. The potential savings of the enterprise when switching to its

own consumption of drinking water from the desalination complex reach UAH 4.24 million per year. The payback period of the non-waste technological complex for

desalination of mine water is 2.2 years, which confirms the efficiency of obtaining products from mine water, while ensuring favorable environmental and economic

conditions for the coal mining enterprise and nearby mining towns.

 The project is in line with DTEK Group's ESG program documents - the company's ESG strategy and environmental policy - and the UN Sustainable Development

Goals in the field of environmental protection, which DTEK Group adheres to (Goals 12 and 13). The fundamental changes in the Group's business and culture are aimed

at transforming it into an environmentally friendly, efficient and technologically advanced business. 19
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STRESZCZENIE: Środki transportu  z napędem akumulatorowym znajdują coraz większe 

zastosowanie w górnictwie podziemnym.  

W artykule scharakteryzowano podwieszony ciągnik akumulatorowy typu VOLTER, który jest 

przeznaczony do transportu urządzeń, materiałów oraz przewozu ludzi. 

Przedstawiono efekty techniczne i ekonomiczne związane z eksploatacją tego innowacyjnego 

rozwiązania w porównaniu z ciągnikami spalinowymi, między innymi w zakresie kosztów 

energii (paliwa) i czasu czynności konserwacyjnych.  

W artykule opisano również korzyści dla środowiska pracy, związane z stosowaniem 

ciągników akumulatorowych, wynikające z braku emisji spalin i istotnego zmniejszenia 

generowanego hałasu i ciepła co wpływa na poprawę warunków klimatycznych w porównaniu 

z ciągnikami spalinowym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: transport podwieszony, ciągnik akumulatorowy, koszty energii, koszty 

eksploatacyjne, środowisko pracy, warunki klimatyczne 
 
1. WSTĘP 
 
Systemy transportu z napędem akumulatorowym znajdują coraz większe zastosowanie w 

górnictwie podziemnym. Są one między innymi odpowiedzią na wyzwania  

związane z: 

-   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, 

-   koniecznością optymalizacji kosztów produkcji. 

Flagowym produktem firmy Becker – Warkop Sp. z o.o. w tym obszarze produkcji jest 

podwieszony ciągnik akumulatorowy typu VOLTER. 
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2. OPIS CIĄGNIKA AKUMULATOROWEGO TYPU VOLTER 
 
Ciągnik akumulatorowy typu VOLTER z napędem ciernym służy do transportu ludzi, 

materiałów i urządzeń podczas prac transportowych m.in. instalacji  i likwidacji wyposażenia 

ścian. Ciągnik w konfiguracji bez kabin operatora jest wykorzystywany wyłącznie do 

transportu ładunków. 

Ciągnik akumulatorowy typu  VOLTER/X/Y (gdzie: X-ilość napędów, Y-ilość kabin 

operatora) przeznaczony jest 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. 

Ciągnik wykonany jest jako urządzenie przeciwwybuchowe budowy ognioszczelnej, składa się 

z następujących elementów: 

- zespołu akumulatora, 

- jednostki pomocniczej, 

- 1, 2, 3 lub 4 napędów, 

- 2 kabin operatora. 

 

 
 
Rys. 1. Podstawowa konfiguracja ciągnika typu VOLTER/4/2 wraz z opisem 

Fig. 1. The basic configuration of the locomotive type VOLTER/4/2 with description 
 
Na rysunku 1 została przedstawiona podstawowa budowa ciągnika VOLTER z kabinami 

operatora. Ciągnik może  także pracować bez kabin, jako ciągnik manewrowy (rys. 2).  

Wówczas jest sterowany za pomocą przewodowej kasety sterowniczej lub pilota radiowego. 
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Rys. 2. Manewrowy ciągnik typu VOLTER/2/0 zasilany z akumulatora litowego typu VOLTER z 

zestawem transportowym dwuwciągnikowym  

Fig. 2. The maneuvering locomotive type VOLTER/2/0 powered by the lithium battery VOLTER 

 with two – hois transport set 
 

UKŁAD NAPĘDOWY I HAMULCOWY 
 

Każda jednostka napędowa zbudowana jest z dwóch napędów elektrycznych (silnik z 

falownikiem), przekładni oraz kół napędowych ciernych. Przeniesienie napędu następuje 

dzięki sprzężeniu ciernemu kół napędowych z szyną. Docisk kół napędowych jest realizowany 

za pomocą siłownika hydraulicznego, który poprzez dźwignę dociska wahacz w kierunku do 

osi toru. Do wahacza zabudowana jest przekładnia połączona z napędem elektrycznym  

oraz kołem napędowym ciernym. Rysunek 3 przedstawia pojedynczy napęd elektryczny typu 

BWNE. 

 

 
Rys. 3. Napęd elektryczny typu BWNE 

Fig. 3. The electric drive type BWNE 
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Układ hamulcowy pełni rolę hamulca postojowego oraz awaryjnego. Odhamowanie następuje 

po podaniu ciśnienia na siłownik odhamowania, który powoduje odsunięcie szczek 

hamulcowych od szyny. 

W skład jednostki pomocniczej wchodzi napęd elektryczny (silnik z falownikiem), 

napędzający pompę hydrauliczną zasilającą elementy sterowania hydraulicznego ciągnika. 

 
STEROWANIE 
 

Sterowanie pracą ciągnika zrealizowane jest poprzez kasetę sterowniczą BWKS (w wersji 

manewrowej ciągnika) lub stanowisko sterowania w kabinie operatora. 

Opcjonalnie ciągnik akumulatorowy może być rozbudowany o układ bezprzewodowego 

sterowania i komunikacji radiowej oraz mobilne oświetlenie stacji osobowych i stacji 

materiałowych. 

 

ZESPÓŁ AKUMULATORA 

 
Zespól akumulatora typu VOLTER wykonany jest jako urządzenie przeciwwybuchowe w 

osłonie ognioszczelnej.  

Akumulator litowy typu VOLTER służy do zasilania napędów ciągnika. W zespole 

akumulatora są zabudowane układy  przeznaczone  do kontroli, zabezpieczania, nadzoru  

i sterowania poszczególnych 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. 

Zaletą akumulatora typu VOLTER jest zintegrowana z nim  ładowarka (zabudowana w 

dedykowanej komorze obudowy akumulatora), umożliwiająca ładowanie ogniw bezpośrednio 

z kopalnianej 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 

wynosi maksymalnie do 4 godzin. Układ napędowy ciągnika VOLTER  umożliwia pracę z 

rekuperacją energii, tj. odzyskiem energii z powrotem do akumulatora podczas jazdy po 

upadzie lub podczas hamowania.  
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W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry techniczne ciągnika akumulatorowego  typu 

VOLTER [1] 
 

Tabela 1. Podstawowe parametry technicze ciągnika akumulatorowego typu VOLTER 

Table 1. Basic technical parameters of the battery locomotive type VOLTER  

 

PARAMETR WARTOŚĆ 

Siła uciągu  
 

max. 25 kN (dla pojedynczego napędu ciernego) 
max.100 kN (dla czterech napędów ciernych) 

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° 

Dopuszczalne profile szyn toru jezdnego           Typ I155(I140E), I140V95, I250 

lub inne kompatybilne typu dopuszczonego 

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 

Statyczna siła hamowania min. 1,5 x siła uciągu 

Wymiary ciągnika z 4 napędami  

(wysokość x szerokość x długość )   
1275 x 800 x 15340 mm 

Masa własna ciągnika wersja z kabinami 

 i 4 napędami 
              11310 kg (4 napędy cierne) 

 

3. EFEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE WYNIKAJĄCE  

Z EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW AKUMULATOROWYCH TYPU VOLTER 
 
W celu zobrazowania korzyści wynikających z eksploatacji ciągników akumulatorowych typu 

VOLTER porównano koszty eksploatacji oraz czas czynności konserwacyjnych  ciągnika 

akumulatorowego z ciągnikiem spalinowym. Analizy dokonano w oparciu o dane z pracy 

ciągników w kopalniach Budryk i Szczygłowice. 

Wyniki analizy przedstawiono na rysunkach: 4 i 5. 
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Rys. 4. Efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji podwieszonych ciągników 

akumulatorowych VOLTER 

Fig. 4. The technical and economic effects resulting from the operation of VOLTER monorail 

battery locomotives 
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Rys. 5. Porównanie czasu dla niezbędnych czynności konserwacyjnych ciągnika 

akumulatorowego z spalinowym 

Fig. 5. Time comparison for the necessary maintenance of a battery powered locomotive with 

the diesel one 

Z przytoczonych danych wynika że: 

- koszt energii elektrycznej/paliwa w przeliczeniu na 1 km jest o 20,21 zł/km większy dla 

ciągnika spalinowego, 

- roczny koszt eksploatacyjny ciągnika spalinowego (w analizowanych powyżej grupach 

kosztów) przewyższa o 112 716.80 zł koszt ciągnika akumulatorowego, 

- roczny czas czynności konserwacyjnych jest o 308 roboczogodzin krótszy dla ciągnika 

akumulatorowego. 

 
4.  KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA PRACY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA 

CIĄGNIKÓW Z NAPĘDEM AKUMULATOROWYM 

 

Stosowanie maszyn z napędem akumulatorowym przynosi następujące korzyści dla 

środowiska pracy: 
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• eliminacja gazów spalinowych co powoduje mniejszą wymaganą ilość powietrza w celu ich 

rozrzedzenia. Przyjmuje się, że w przypadku stosowania maszyn z napędem spalinowym 

wymagane jest od 0,06 do 0,08 m3/s wydatku powietrza na 1 kW zainstalowanej 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 pracowników  

obsługujących ciągnik oraz transportowanej załogi, 

 

• praca ciągników nie zakłóca działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

(czujników CO), 

 

• zmniejszenie emisji ciepła w porównaniu z ciągnikami spalinowymi ma istotny wpływ na 

poprawę warunków klimatycznych w wyrobiskach. Zagadnienie to w sposób bardziej 

szczegółowy przedstawiono w dalszej części artykułu. 

 

4.1. Wpływ pracy maszyn napędzanych silnikami spalinowymi na warunki klimatyczne w 

wyrobiskach 

 

W silnikach spalinowych występuje proces wewnętrznego spalania paliwa i moc przekazana 

do napędu jest równa wartości opałowej paliwa kilkakrotnie większej od mocy użytecznej 

silnika. Maszyny napędzane silnikami Diesla przekazują do otoczenia ok. trzy razy więcej 

ciepła niż maszyny napędzane silnikami elektrycznymi o takiej samej mocy użytecznej [2].  

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 

obliczenia na 1kW  mocy silnika zużywa się 2,9 kW mocy wynikającej z energii chemicznej 

paliwa. 

         

                                            (0,229 · 45,6 · 1000) : 3600 = 2,9 kWpaliwo/kWsilnik 

 

Obliczona powyżej ilość energii w około 1/3 zamieniana jest na pracę użyteczną maszyny, 

 a 2/3 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 przekazane 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 [2]. Przyrost temperatury i wilgotności  oblicza się wg 

poniższych wzorów [2]: 

 

                                                    ∆t =
(0,1 ÷ 0,25)·∆Q

V·ρ·cp
     (1) 
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                                                                   ∆𝑋 =
(0,75 ÷ 0,90) ·∆Q

V·ρ·rw 
   (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 

           ρ  – 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  

 

Wysoka sprawność napędów elektrycznych powoduje, że wydzielają one zdecydowanie 

mniejszą ilość ciepła do wyrobiska w stosunku do kolejek spalinowych. 

Przeprowadzona analiza porównawcze przyrostu ciepła dla 1000 m drążonego wyrobiska 

chodnikowego, w którym  bez pracy kolejki zapewnione jest 28°C na całej jego długości 

wykazała, że przyrost temperatury na wylocie z wyrobiska związany z pracą kolejki spalinowej 

wyniósł 1,5°C. W przypadku kolejki elektrycznej jest to około 0,1°C [3]. 

Jedną z niekwestionowanych zalet kolejek elektrycznych jest brak wydzielania pary wodnej, 

która zwiększa zawartość wilgoci w powietrzu.  

W przypadku konieczności stosowania chłodzenia powietrza w wyrobiskach jego wilgotność 

ma kluczowe znaczenie. W przypadku kiedy jest ona wysoka, większa część mocy chłodniczej 

zabudowanych chłodnic układu klimatyzacji jest przeznaczana na obniżenie wilgotności 

powietrza (osuszanie powietrza), niż na obniżenie temperatury. Całkowity przyrost ciepła 

(jawnego i utajonego) w analizowanym  wyrobisku chodnikowym  wyniósł odpowiednio dla 

kolejki spalinowej i elektrycznej 181 kW i 18,5 kW [3]. 

Aby zneutralizować przyrost ciepła (jawnego i utajonego) w przypadku zastosowania kolejki 

z napędem spalinowym  potrzebna jest moc chłodnicza ponad 180 kW. 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Zastosowanie podwieszonych ciągników akumulatorowych typu VOLTER przynosi 

następujące  efekty techniczne i ekonomiczne oraz korzyści dla środowiska pracy w 

porównaniu z ciągnikami spalinowymi: 

 

· brak emisji spalin, 

· niewielkie ilości emitowanego ciepła, 

· cichsza praca napędu w porównaniu z napędem spalinowym, 

· praca ciągników nie zakłóca działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

   (czujników CO),  

· nie jest wymagana w kopalni kosztowna logistyka i infrastruktura do tankowania olejem    

   napędowym, 

· mniejsze koszty eksploatacji, 

· krótszy czas niezbędnych czynności konserwacyjnych, 

· możliwość ładowania akumulatora w wyrobiskach, gdzie mogą pracować urządzenia     

   elektryczne budowy przeciwwybuchowej, 
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· możliwość ładowania bezpośrednio z kopalnianej sieci elektroenergetycznej o napięciu 

  trójfazowym 500 V, 1000 V, 

· zwrot energii podczas jazdy po upadzie i w czasie hamowania, 

· monitoring parametrów pracy i zabezpieczeń, 

· zdalne sterowanie i transmisja danych, 

· możliwość sterowania radiowego. 

 

Ciągniki podwieszone  z napędem akumulatorowym, ze względu na swoje zalety, będą  

w najbliższych latach  stopniowa zastępować  ciągniki spalinowe.  
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Up to date means of underground transport - Technical and 

economic effects as well as benefits for the working 

environment resulting from the operation of VOLTER 

monorail battery locomotives 

 
SUMMURY: Battery-powered means of transport are increasingly used in underground 

mining. 

The article describes the VOLTER monorail  battery locomotive, intended for the suspended 

transport of equipment, materials and people. 

The technical and economic effects related to the operation of this innovative solution in 

comparison with diesel locomotives, including energy costs (fuel) and maintenance time, are 

presented. 

The article also describes the benefits for the working environment associated with the use of 

battery locomotives, resulting from  the elimination of exhaust emissions and significant 

reduction of noise and heat, which improves climatic conditions compared to diesel 

locomotives. 

 

KEY WORDS: suspended transport, battery powered locomotive, energy costs, 

operating costs, working environment, climatic conditions 
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ok. 1100 x 800 x 2500 mm

165 Wh/kg

3300 kg

512 V

280 Ah

LiFePO4

Ex d(ognioszczelna)

VOLTER

TECHNOLOGIA

BUDOWA PRZECIWWYBUCHOWA CZĘSCI AKUMULATORA

POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE  DC

ILOŚĆ OGNIW W AKUMULATORZE

ENERGIA ZNAMIONOWA

MASA

GĘSTOŚĆ ENERGII

WYMIARY

CZAS ŁADOWANIA



KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA PRACY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA 
MASZYN Z NAPĘDEM AKUMULATOROWYM

 (WG. THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY).

BRAK HAŁASU I WIBRACJI

POPRAWA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
W PORÓWNANIU Z NAPĘDEM SPALINOWYM

SPRAWNOŚĆ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYNOSI PONAD 90%
SPRAWNOŚĆ SILNIKÓW SPALINOWYCH 30-45%

PRACA CIĄGNIKÓW NIE ZAKŁÓCA DZIAŁANIA SYSTEMÓW 
BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 
(CZUJNIKÓW CO).

e-mobil ityŚRODOWISKO PRACY

NA 1 kW DO  0,08 m3/s
potwietrzaSPALINY

CO

η



PORÓWNANIE ODDZIAŁYWANIA CIAGNIKÓW SPALINOWYCH Z 
AKUMULATOROWYMI NA WARUNKI KLIMATYCZNE 

W WYROBISKACH                                           

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOLEJKI Z NAPĘDEM SPALINOWYM 
W CELU ZNEUTRALIZOWAINA TYCH PRZYROSTÓW POTRZEBNA JEST MOC CHŁODNICZA OK. 181 kW.

POWYŻSZY PRZYKŁAD POKAZUJE, ŻE ZASTOSOWANIE KOLEJKI NAPĘDZANEJ SILNIKIEM DIESLA POWODUJE 
POGORSZENIE WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W WYROBISKU. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOLEJKI 

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM NEGATYWNY WPŁYWNA WARUNKI KLIMATYCZNE JEST ZDECYDOWANIE MNIEJSZY
ZE WZGLĘDU NA ZNACZNIE WIĘKSZĄ SPRAWNOŚĆ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO.

e-mobil ityWARUNKI KLIMATYCZNE

ΔQ = 181 kW
Δt = 1.5 °C

ΔX = 4.6 g/kg

ΔQ = 18.5 kW
Δt = 0.1 °C

ΔX = 0.5 g/kg

ZASADNICZY 
WENTYLATOR 

LUTNIOWY LUTNIOCIĄG ZASADNICZY
(TŁOCZĄCY) ODPYLACZ LUTNIA WIROWA

LUTNIOCIĄG 
POMOCNICZY

POSTĘPUJĄCY 
PRZODEK 

WYROBISKA

200 m

1000 m

LEGENDA

POWIETRZE DOPROWADZANE

POWIETRZE ODPROWADZANE

KOLEJKA PODWIESZONA

KOLEJKA PODWIESZONA
Z NAPĘDEM SPALINOWYM

KOLEJKA PODWIESZONA 
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

(AKUMULATOROWA)

CHODNIK



EKSPOLATACYJNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

KOSZTY

EKSPOLATACYJNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

KOSZTY



KOSZTÓW EKSPLOATACJI CIĄGNIKA SPALINOWEGO
I CIĄGNIKA AKUMULATOROWEGO

(WYMIANY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRODUCENTA CIĄGNIKA)

PORÓWNANIE



PORÓWNANIE

TARGI MASZYN
BAUMA MONACHIUM 

2022
NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA 

DLA SILNIKÓW DIESLA I 
ELEKTRYCZNYCH 

(BEZ DOPUSZCZEŃ ATEX)

SILNIK DIESLA MOC 200kW
(NAJNOWSZEJ GENERACJI)

SILNIK ELEKTRYCZNY 
MOC 200kW/750V



PORÓWNANIE
STAN AKTUALNY W WARUNKACH KOPALŃ 

WĘGLA (ATEX)
SILNIK DIESLA 149kW 

(ATEX)
SILNIK ELEKTRYCZNY 11kW/380V

(ATEX)

BECKER-WARKOP CIĄGNIK
 TYPU KP-149

BECKER-WARKOP CIĄGNIK
AKUMULATOROWY  TYPU VOLTER



PORÓWNANIE

V
O

LT
E

R



DYSPOZYCYJNOŚĆ



CIĄGNIKI AKUMULATOROWE
SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ TRANSPORTU DOŁOWEGO
W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH.

e-mobil ityWNIOSEK KOŃCOWY



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ!



Jednoczesne zarządzanie planami jakości i wielkości 
produkcji w oparciu o narzędzia MineScape i Deswik

dr inż. Aleksandra Burczyk
dr Łukasz Smędowski
mgr inż. Joanna Kuchenbecker-Gacka
mgr Piotr Sosnowski
mgr inż. Patrycja Wyrobek



CEL:

Dostosowanie wielkości i jakości produkcji do potrzeb rynku

Model planowania i zarządzania procesami produkcji powinien uwzględniać: 

 Potrzeby rynku
 Maksymalizację rentowności produktu
 Realne możliwości i zdolności produkcyjne 



Sukces nie dzieje się tak po prostu. 
Jest zaplanowany. 

Anonim 

3



Program Jakość w GK JSW

Zarządzanie jakością złoża i produktu w GK JSW S.A.

4

Strategia i Polityka zarządzania Jakością w GK JSW

Zarząd JSW, w dniu 30 grudnia 2019 r. przyjął:

• Strategię Jakości Produktu dla GK JSW 
na lata 2020-2030 

• Politykę zarządzania jakością 
złoża i produktu w GK JSW Ludzie  Organizacja

Strukturalne
zmiany organizacyjne

Procesy  
Procedury  

Polityki

Polityka
Jakości 

Technologia

Architektura systemów 
IT/OT wspierających 
procesy zarządzania 

jakością

Definicja jakości 

Cele nadrzędne i strategiczne 

Kluczowe działania w zakresie Strategii jakości produktu:

Portfel Projektów Strategicznych Jakości



W kwietniu 2020r. w kopalniach JSW S.A. wdrożono:

System do zarządzania złożem  i harmonogramowania produkcji

Na system ten składają się dwie aplikacje:

- MineScape – służy do modelowania pokładów węgla, w szczególności w aspekcie jakościowym,

- Deswik – służy do projektowania rozcięcia złoża i harmonogramowania produkcji.

Od sierpnia 2020 System do zarządzania złożem i harmonogramowania produkcji jest jedynym narzędziem

wykorzystywanym do prognozowania jakości węgla pokładowego w złożu strukturach JSW S.A.



Jakość węgla kiedyś – w ujęciu prognostycznym

Zanim wdrożony został System do zarządzania złożem

i harmonogramowania produkcji, prognozowanie jakości węgla

było realizowane w sposób analogowy, z wykorzystaniem map

w formacie analogowym lub cyfrowym (AutoCad).

Nr próby CRI CSR Ad Vdaf St
d Dylatacja

80000000 43,9 41,8 6,4 29,5 0,70 170

80000001 44,5 47,9 3,8 29,4 0,42 174

80000002 34,8 50,9 7,3 28,5 0,69 182

80000003 39,3 47,4 10,0 29,0 0,82 169

80000004 30,6 61,9 5,7 29,0 0,53 168

80000005 42,7 49,1 10,0 29,7 0,55 160

średnia 39,3 49,8 7,2 29,2 0,62 171

Szacowanie jakości węgla w pokładzie odbywało się w sposób „odręczny”,

poprzez ocenę wartości parametrów jakościowych przypisanych do prób

węglowych pobranych w pokładzie.



Jakość węgla kiedyś – w ujęciu prognostycznym

Każda kopalnia miała swój własny system

szacowania tych danych, a prognozy były

obarczone niedokładnością, wynikającą

głównie z czynnika ludzkiego.

Dodatkowo, przygotowanie takiej prognozy

było czasochłonne i wiązało się z dużym

nakładem pracy.



Jakość węgla w ujęciu prognostycznym – wdrożenie Deswika

Stary harmonogram – 2019 r. – Wprowadzamy Deswik



Nowy harmonogram – 2022 r. – Wykorzystujemy Deswik!

Jakość węgla w ujęciu prognostycznym – wdrożenie Deswika

Wdrożenie cyfrowego systemu zarządzania złożem umożliwiło przeprowadzenie szybkiej i precyzyjnej
analizy aktualnych HBŚ oraz, w miarę możliwości, ich skorygowanie celem zoptymalizowania jakości
produkowanego węgla.



Jakość węgla w ujęciu prognostycznym – wdrożenie Deswika
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W wyniku przeorganizowania HBŚ jakość
produkowanego węgla, w ujęciu CSR wzrosła
średnio o ok. 4-5 pp.



Jakość węgla w ujęciu prognostycznym

Typ węgla CSR CRI



Poszukiwanie optymalnej jakości węgla w złożu

Kompletna baza danych o złożu 

Odwzorowanie struktury złoża



Informacja o bazie zasobowej

Miejsce rozszczepienia pokładu w rozpoznaniu CSR

Widoczne różnice w rozpoznaniu,
planując długoterminowo - zlecamy odwierty
i wykonujemy dodatkowe badania



Informacja o bazie zasobowej

Obszar projektowania

Poszukując wysokiego CSR,
pamiętamy aby nie niszczyć
złoża!



Informacja o bazie zasobowej

Projektowanie i harmonogramowanie 
produkcji



Kiedy jest oczywiste, że celów nie można osiągnąć, nie dostosowuj celów, 
dostosuj kroki działania. 

Konfucjusz
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Informacja o bazie zasobowej

Niskofosforowy pokład 
węgla



Selektywna produkcja węgla 
kamiennego 



Godzina planowania może zaoszczędzić 10 godzin pracy. 
Dale Carnegie

19



Informacja o bazie zasobowej

Założenia Typ 35.1 oraz niski Fosfor



Szybkie reagowanie w sytuacjach „awaryjnych”

A

B

C

D

E



A

B

D

C

E

Ściana A ma przestój 2 miesiące

Przeliczenie parametrów „w locie”.

Szybkie reagowanie w sytuacjach „awaryjnych”



WDROŻENIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

• Prognozowanie jakości węgla pokładowego w

krótkiej i długiej perspektywie w aspekcie

stabilizacji jakości produktu końcowego

(MineScape + Deswik)

• Zapewnienie jednolitego i spójnego modelu

prognozowania oraz planowania prac górniczych

w JSW z perspektywy jakości produkcji;

• Bieżący monitoring wydobycia oraz jakości węgla

handlowego połączony z szybkim reagowaniem w

zakresie jakości załadunków;

• Nadzór i monitorowanie problemów

jakościowych;

EFEKTY

• Automatyczna analiza, monitorowanie 
i raportowania w zakresie zarządzania jakością 
produkcji;

• Produkcja węgla kamiennego o pożądanych 
parametrach; 

• Budowanie marki opartej na jakości produktu 
oraz relacjach z klientami; 

DOCELOWO:
 Zarzadzanie i sterowanie produkcją poprzez 

właściwe harmonogramowanie ścian oraz 
monitorowanie procesów produkcyjnych;

 Zarządzanie sprzedażą poprzez maksymalizację 
marży sprzedaży
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Wydobywamy węgiel, który zmienia świat

Gospodarka energetyczna i centralna klimatyzacja 

w JSW S.A. KWK „Budryk”

Autorzy:
mgr inż. Zbigniew Czarnecki - Dyrektor 

mgr inż. Wiesław Chyłek – Dyrektor Techniczny

mgr inż. Kamil Adamek – Kierownik Projektów



Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Budryk

Obszar górniczy:

- Ornontowice I: 35,97 km2

- Ornontowice II: 4,63km2

Zasoby operatywne: 223,5 mln ton

Typ produkowanego węgla:

- węgiel gazowo-koksowy typu 34,2

Wydobycie dobowe netto: ok. 11 600 t/d



Przebieg działań zmierzających do efektywnego 
wykorzystania metanu z odmetanowania kopalni

Budowa Stacji 

Odmetanowania

Maj 2015

Modernizacja 

kotłowni #VI poprzez

instalację palnika

Grudzień 2015

Budowa układu 

kogeneracyjnego

2x 4 MWe przy #VI

Sierpień 2016

Stan aktualny

Budowa układu 

kogeneracyjnego 

2 MWe przy #VI

Luty 2020



Modernizacja 

obiektu kotłowni 

przy #VI

Oddanie do ruchu 

układów 

kogeneracyjnych 

2x 4 MWe + 2 MWe

na Zakładzie Głównym 

i 2x4 MW na #VI

Relokacja jednostek 2x4 

MW z 2016 r. na KWK 

Knurów-Szczygłowice 

oraz zabudowa 6x 1,2 

MW

Przyszłość

Rozbudowa Stacji 

Odmetanowania, budowa II 

rurociągu metanowego w 

#VI

Przebieg działań zmierzających do efektywnego 
wykorzystania metanu z odmetanowania 
kopalni



Wykorzystanie metanu w JSW S.A. KWK Budryk w 2022 r.
2

0
2

2

miesiąc

Ujęcie Palnik kotłownia #VI
Układ kogeneracyjny

#VI
Strata Sprzedaż metanu

Stopień 
wykorzystania [%]

mieszanka 
[m3]

metan [m3]
mieszanka 

[m3]
metan [m3]

mieszanka 
[m3]

metan [m3]
mieszanka 

[m3]
metan [m3]

mieszanka 
[m3]

metan [m3]

I 3 559 900 1 847 900 212 000 116 500 1 256 500 680 600 449 500 247 900 1 641 900 802 900 86,6

II 3 812 100 2 164 100 156 900 89 700 1 681 000 955 800 472 100 271 400 1 502 100 847 200 87,5

III 4 862 500 2 628 400 148 700 78 800 2 247 700 1 162 900 551 500 291 500 1 914 600 1 095 200 88,9

IV 4 243 000 2 194 400 70 700 36 200 2 155 100 1 071 500 401 500 204 500 1 615 700 882 200 90,7

V 4 132 600 2 133 900 22 600 11 200 2 128 100 1 075 600 491 700 254 300 1 490 200 792 800 88,1

VI 4 841 100 2 624 900 8 800 4 800 2 187 700 1 210 400 915 800 503 800 1 728 800 905 900 80,8

VII 4 890 900 2 645 300 2 500 1 500 2 068 300 1 146 800 1 258 100 692 600 1 562 000 804 400 73,8

VIII 5 496 700 3 075 800 10 000 5 600 2 190 900 1 275 700 1 791 700 1 046 900 1 504 110 747 600 66,0

IX 5 146 100 2 637 500 24 000 12 200 2 521 200 1 286 400 1 206 400 640 300 1 394 500 698 600 75,7

X 4 642 900 2 299 500 34 100 16 300 1 838 000 887 500 643 600 317 200 2 127 200 1 078 500 86,2

XI 4 669 800 2 317 200 116 700 56 800 791 200 379 500 1 121 500 555 400 2 640 400 1 325 500 76,0

XII 5 433 800 3 007 200 195 100 107 300 1 506 100 869 700 1 923 800 1 086 000 1 808 800 944 200 63,9

suma 55 731 400 29 576 100 1 002 100 536 900 22 571 800 12 002 400 11 227 200 6 111 800 20 930 310 10 925 000 79,3



Wykorzystanie metanu do produkcji energii elektrycznej 
i ciepła w latach 2020-2022
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Stacja wyposażona jest w 4 dmuchawy typu
RBS-125/V-TMS-ATEX2
Całkowita wydajność do 140 m3/min

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

Obecnie procedowana jest rozbudowa Stacji
Odmetanowania o kolejne dmuchawy i urządzenia
pomocnicze, co pozwoli zwiększyć ujęcie mieszanki
gazowej z dołu kopalni do 280 m3/min, zwiększając
bezpieczeństwo załogi a jednocześnie pozyskując gaz
do zasilenia układów kogeneracyjnych.

Stacja Odmetanowania JSW S.A. KWK Budryk na terenie
szybu #VI



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

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

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



Układy kogeneracyjne 2x4 Mwe + 2 MWe przy szybie #VI  

Produkcja energii elektrycznej w 2021 roku: 60 646,534 MWh
Zużycie metanu w 2021 roku: 14,86 mln m3

Produkcja energii elektrycznej w 2022 roku: 49 401,510 MWh
Zużycie metanu w 2022 roku: 12,0 mln m3

Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok.
4500-5000 MWh

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



Budowa jednostki kogeneracyjnej w obudowie 
kontenerowej



Zalety rozwiązania kontenerowego układów 
kogeneracyjnych 

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

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



Układy kogeneracyjne JSW. S.A KWK Budryk



Układy kogeneracyjne JSW. S.A KWK Budryk



Pokrycie zapotrzebowania kopalni Budryk 
na moc elektryczną w dzień roboczy
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ZPC Żory

#VI

Zakup

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

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



Dane techniczne układu kogeneracyjnego ECOMAX 40

Producent/ manufacturer GE Jenbacher

Typ / Engine type JMS 624

Moc elektryczna / Electrical output kW 4 035

Moc cieplna / Mechanical output kW 3 746

Sprawność elektryczna / Electrical

efficiency
% 43,7

Sprawność cieplna / Thermal efficiency % 40,5

Sprawność całkowita / Total efficiency % 84,2

Liczba cylindrów / No. of cylinders 24

Układ cylindrów / Configuration V 60o

Cykl pracy / Working principle 4 suwowy

Prędkość obrotowa / Nominal speed
obr/mi

n
1 500

Typ generatora / Type of generator LSA 56 VL 80

Napięcie / Voltage kV 6,3



Rozwój – maksymalne wykorzystanie metanu

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

Docelowo planuje się wykorzystanie metanu na poziomie
ok. 65 mln m3 CH4 rocznie w jednostkach kogeneracyjnych
o łącznej mocy elektrycznej ok. 34 MW oraz w ciepłowniach
zastępując inne paliwa pierwotne.

Ciepło produkowane przez układy kogeneracyjne zostanie w
przyszłości wykorzystane do zaspokojenia potrzeb socjalno-
bytowych pracowników oraz procesów suszarniczych dla
potrzeb rozbudowywanego Zakładu Przeróbki Mechanicznej
Węgla.



Istniejąca Powierzchniowa Stacja Klimatyzacji Centralnej

W KWK „Budryk” temperatura pierwotna skał na poz. 1290 wynosi ok 48°C. Na podstawie badań i analiz przeprowadzanych przez instytuty badawcze, można

stwierdzić, że ok 70% ciepła ze zrobów przekazywana jest do powietrza. Ponadto ilość ciepła przekazywanego przez urządzenia elektromechaniczne wynosi do 12,4%

znamionowej mocy maszyn i urządzeń. W chwili obecnej w wyrobiskach dołowych w rejonach prowadzonych robót górniczych w celu zwalczania zagrożenia klimatycznego

oraz utrzymania wymaganych warunków klimatycznych umożliwiających prowadzenie robót w normalnym czasie pracy posiada zainstalowane urządzenia chłodnicze o

sumarycznej znamionowej mocy chłodniczej około 14,8MW, natomiast moc chłodnicza powierzchniowej stacji klimatyzacji przy szybie VI wynosi 7,2MW, co w okresie

letnim nie jest mocą wystarczającą do schłodzenia wody powrotnej z dołu kopalni do wartości około 2oC przed ponownym posłaniem wody na dół kopalni. Temperatura

wody lodowej wychodzącej ze stacji powierzchniowej stacji centralnej klimatyzacji na dół kopalni w okresie letnim wynosi około 10oC, co ma zasadniczy wpływ na

efektywność pracy chłodnic i urządzeń chłodniczych w rejonach prowadzonych robót górniczych, co z kolei przekłada się na pogorszenie warunków klimatycznych w

eksploatowanych ścianach wydobywczych i drążonych wyrobiskach korytarzowych, a to przekłada się na wzrost ilości roboczodniówek przepracowanych w skróconym

czasie pracy ze względu na przekroczone warunki klimatyczne. W okresie zimowym kopalnia generuje miesięcznie około 2000 roboczodniówek w skróconym czasie

pracy ze względu na przekroczone parametry klimatyczne, a w okresie letnim nawet 5100 roboczodniówek miesięcznie na stałych stanowiskach pracy, natomiast na

drogach odprowadzenia powietrza z rejonów eksploatacyjnych przekroczone parametry klimatyczne występują cały rok.

Aktualnie pracująca powierzchniowa stacja klimatyzacji oparta jest na rozwiązaniu polegającym na wytwarzaniu w stacji klimatycznej na powierzchni zakładu, przy

pomocy wymienników amoniakalnych, tzw. „wody lodowej” (zimnej) o temperaturze ok. 2±0,5oC i transportowanie jej rurociągami biegnącymi w szybie do komór

zlokalizowanych w pobliżu podszybii na poz. 1050 i 1290. W w/w komorach zabudowane są podajniki cieczy, które tłoczą „wodę lodową” do wyrobisk, gdzie zabudowane

są chłodnice powietrza i pracują ludzie, a temperatura powietrza przekracza 28oC. Woda zimna oddaje swój chłód do powietrza przepływającego przez chłodnicę

ochładzając je o kilkanaście stopni. Następnie miesza się ono z powietrzem otoczenia obniżając temperaturę poniżej 28oC. Podgrzana do temperatury ok. 18,5oC woda (w

okresie letnim wynosi około 25oC) wraca poprzez szyb do powierzchniowej stacji, gdzie jest ponownie schładzana do ok. 2±0,5oC.



Rozbudowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej w oparciu 
o zawiesinę lodową – podstawa teoretyczna

Jako rozwiązanie alternatywne do systemów klimatyzacji kopalń opartych o wodę lodową proponuje się w stosowanie mieszaniny wody z lodem w 

formie śniegu. Główną zaletą tego rozwiązania jest zdecydowanie większa zdolność lodu do akumulacji i odbioru ciepła niż wody.

• Ciepło właściwe wody wynosi: 𝑐𝑤 = 4 200 𝐽

𝑘𝑔∙𝐾

• Ciepło przemiany fazowej lód-woda (ciepło topnienia) wynosi: 𝑐𝑓𝑎𝑧 = 334 000 𝐽

𝑘𝑔

• Ilość ciepła potrzebnego do roztopienia lodu jest 80 razy wyższa niż do podgrzania takiej samej ilości wody o jeden stopień!

• Ogrzewając mieszaninę woda-lód, pomimo dostarczania ciepła, temperatura mieszaniny nie ulega zmianie (utrzymuje się 0 oC), ale coraz większa 
część ciała przechodzi do fazy ciekłej, aż do całkowitego rozpuszczenia lodu. Dopiero wówczas wzrasta temperatura mieszaniny.



Zasada działania próżniowej wytwornicy lodu



Instalacja wytwarzania zawiesiny lodowej w LW Bogdanka



Instalacja wytwarzania zawiesiny lodowej w LW Bogdanka



Instalacja wytwarzania zawiesiny lodowej w LW Bogdanka



Instalacja wytwarzania zawiesiny lodowej w LW Bogdanka



Rozbudowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej w 
JSW S.A. KWK „Budryk”

• Pozytywne doświadczenia z eksploatacji rozbudowanej Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji w LW Bogdanka stały się przesłanką do

rozpoczęcia procedury przetargowej rozbudowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji w KWK „Budryk” w oparciu o analogiczne rozwiązanie, tj. 

produkcję zawiesiny lodowej. W przypadku KWK „Budryk” układ zostanie rozbudowany o dodatkowy człon chłodziarki dochładzający wodę 

opuszczającą istniejącą PSKC.



Rozbudowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej w 
JSW S.A. KWK „Budryk”

Proponowana modernizacja systemu klimatyzacji, w oparciu o wytwornicę lodu poskutkuje:

• Zwiększeniem mocy chłodniczej z obecnych 7,2 MW do 12,4 MW, w tym 3,1 MW wynikające z zabudowy układu do wytwarzania drobinek lodu i 2,1 

MW wynikające z dochłodzenia wody opuszczającej istniejącą PSK z 2,5oC do 1 oC

• Znaczną poprawą efektywności chłodzenia w przodkach. Obecnie zbyt wysoka temperatura wody na wlocie na chłodnice powoduje, iż urządzenia 

pracują z 50-60% swojej nominalnej mocy. Po zasileniu chłodnic zawiesiną lodową możliwe będzie osiągnięcie katalogowych, a nawet wyższych 

wydajności.

Proces budowy nowego stopnia instalacji klimatyzacji nie wpłynie na pracę istniejącej instalacji klimatyzacyjnej. Budowa może odbywać się równolegle z 

pracą istniejącego układu, bez konieczności wielomiesięcznych postojów, co miałoby miejsce w przypadku konwencjonalnej rozbudowy opartej o 

zwiększenie strumienia wody lodowej. Modernizacja podajników trójkomorowych, z racji małego zakresu pracy, odbywać się będzie w dni wolne. 

Dodatkowym atutem jest fakt, iż II stopień klimatyzacji będzie niezależną instalacją wobec istniejącej PSKC.

Możliwa będzie również ewentualna modułowa rozbudowa systemu w przyszłości, w celu zwiększenia mocy PSKC, na przykład poprzez zabudowę 

chłodziarki absorpcyjnej dochładzającej wodę, a wykorzystującą ciepło odpadowe z układów kogeneracyjnych.



Rozbudowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej w JSW 
S.A. KWK „Budryk”

Zwiększenie mocy chłodniczej powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybie VI będzie miało kluczowe znaczenie w momencie zwiększenia frontu 

eksploatacyjnego na poziomie 1290, co pozwoli na utrzymanie temperatury suchej poniżej 28°C na stałych stanowiskach pracy w eksploatowanych 

ścianach wydobywczych, co z kolei pozwoli utrzymać zakładany poziom wydobycia bez konieczności wzrostu kosztów wydobycia spowodowanego 

zatrudnianiem załogi w systemie pięciozmianowym (umożliwi to pracę w normalnym czasie pracy tj. 7,5h). Ponadto umożliwi uzyskanie 

dopuszczalnych parametrów klimatycznych tzn. temperatury suchej poniżej 33°C na stanowiskach pracy załogi za frontem ściany na drodze 

odprowadzania powietrza ze ścian wydobywczych planowanych do eksploatacji:

• Ściany w partii „Bw” w pokł. 402,

• Ściany w partii „C” w pokł. 405/1,

• Ściany w partii „B” w pokł. 405/1łg,

• Ściany w partii „B” w pokł. 405/2,

co pozwoli na prowadzenie prac i zatrudnienie załogi na tych stanowiskach pracy, a także poprawi bezpieczeństwo pracującej załogi ze 

względu na poprawę warunków klimatycznych.



Aleja Jana Pawła II 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój

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

Dziękuję za uwagę
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Wymiana drewnianej obudowy 
szybu Daniłowicz 

Kopalni Soli „Wieliczka” 
do głębokości około 30m

Maciej Ćwik, Zygmunt Zuski 
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Zawartość prezentacji

1. Wstęp – kilka słów o Kopalni Soli „Wieliczka”

2. Rys historyczny szybu Daniłowicz

3. Przebudowa szybu do głębokości ok 30 metrów

4. Porównanie wybranych elementów szybu przed i po 
przebudowie

5. Podsumowanie
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1. Wstęp

Ślady pierwszej warzelni 
produkującej sól z solanek 
powierzchniowych pochodzą ze 
środkowego okresu neolitu 3500 
lat p.n.e. i zostały rozpoznane w 
Baryczy koło Wieliczki.

Początki eksploatacji soli kamiennej 
w Wieliczce na skalę przemysłową 
łączą się z budową 
szybu Goryszewskiego datowanego 
przez historyków na lata 80-te XIII 
w.

Rok 1290 – dokument lokacyjny 
miasta Wieliczka Fot. 1. Szyb Goryszewski, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/
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Fot. 2. Szyb Daniłowicza – kolejka turystów, źródło: KSW S.A.

Pod koniec XVIII wieku Wieliczka 
była już popularnym w świecie 
obiektem turystycznym. Jak 
wynika z pierwszych ksiąg 
pamiątkowych Żupy Wielickiej, 
w 1774 r. zwiedzało kopalnię  
blisko 100 osób na tydzień. 

Obecnie, podczas największego  
szczytu ruchu turystycznego 
(wakacje, przedłużone weekendy, 
święta, okres wycieczek 
szkolnych), ta liczba przekracza 
60 tysięcy.

1. Wstęp

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/


• Szyb Daniłowicz - jeden spośród 26 szybów

• Żupnik Jan Mikołaj Daniłowicz – lata 1640-42

• Szyb Seraf      koniec XVIII w.      Szyb Daniłowicz

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

2. Rys historyczny

Fot. 3. Szyby na mapie Wieliczki, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/


• Głębienie 
szybu:
rok 1635

• Poz. I:
1642 rok

• Komora 
Włodkowice
od gł. 30,6m 
do podszybia 
na poziomie I

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

2. Rys historyczny

Fot. 4. Komora Włodkowice, 
A. Fischer, 1812 r.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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2. Rys historyczny

Słodka woda niszczy obudowę szybu

1659 - remont obudowy szybu na skutek dopływu wód zza
cembrowin na głębokości od 5 do 11 metrów

1699 - rozbudowa instalacji odwadniającej szyb

- pogłębienie rząpia szybowego

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/


Poziomy w szybie Daniłowicz

• Poz. I, gł. 64 m – rok 1642, 

• Poz. IIn, gł. 110 m – rok 1845,

• Poz. III, gł. 135 m – rok 1873,

• Poz. IV, gł. 175 m – rok 1885,

• Poz. V, gł. 205 m – rok 1888,

• Poz. VI, gł. 240 m – rok 1929.

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

2. Rys historyczny

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

2. Rys historyczny

Fot. 5. Przedział schodowy szybu Daniłowicz przed remontem w 2022 roku, źródło: KSW S.A.

Ostatni kapitalny remont szybu: listopad 1989 roku

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

2. Rys historyczny

29 milionów turystów

Fot. 6. Przedział schodowy szybu Daniłowicz przed remontem w 2022 roku, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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3. Przebudowa szybu Daniłowicz

Celem przebudowy była wymiana zużytych w wyniku

korozji biologicznej, drewnianych elementów obudowy szybu

Daniłowicza oraz zabudowa hydroizolacji ograniczającej

wpływ wód zza obudowy szybu na drewniane elementy jego

obudowy i wyposażenia do głębokości około 30 metrów.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/
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3.1. Etap I: demontaż starej obudowy

Rys. 1. Przekrój  przez obudowę 
szybu Daniłowicz, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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3.1.1. Rabowanie drewnianych elementów

Fot. 7. Rabowana belka obudowy 
drewnianej szybu, źródło: KSW S.A.

Fot. 8. Rabowana belka obudowy drewnianej szybu - zbliżenie, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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3.1.2. Przybierka Keramzytobetonu

Fot. 9. Przybierka keramzytobetonu, źródło: KSW S.A. Fot. 10. Przybierka keramzytobetonu - zbliżenie, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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3.2. Etap II: Zabudowa nowej obudowy

Rys. 2. Przekrój  przez obudowę 
szybu Daniłowicz po przebudowie, 
źródło: KSW S.A.
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3.2.1. Zabudowa odwodnienia: maty drenarskie

Fot. 11. Zabudowa mat drenarskich, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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3.2.2. Zabudowa odwodnienia: geowłóknina

Fot. 12. Zabudowa geowłókniny, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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3.2.3. Zabudowa folii hydroizolacyjnej

Fot. 13. Zabudowa folii hydroizolacyjnej, źródło: KSW S.A.
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http://www.kopalnia.pl/


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

3.2.4. Zabudowa drenażu

Fot. 14. Zabudowa rury drenażowej, źródło: KSW S.A. Fot. 15. Zasypanie drenażu zasypką żwirową, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
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3.2.4. 
Zabudowa
drenażu

Rys. 3. Schemat zabudowy drenażu, 
źródło: KSW S.A.
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3.2.5. Zabudowa dodatkowego odwodnienia

Fot. 16. Zabudowa dodatkowego odwodnienia, źródło: KSW S.A.
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3.2.6. Zabudowa obudowy drewnianej

Fot. 17. Zabudowa wieńców obudowy drewnianej, źródło: KSW S.A.
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3.2.6. Wypełnianie przestrzeni pianobetonem

Fot. 18. Zalewanie pianobetonu, źródło: KSW S.A.
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3.2.7. Montaż schodów

Fot. 19. Montaż konstrukcji schodów, źródło: KSW S.A.
Fot. 20. Montaż konstrukcji schodów, źródło: KSW S.A.
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3.2.8. Montaż zbrojenia szybowego

Fot. 21. Montaż zbrojenia szybowego, źródło: KSW S.A.
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3.2.8. Montaż zbrojenia szybowego

Fot. 22. Montaż zbrojenia szybowego, źródło: KSW S.A.
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http://www.kopalnia.pl/


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

4. Elementy szybu przed i po przebudowie 

Fot. 23. Przedział schodowy, źródło: KSW S.A.

Fot. 24. Przedział schodowy, źródło: KSW S.A.
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4. Elementy szybu przed i po przebudowie 

Fot. 25. Ujęcie wycieku z za obudowy rynienkami, źródło: KSW S.A.

Fot. 26. Ujęcie wycieku z za obudowy za pomocą sączków, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/
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4. Elementy szybu przed i po przebudowie 

Fot. 27. Zawilgocona obudowa poprzez wycieki, źródło: KSW S.A. Fot. 28. Ujęcie wycieku zza obudowy, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/
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4. Elementy szybu przed i po przebudowie

Fot. 29. Rurociągi i przewody, źródło: KSW S.A. Fot. 30. Rurociągi i przewody, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.    www.kopalniawieliczka.eu www.kopalnia.pl

4. Elementy szybu przed i po przebudowie

Fot. 31. Widoczne wzmocnienie belki podestu schodowego, 
źródło: KSW S.A.

Fot. 32. Wyposażenie szybu po przebudowie, źródło: KSW S.A.

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/
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5. Podsumowanie

• Korozja biologiczna obudowy drewnianej

- przyczyna remontu

• Zabudowa hydroizolacji

- uniknięcie degradacji obudowy

http://www.kopalniawieliczka.eu/
http://www.kopalnia.pl/
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Kraków
Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023
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Kotwa oprzyrządowana do ciągłego monitorowania 
zagrożenia zawałowego w kopalniach podziemnych

Krzysztof Fuławka 

Marcin Szumny

Witold Pytel

Piotr Mertuszka

Marcin Paterek
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SYSTEMY MONITORINGU STATECZNOŚCI STROPU
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SYSTEMY MONITORINGU STATECZNOŚCI STROPU

Czujniki tensometryczne
Czujniki światłowodowe
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PROTOTYP AUTONOMICZNEJ KOTWY OPRZYRZĄDOWANEJ

Przekrój standardowej 

kotwy stosowanej 

w analizowanym rejonie

A=283 m2

tensometr (i, j)

Przekrój kotwy po 

wykonaniu rowków

A=212 m2



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement No. 869379.
© 2020 illuMINEation Consortium - All rights reserved--- Slide 7 ---

KALIBRACJA KOTEW

N
ap

rę
że

n
ie

, 
 σ

Odkształcenie, ε

ETAP II ETAP IIIETAP I

𝑝(𝑘,𝑗)𝐼 = ∆𝜃 𝑘,𝑗 ∙
ξ

𝐴
= ∆𝜃 𝑘,𝑗 ∙

0,0057

1000∙𝐴

𝑝(𝑘,𝑗)𝐼𝐼 = 4𝐸 − 15 ∙ ∆𝜃 𝑘,𝑗 + 408,68

𝑝(𝑘,𝑗)𝐼𝐼𝐼 = −7𝐸 − 07 ∙ ∆𝜃 𝑘,𝑗
2 + 0,0356 ∙ ∆𝜃 𝑘,𝑗 + 4,1761

ETAP III 

ETAP II 

ETAP I 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement No. 869379.
© 2020 illuMINEation Consortium - All rights reserved--- Slide 8 ---

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU MONITORINGU

- Dostosowane do montażu z wykorzystaniem 
standardowej technologii stosowanej 
w kopalniach KGHM

- 5 poziomów pomiarowych

- 4 kierunki pomiaru

- Zmienna częstotliwość rejestracji (0,1-10 Hz)

- Zasilanie bateryjne (2-6 miesięcy 
w zależności od taktowania)

- Dane zapisywane na karcie SD



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement No. 869379.
© 2020 illuMINEation Consortium - All rights reserved--- Slide 9 ---

Naprężenia na poziomie I Naprężenia na poziomie II Naprężenia na poziomie III Naprężenia na poziomie IV Naprężenia na poziomie V

B1

B3

B2
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WNIOSKI

- Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie 7 miesięcy pilotażowych pomiarów udowodniono przydatność opracowanego
systemu pomiarowego.

- Jak wynika z analizy częstotliwość próbkowania 1 Hz była wystarczająca do monitorowania zagrożenia zawałowego
w bezpośrednim sąsiedztwie postępującego frontu wydobywczego.

- Czułość pomiaru pozwoliła na monitorowanie nawet niewielkich zmian naprężeń działających na żerdź kotwy, co wydaje się
być bardzo przydatne zwłaszcza w przypadku monitorowania stateczności krytycznej podziemnej infrastruktury górniczej, jaką
są komory maszyn ciężkich, komórki górnicze itp.

- Na podstawie długoterminowych pomiarów ciągłych wykazano, że charakter zniszczenia stropu jest bardzo lokalny
i w odległości około 20-30 m od miejsca utraty stateczności może nie być widocznych symptomów spękania i dezintegracji
górotworu.

- Najważniejszy jest fakt, że w rejonie utraty stateczności stropu alarmujący poziom zagrożenia wykazano na
około 7 dni przed zdarzeniem.
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DALSZE KROKI – UPGRADE I DOŁOWE TESTY SYSTEMU

POMIAROWEGO



Możliwość zarządzania zawartością rtęci w węglu dostarczanym 

do Elektrowni Bełchatów w oparciu o model złoża

Andrzej Gądek, Miranda Ptak, Zbigniew Kasztelewicz

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 

Kraków, 2023.02.27



Polecenie Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. 
określenia warunków oraz możliwości sterowania zawartością rtęci w węglu 
dostarczanym z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów do Elektrowni Bełchatów

2



Zalecenie w temacie zarządzania zawartością rtęci w 
węglu dostarczanym z KWB do ELB

3

Przeprowadzenie badań zawartości rtęci w próbkach pobranych 
bezpośrednio w obszarze pracy koparki wielonaczyniowej celem 
określenia możliwości określenia poziomu rtęci w podawanym 
paliwie z wyprzedzeniem czasowym.



Wychodnia węgla

- miejsce pobrania próby

Miejsca pobrania prób węgla w dniach 2021.09.17-20

4



P1-P4
+68 m n.p.m.

P21-P25
+51

P18-P20
+34

P9-P17
+34

P26-P30
+46

P31-P40
+34

P41-P50
+20

P51-P60
-5

P5-P8
+65

Wychodnia węgla

Wyniki analiz prób Hgr
t [ppb]
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- miejsce pobrania próby
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Wychodnia węgla

- miejsce pobrania próby
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Wyniki analiz prób Hgr
t [ppb]
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Śr.

Wyniki analiz prób Hgr
t [ppb]

- miejsce pobrania próby
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Wyniki analiz prób Hgr
t [ppb]

Śr.

- miejsce pobrania próby



Rozkład zaw. rtęci w modelu na podstawie analiz
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Model blokowy
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Zawartości rtęci w węglu vs. inne jego parametry

11



Uzgodnienie w zakresie wykonania analiz na liniach 
pomiarowych



Lokalizacja prób (linie WE i NS)

wychodnia węgla

- miejsca pobrania prób



Lokalizacja prób



Lokalizacja prób (WE)

- miejsca pobrania prób

wychodnia węgla



Próby na linii pomiarowej WE + przekrój WE



Próby na linii pomiarowej WE + przekrój WE
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Próby na linii pomiarowej WE + model zmienności Hgr
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Lokalizacja prób (NS)

- miejsca pobrania prób

wychodnia węgla



Próby na linii pomiarowej NS + przekrój NS



Próby na linii pomiarowej NS + przekrój NS
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Próby na linii pomiarowej NS + model zmienności Hgr
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Wyniki analiz prób vs. wartości losowe
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Próby na linii pomiarowej NS – korelacja ?
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Zabierka z podziałem na tarasy i sektory



Wnioski

27

• Nie można zakładać, ani polegać na korelacji zawartości rtęci w węglu z innym, lepiej udokumentowanym jego parametrem.

• W zbiorze przeanalizowanych 239 prób, 83 % analiz zawartości rtęci w węglu w stanie roboczym (Hgr), ma wartość poniżej 240 ppb, przy czym
zgodnie z informacją z ELB, węgiel o rtęci Hgr <= 240 ppb może być przetwarzany w ELB w sposób płynny nie powodujący przekroczeń limitów
emisji wynikających z konkluzji BAT.

• Istnieje możliwość lokalnego (w rejonach opróbowanych) modelowania zawartości rtęci w węglu na podstawie analiz prób pobieranych zarówno
z wierceń jak i ze skarp roboczych spod koparki.

• Symulacja eksploatacji zabierki zlokalizowanej wzdłuż przeanalizowanych prób pobranych z linii pomiarowej o przebiegu NS, wskazuje na możliwość
wystąpienia w strudze urobku „płynącej” z takiej zabierki przez 64 doby, sześciu (6) trwających ponad 3 godziny okresów podawania przez koparkę węgla
o średniej godzinowej zawartości rtęci ponad 240 ppb (Hgr > 240 ppb).

• Symulacja jw. nie wykazała wystąpienia okresów podawania przez koparkę węgla o średniej godzinowej zawartości rtęci ponad 400 ppb.

• Wyniki analiz 60 prób węgla pobranych z przodków w lokalizacjach koparek, w ramach poszczególnych lokalizacji, wykazują skupienie wokół wartości
średniej i sugerują niejednorodny (w skali „górniczo-elektrownianej”) rozkład Hgr pokładzie węgla w złożu.

• Wyniki analiz Hgr ze 179 prób pobranych z dwóch linii pomiarowych N-S i E-W wskazują na prawdopodobną korelację i lokalną ciągłość w kierunku
zgodnym z zaleganiem pokładu, stref o podwyższonych lub obniżonych zawartościach rtęci w węglu. Tę hipotezę należy sprawdzić celem
potwierdzenia. W tym zakresie przydatne mogą być również wykonane już analizy prób z otworów badawczych i uściślających.

• Przyszłe otwory i próby pobierane celem określenia parametrów jakościowych węgla w złożu należy analizować również pod kątem zawartości rtęci.

• Należy zbadać w jakim stopniu czas ekspozycji na warunki atmosferyczne wpływa na zawartość rtęci w węglu odkrytym i gotowym.



Andrzej Gądek, Miranda Ptak, Zbigniew Kasztelewicz

PGE GiEK S.A.

Dziękujemy





Estymacja parametrów relacji tłumienia z uwzględnieniem wpływu uskoku 

Kłodnickiego dla wybranego rejonu GZW

Michał Gierlotka

Kraków 27.02-1.03.2023r.

KWK Sośnica 
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Wstęp

 Drgania wywołane poprzez trzęsienia ziemi oraz sejsmiczność indukowaną

działalnością górniczą mogą negatywnie oddziaływać na środowisko

powierzchniowe. Skutkiem tego znajdujące się na powierzchni ziemi

budynki i obiekty budowlane mogą ulec uszkodzeniu. W miejscach

występowania wstrząsów górotworu prowadzony jest monitoring

sejsmiczny za pomocą specjalistycznej aparatury, rejestrującej

przyspieszenia i prędkości drgań gruntu.

 W rejonie uskoku Kłodnickiego prowadzono rejestrację drgań gruntu

pochodzących od wstrząsów indukowanych działalnością górniczą.

 Na podstawie otrzymanych danych podjęto próbę wyznaczenia parametrów

relacji tłumienia drgań sejsmicznych z uwzględnieniem wpływu tego

uskoku na szczytowe amplitudy drgań.
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Charakterystyka poligonu badawczego

• Badany obszar położony jest w centralnej części GZW, na południowym skłonie

siodła głównego. Zbudowany jest z warstw karbońskich przykrytych cienkim

nadkładem utworów czwartorzędowych (miąższość ok. 90m), a w południowej

części lokalnie utworów trzeciorzędu (13-27m, 100m – za uskokiem Kłodnickim)

i triasu (9,5-60m). Utwory karbonu produktywnego reprezentowane są przez

warstwy orzeskie, rudzkie i siodłowe.

• Formę tektoniczną kształtują uskoki układające się w kierunkach – zbliżonym do

południkowego i zbliżonym do równoleżnikowego.

• Uskok Kłodnicki zrzuca warstwy na południe a amplituda zrzutu wynosi od około

150 – 360m.
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Dane sejsmometryczne

W latach 2006-2017 na badanym obszarze wystąpiło 1277 wysokoenergetycznych

wstrząsów sejsmicznych, w tym: 1078 zjawisk o energii rzędu 105 J, 183 zjawiska o

energii rzędu 106 J, 14 zjawisk o energii rzędu 107 J, 1 zjawisko o energii rzędu 108 J oraz

1 zjawisko o energii rzędu 109 J.

Na 6 stanowiskach powierzchniowych AMAX zanotowano łącznie 2184 trójskładowych

sejsmogramów przyspieszeń i prędkości drgań gruntu pochodzących od wstrząsów

indukowanych działalnością górniczą.

Podstawowe informacje o stanowiskach sejsmometrycznych wraz z liczbą danych poddanych analizie 

Lp. Nazwa Współrzędne w układzie Sucha Góra Rozpoczęcie 

obserwacji

Obserwacja 

do

Liczba

rejestracji
X Y

1 ST.1 20 440 -4200 02.2007 09.2016 508

2 ST.2 20 376 -5173 09.2016 12.2018 24

3 ST.3 19 375 -5945 04.2006 07.2014 306

4 ST.4 18 230 -3725 04.2006 12.2018 392

5 ST.5 20 125 -3575 04.2006 05.2019 877

6 ST.6 18 586 -2004 01.2015 01.2018 77
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Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych
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Intensywność zarejestrowanych wstrząsów wg skali GSIS-2017-V
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Intensywność zarejestrowanych wstrząsów wg skali GSIS-2017-A
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Wyznaczenie względnych współczynników amplifikacji dla wartości

szczytowych prędkości i przyspieszenia drgań gruntu w oparciu o regresyjny

model relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a.

Akcelerogramy wstrząsu o energii 2.E+06 zarejestrowane na: a – podłożu triasowym, b – podłożu czwartorzędowym
(„Poradnik Geofizyka Górniczego”, tom II, str. 169)



Y = α0 + α1 logE – logR + α2 R + δkSk + ε

gdzie:

- Y – logarytm wartości szczytowej drgań w płaszczyźnie poziomej: PGA lub PGV

- E – energia wstrząsu [J]

- R – odległość hipocentralna, obliczona wg zależności R = 𝑟2 + ℎ2 ,(r- odległość 

epicentralna, h- średnia głębokość wstrząsów równa 850m)

- Sk – czynnik określający lokalne warunki geologiczne (k-nr stanowiska, k=1,..,6), 

wynosi 0 jeśli nie uwzględnia się amplifikacji, 1- jeśli estymuje się współczynnik 

amplifikacji.

- α0, α1, α2, δk – estymowane współczynniki relacji tłumienia

- δk – logarytm z współczynnika amplifikacji na stanowisku pomiarowym k

- ε – składnik losowy

Model relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a

9
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Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a ze 

stanowiskiem referencyjnym ST.4 dla szczytowych prędkości drgań

b (współczynniki 

równania 

regresji)

Błąd standardowy 

obliczonych 

współczynników b

t

(wartość statystyki 

t-Studenta)

p

(dla testu t-

Studenta)

α0
1,186062 0,063974 18,5398 0,000000

α1log E 0,423247 0,010668 39,6760 0,000000

α2R -0,000248 0,000011 -22,0055 0,000000

δ1ST.1 0,128298 0,016445 7,8015 0,000000

δ2ST.2 0,269137 0,051021 5,2750 0,000000

δ3ST.3 0,314616 0,018361 17,1349 0,000000

δ5ST.5 0,196150 0,014688 13,3546 0,000000

δ6ST.6 0,262544 0,029868 8,7902 0,000000
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Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a ze 

stanowiskiem referencyjnym ST.4 dla szczytowych przyspieszeń drgań

b (współczynniki 

równania 

regresji)

Błąd standardowy 

obliczonych 

współczynników b

t

(wartość statystyki 

t-Studenta)

p

(dla testu t-

Studenta)

α0
2,599837 0,063436 40,9836 0,000000

α1log E 0,424871 0,010578 40,1659 0,000000

α2R -0,000209 0,000011 -18,6969 0,000000

δ1ST.1 0,164265 0,016307 10,0732 0,000000

δ2ST.2 0,315772 0,050592 6,2415 0,000000

δ3ST.3 0,348714 0,018207 19,1530 0,000000

δ5ST.5 0,173039 0,014564 11,8810 0,000000

δ6ST.6 0,293305 0,029617 9,9034 0,000000
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Estymowane, zlogarytmowane współczynniki amplifikacji drgań oraz 

odpowiadające im współczynniki amplifikacji drgań dla poszczególnych stanowisk 

pomiarowych przy założeniu stanowiska ST.4 jako referencyjnego

Stanowisko 

pomiarowe

logPGVHmax logPGA10Hz

Współczynnik 

zlogarytmowany δk

Współczynnik 

amplifikacji 10δ

Współczynnik 

zlogarytmowany δk

Współczynnik 

amplifikacji 10δ

ST.1 0,128 1,34 0,164 1,46

ST.2 0,269 1,86 0,316 2,07

ST.3 0,315 2,06 0,349 2,23

ST.4 0 1 0 1

ST.5 0,196 1,57 0,173 1,49

ST.6 0,263 1,83 0,293 1,96
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Modele relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a bez amplifikacji

Modyfikacja danych wejściowych poprzez usunięcie efektu amplifikacji drgań na

stanowiskach pomiarowych oraz konstrukcja regresyjnych modeli relacji

tłumienia dla szczytowych przyspieszeń i prędkości drgań bez efektu amplifikacji

dla 2 przypadków:

a. danych sejsmometrycznych, dla których fala sejsmiczna przeszła przez

uskok Kłodnicki (epicentrum wstrząsu na skrzydle wiszącym, rejestracja

na skrzydle zrzuconym)

b. danych sejsmometrycznych, dla których fala sejsmiczna nie przeszła

przez uskok Kłodnicki (epicentrum wstrząsu oraz rejestracja na tym

samym skrzydle uskoku)
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Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a 

dla szczytowych prędkości drgań i dwóch grup danych

b (współczynniki 

równania regresji)

Błąd standardowy 

obliczonych 

współczynników b

t

(wartość 

statystyki t-

Studenta)

p

(dla testu t-

Studenta)

Dane z 

przejściem fali 

sejsmicznej przez 

uskok

α0 1,258951 0,085290 14,7608 0,000000

α1logE 0,415134 0,014907 27,8489 0,000000

α2R -0,000267 0,000013 -21,0459 0,000000

Dane bez 

przejścia fali 

sejsmicznej przez 

uskok

α0 0,985417 0,099895 9,86455 0,000000

α1logE 0,438897 0,016539 26,53637 0,000000

α2R -0,000165 0,000023 -7,18700 0,000000



15

Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a 

dla szczytowych przyspieszeń drgań i dwóch grup danych

b (współczynniki 

równania regresji)

Błąd standardowy 

obliczonych 

współczynników b

t

(wartość 

statystyki t-

Studenta)

p

(dla testu t-

Studenta)

Dane z 

przejściem fali 

sejsmicznej przez 

uskok

α0 2,668420 0,083521 31,9491 0,000000

α1logE 0,417085 0,014597 28,5725 0,000000

α2R -0,000226 0,000012 -18,1524 0,000000

Dane bez 

przejścia fali 

sejsmicznej przez 

uskok

α0 2,409706 0,102481 23,51377 0,000000

α1logE 0,441570 0,016968 26,02434 0,000000

α2R -0,000140 0,000024 -5,94984 0,000000
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Regresyjne modele relacje tłumienia Joyner’a-Boore’a dla szczytowych 

prędkości i przyspieszenia drgań

1. Dla danych uwzględniających przejście fali przez uskok:

log PGVHmax = 1,258951 + 0,415134logE – 0,000267R – logR

log PGA10Hz = 2,668420 + 0,417085logE – 0,000226R – logR

2. Dla danych nieuwzględniających przejścia fali przez uskok:

log PGVHmax = 0,985417 + 0,438897logE – 0,000165R – logR

log PGA10Hz = 2,409706 + 0,441570logE – 0,000140R – logR
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Rozkład wartości PGVHmax dla wstrząsu o energii 1,0x105J
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Rozkład wartości PGA10Hz dla wstrząsu o energii 1,0x105J
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Rozkład wartości PGVHmax dla wstrząsu o energii 1,0x108J
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Rozkład wartości PGA10Hz dla wstrząsu o energii 1,0x108J
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Weryfikacja statystyczna uzyskanych współczynników testem Chow

F = 
(𝑅𝑆𝑆𝐶 − 𝑅𝑆𝑆1+𝑅𝑆𝑆2 )/𝑘

(𝑅𝑆𝑆1+𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛1+ 𝑛2−2𝑘)

gdzie: 

RSSC – suma kwadratów reszt uzyskanych w modelu wyliczonym na podstawie wszystkich 

danych

RSS1 – suma kwadratów reszt uzyskanych dla pierwszej grupy danych uwzględniających 

przejście fali przez uskok

RSS2 – suma kwadratów reszt uzyskanych dla drugiej grupy danych nieuwzględniających 

przejścia fali przez uskok

k – liczba współczynników regresyjnych

n1, n2 – liczebności próby poszczególnych zbiorów danych
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Wyniki analizy statystycznej testem Chow regresyjnego modelu dla szczytowych 

prędkości i przyspieszeń drgań

log PGVHmax log PGA10Hz

RSSc (wszystkie dane)
124,61 122,52

RSS1 (dane z przejściem fali sejsmicznej 

przez uskok Kłodnicki)
84,22 80,76

RSS2 (dane bez przejścia fali sejsmicznej 

przez uskok Kłodnicki)
37,09 39,04

n1+n2 (suma liczebności poszczególnych 

zbiorów danych)
2162 2162

k (liczba współczynników regresyjnych)  3 3

F (wartość statystyki) 19,53 16,33

p (wartość p testu Chow) 0,0000 0,0000
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 Wyznaczono względne współczynniki amplifikacji dla wartości szczytowych przyspieszenia i

prędkości drgań gruntu w oparciu o relację tłumienia Joyner’a-Boore’a i model regresji

wielokrotnej.

 Stwierdzono wyraźną zmienność uzyskanych współczynników amplifikacji drgań, która

wskazuje na występowanie różnorodności w budowie geologicznej warstw

przypowierzchniowych w rejonie uskoku Kłodnickiego.

 Wykazano, że współczynniki modelu regresyjnego obliczone dla zarejestrowanych

szczytowych amplitud prędkości i przyspieszenia drgań na powierzchni terenu pochodzące od

fal sejsmicznych przechodzących przez uskok Kłodnicki są istotnie różne od współczynników

modelu regresyjnego obliczonych dla fal sejsmicznych nieprzechodzących przez ten uskok.

 Przedstawiony sposób analiz drgań sejsmicznych w rejonach dużych stref uskokowych

pozwala na zwiększenie wiarygodności prognozy i oceny szczytowych amplitud drgań

sejsmicznych i ich wpływu na środowisko powierzchniowe.

Podsumowanie i Wnioski
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Estymacja parametrów relacji tłumienia z uwzględnieniem 

wpływu uskoku Kłodnickiego dla wybranego rejonu GZW. 
 

The estimation of attenuation relations taking into account the 

influence of the Kłodnicki fault for chosen region of the Upper 
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STRESZCZENIE: Strefa uskoku Kłodnickiego jest jednym z głównych rejonów wysokiej ak-

tywności sejsmicznej obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Generowane eksploatacją 

wstrząsy z kopalń, których obszar górniczy znajduje się w tej strefie, stanowią nie tylko zagro-

żenie dla podziemnych wyrobisk górniczych w kopalniach, ale także są przyczyną uszkodzeń 

infrastruktury powierzchniowej i uciążliwości dla mieszkańców. W oparciu o zgromadzony 

zbiór danych sejsmometrycznych otrzymanych na podstawie rejestracji wysokoenergetycznych 

wstrząsów, które wystąpiły w rejonie uskoku Kłodnickiego w latach 2006 – 2017 wyznaczono 

parametry relacji tłumienia drgań sejsmicznych uwzględniające wpływ tego uskoku na wartości 

szczytowe prędkości i przyspieszenia drgań gruntu. Do estymacji współczynników relacji tłu-

mienia wykorzystano metodę regresji wielokrotnej oraz model relacji tłumienia Joyner’a-

Boore’a.  

 

ABSTRACT: The Kłodnicki Fault Zone is one of the main areas of high seismic activity in the 

Upper Silesian Coal Basin. The induced mining tremors from coal mines whose mining area is 

located in this zone are not only threat to underground mine workings, but are also the cause of 

damage to surface infrastructure and nuisance to residents. Based on the entire collection of rec-

orded seismometric data obtained from seismograms of high-energy mining tremors that oc-

curred in the area of the Kłodnicki Fault in 2006-2017, the coefficients of the Ground Motion 

Prediction Equations taking into account the impact of this fault on the peak velocity and accel-

eration amplitudes, were determined. The estimation of the coefficients of the Ground Motion 

Prediction Equations was made by multiple regression based on the Joyner-Boore attenuation 

model.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: sejsmiczność indukowana, drgania gruntu, uskok Kłodnicki          

KEY WORDS: induced seismicity, ground vibrations, Kłodnicki fault 
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1. WSTĘP 
 

Prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego w kopalniach GZW często towarzyszą wysokoe-

nergetyczne wstrząsy górotworu. Wstrząsy te wywołują odczuwalne na powierzchni terenu 

drgania, które często są powodem zaniepokojenia mieszkańców, sporadycznie powodują uszko-

dzenia obiektów budowlanych. Kopalniane stacje geofizyki prowadzą monitoring sejsmiczny 

tych drgań za pomocą specjalistycznej aparatury rejestrującej przyspieszenia i prędkości na po-

wierzchni terenu [5, 11]. Zarchiwizowane dane sejsmometryczne umożliwiają estymację para-

metrów relacji tłumienia, na podstawie której wykonywana jest ocena wpływu drgań 

sejsmicznych na budynki lub prognoza ich oddziaływania na środowisko powierzchniowe. 

Relacja tłumienia jest zależnością wiążącą wybrany parametr drgań gruntu, którym jest 

szczytowa amplituda prędkości lub przyspieszenia drgań z czynnikami wpływającymi na jego 

wielkość, takimi jak energia sejsmiczna, odległość od ogniska czy lokalne warunki geologiczne. 

W literaturze można znaleźć wiele przykładów zastosowań różnych postaci relacji tłumienia 

wraz z ich modyfikacjami warunkowanymi lokalną sejsmicznością – na przykład [1, 2, 3, 6, 9, 

10, 12].   

Intensywność drgań gruntu indukowanych działalnością górniczą zależna jest od wielu różno-

rodnych czynników, takich jak: energia sejsmiczna wstrząsu, głębokość ogniska i odległość epi-

centralna, amplifikacja drgań, kierunkowość propagacji drgań. [2, 13]. Wpływ na wielkość am-

plitud drgań rejestrowanych na powierzchni mogą mieć także zaburzenia tektoniczne występu-

jące na rozpatrywanym obszarze. Uwzględnienie tego czynnika pozwala zwiększyć dokładność 

estymacji parametrów relacji tłumienia [7].  

W pracy dokonano estymacji parametrów relacji tłumienia z uwzględnieniem wpływu uskoku 

Kłodnickiego. Do tego celu wykorzystano powszechnie stosowany, niezależnie od wielkości 

źródła, zarówno w odniesieniu do trzęsień ziemi i wstrząsów indukowanych działalnością 

górniczą, model relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a [8]. Estymację parametrów relacji tłumienia 

przeprowadzono metodą regresji wielokrotnej [4]. Do obliczeń wykorzystano zarejestrowane 

dane sejsmometryczne dla wstrząsów sejsmicznych z lat 2006 – 2017 roku na 6 stanowiskach 

powierzchniowych zlokalizowanych w rejonie uskoku Kłodnickiego.  

W celu  uwzględnienia wpływu przejścia fali sejsmicznej przez uskok Kłodnicki na postać relacji 

tłumienia konieczne jest zniwelowanie efektu amplifikacji drgań na wszystkich stanowiskach 

pomiarowych [7]. Amplifikacja jest zjawiskiem polegającym na wzmocnieniu amplitud drgań 

sejsmicznych rejestrowanych na powierzchni terenu, zależny od parametrów warstw przypo-

wierzchniowych, takich jak gęstość, miąższość oraz prędkość propagacji rozpatrywanych fal 

sejsmicznych [8]. Do usunięcia amplifikacji drgań wykorzystano relację tłumienia Joyner’a-

Boore’a, która pozwala na obliczenie współczynnika amplifikacji na stanowiskach sieci sejsmo-

metrycznej. Po usunięciu amplifikacji ze zbioru danych podzielono go na dwie części.  Pierwsza 

część danych zawierała obserwacje sejsmometryczne, dla których wystąpił efekt przejścia fali 

sejsmicznej przez uskok Kłodnicki na odcinku źródło wstrząsu – stanowisko sejsmometryczne. 

Druga część danych zawierała obserwacje sejsmometryczne dla których nie wystąpił efekt przej-

ścia fali sejsmicznej przez uskok Kłodnicki  na odcinku źródło wstrząsu – stanowisko sejsmo-

metryczne. Dla tych dwóch zbiorów danych skonstruowano cztery nowe relacje tłumienia drgań 

bez efektu amplifikacji.  
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2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBSZARU ORAZ ZAREJESTROWANA 

SEJSMICZNOŚĆ 
 

Obszar, z którego pochodziły analizowane dane sejsmometryczne położony jest w centralnej 

części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, na południowym skłonie siodła głównego. Jest on 

zbudowany z warstw karbońskich przykrytych nadkładem utworów czwartorzędowych, a w po-

łudniowej części lokalnie również trzeciorzędowych i triasu. Utwory czwartorzędowe pokrywają 

prawie cały obszar badań a ich miąższość osiąga maksymalnie 90 m. Pod względem stratygra-

ficznym czwartorzęd reprezentowany jest przez osady holoceńskie oraz plejstoceńskie. Utwory 

trzeciorzędowe reprezentowane są przez formację mioceńską. W części południowej ich miąż-

szość zmienia się od 13 do 27 metrów, natomiast na północ od uskoku Kłodnickiego przekracza 

100 metrów. Trias występuje tylko w części południowej badanego obszaru a jego grubość zmie-

nia się od 9 do około 60 metrów. Utwory karbonu reprezentowane są przez warstwy orzeskie, 

warstwy rudzkie i warstwy siodłowe.  

Formę tektoniczną badanego obszaru kształtują uskoki układające się w dwóch kierunkach – 

zbliżonym do południkowego i zbliżonym do równoleżnikowego. Największy z nich to uskok 

Kłodnicki, rys.1, należący do ważniejszych dyslokacji formujących tektonikę GZW. Struktura 

zrzuca warstwy na południe a amplituda zrzutu w rejonie badań zmienia się od 150m do 360m.   

 
Tabela 1. Podstawowe informacje o stanowiskach sieci sejsmometrycznej 
Table 1. Basic information on seismic stations 

l.p. 
Nazwa 

stanowiska 

Współrzędne w ukła-

dzie Sucha Góra 

Data roz-

poczęcia 
rejestracji 

Data za-

kończenia 
rejestracji 

Liczba 

zareje-
strowa-

nych 

wstrzą-

sów 

X Y 

1 ST.1 20440 -4200 02.2007 09.2016 508 

2 ST.2 20376 -5173 09.2016 12.2018 24 

3 ST.3 19375 -5945 04.2006 07.2014 306 

4 ST.4 18230 -3725 04.2006 12.2018 392 

5 ST.5 20125 -3575 04.2006 05.2019 877 

6 ST.6 18586 -2004 01.2015 01.2018 77 

 

Pomiary sejsmometryczne wykonywane były na 6 stanowiskach powierzchniowych, rys.1, za 

pomocą aparatury AMAX. W tabeli 1 przedstawione zostały podstawowe informacje na temat 

sieci stanowisk sejsmometrycznych, tj. numer, współrzędne, okres czasu, w którym prowadzono 

obserwację oraz liczbę zarejestrowanych wstrząsów. Układ stanowisk pozwolił na pomiary sej-

smometryczne po obydwu stronach uskoku Kłodnickiego. 

W latach 2006-2017 na stanowiskach powierzchniowych zarejestrowano łącznie 2184 

trójskładowych sejsmogramów przyspieszeń i prędkości drgań gruntu wywołanych 1277 

wstrząsami o energiach sejsmicznych wynoszących od 1x105 J do 4x109 J. Wstrząsy te wystąpiły 

w zróżnicowanych odległościach od stanowisk pomiarowych, zawierających się w przedziale od 

137 m do 3831 m. Zarejestrowane szczytowe amplitudy prędkości zawierały się w przedziale od 
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0,1 mm/s do 90 mm/s. Natomiast wartości szczytowe przyspieszeń drgań gruntu, w paśmie czę-

stotliwości do 10Hz, zmieniały się od 4 mm/s2 do 2293 mm/s2.    

 

 

3. WYZNACZANIE AMPLIFIKACJI DRGAŃ NA PODSTAWIE RELACJI TŁUMIENIA 

JOYNER’A-BOORE’A.  

 

Do wyznaczenia współczynników amplifikacji drgań wykorzystano relację tłumienia, która 

określa zależność pomiędzy szczytową amplitudą prędkości lub przyspieszenia drgań, a energią 

sejsmiczną wstrząsu, odległością hipocentralną i współczynnikiem amplifikacji drgań na po-

szczególnych stanowiskach pomiarowych. Estymację współczynników amplifikacji drgań wy-

konano w oparciu metodę regresji wielokrotnej i model relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a [8]: 

 

𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑜𝑔𝐸 − 𝑙𝑜𝑔𝑅 + 𝛼2𝑅 + 𝛿𝑘𝑆𝑘 + 휀                                                                      (1) 

 

gdzie:      

Y – logarytm wartości szczytowej drgań w płaszczyźnie poziomej: PGVHmax lub PGA10Hz, 

E – energia wstrząsu [J], 

R – odległość hipocentralna, obliczona według zależności  𝑅 = √𝑟2 + ℎ2, gdzie r jest  

odległością epicentralną a h to średnia głębokość wstrząsów, równa 850 m, 

Sk – czynnik określający lokalne warunki geologiczne (k – numer stanowiska, k=1÷6),  

α0, α1, α2, δk – estymowane współczynniki relacji tłumienia 

 

Cechą charakterystyczną równania (1) jest to, że nie estymuje się w nim współczynnika związa-

nego z geometrycznym rozprzestrzenianiem frontu falowego (logR), a jego wartość jest ustalona 

Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych 

Fig.1. Distribution of seismic stations 
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i wynosi -1. Związane jest to z tym, że dla analizowanych wstrząsów górotworu szczytowe am-

plitudy fali związane są z falami poprzecznymi S, które charakteryzuje spadek amplitud propor-

cjonalny do odwrotności odległości pomiędzy źródłem a odbiornikiem drgań [8]. Czynnikiem 

określającym wpływ warstw przypowierzchniowych na wielkość amplitudy drgań jest δkSk. 

Wartość parametru S wynosi 0 jeśli na danym stanowisku nie ma amplifikacji (tzw. twarde pod-

łoże) lub 1 jeśli estymuje się współczynnik amplifikacji. Wartość parametru δk określa logarytm 

z współczynnika amplifikacji na stanowisku pomiarowym k. 

 

Do estymacji parametrów relacji tłumienia z amplifikacją dla szczytowych amplitud prędkości i 

przyspieszeń drgań wykorzystano 2184 rejestracji dla obu przypadków. Współczynniki 

determinacji wyniosły 0,50, co oznacza, że przyjęte modele tłumienia prędkości  

i przyspieszeń drgań w 50% wyjaśniają zmienność danych pomiarowych. Estymatory błędów 

standardowych wynoszą 0,23. Testem Fishera sprawdzono czy obliczone modele regresyjne 

różnią się istotnie statystycznie od modelu o wartości stałej. Wyliczona wartość p tego testu 

zarówno dla prędkości i przyspieszeń drgań wyniosła mniej niż 10-4, w związku z czym wywnio-

skowano, że nie ma podstaw do uznania, że modele są nieistotne statystycznie.  

 

W celu wyliczenia współczynników amplifikacji na poszczególnych stanowiskach przyjęto, że 

jedno z tych stanowisk będzie referencyjne. Dla tego stanowiska wartość współczynnika δk 

wynosi 0, co oznacza, że amplifikacja na tym stanowisku równa się 1. Określono po 6 modeli 

regresyjnych dla relacji tłumienia PGVHmax i PGA10Hz, przyjmując za każdym razem inne stano-

wisko referencyjne.  Do oceny istotności poszczególnych współczynników relacji tłumienia (1) 

wykorzystano test t-Studenta. Testem tym zweryfikowano hipotezę zerową, że jeden z tych 

współczynników jest zerem. Na podstawie statystyki Studenta obliczona zostaje wartość p dla 

każdego parametru relacji tłumienia. Spośród uzyskanych wyników wybrano model dla którego 

wartości p jego współczynników były mniejsze od 10-6 co oznacza jego współczynniki różnią 

się istotnie statystycznie od zera. To kryterium spełnione jest jedynie dla relacji tłumienia, w 

której przyjęto stanowisko ST.4 jako referencyjne. Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji 

tłumienia ze stanowiskiem referencyjnym ST.4 przedstawiono w tabeli 2 i tabeli 3 odpowiednio 

dla szczytowych prędkości i przyspieszeń drgań.  

 
Tabela 2. Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a ze stanowiskiem refe-

rencyjnym ST.4 dla szczytowych prędkości drgań  
Table 2.Multiple regression result of Joyner-Boore ground motion prediction equation with ST.4 refer-

ence seismic stations for peak particle velocity 

 

b (współczynniki 

równania regresji) 

 

Błąd standardowy 

obliczonych współ-

czynników b 

 

t 

(wartość statystyki 

t-Studenta) 

p 

(poziom istotności 

dla testu t-Stu-

denta) 

α0 1,186062 0,063974 18,5398 0,000000 

α1logE 0,423247 0,010668 39,6760 0,000000 

α2R -0,000248 0,000011 -22,0055 0,000000 

δ1ST.1 0,128298 0,016445 7,8015 0,000000 

δ2ST.2 0,269137 0,051021 5,2750 0,000000 

δ3ST.3 0,314616 0,018361 17,1349 0,000000 

δ5ST.5 0,196150 0,014688 13,3546 0,000000 
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δ6ST.6 0,262544 0,029868 8,7902 0,000000 

 
Tabela 3. Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a ze stanowiskiem refe-

rencyjnym ST.4 dla szczytowych przyspieszeń drgań 

Table 3. Multiple regression result of Joyner-Boore ground motion prediction equation with ST.4 refer-

ence seismic stations for peak particle acceleration 

 

b (współczynniki 

równania regresji) 
 

Błąd standardowy 

obliczonych współ-
czynników b 

 

t 

(wartość statystyki 
t-Studenta) 

p 

(poziom istotności 
dla testu t-Stu-

denta) 

α0 2,599837 0,063436 40,9836 0,000000 

α1logE 0,424871 0,010578 40,1659 0,000000 

α2R -0,000209 0,000011 -18,6969 0,000000 

δ1ST.1 0,164265 0,016307 10,0732 0,000000 

δ2ST.2 0,315772 0,050592 6,2415 0,000000 

δ3ST.3 0,348714 0,018207 19,1530 0,000000 

δ5ST.5 0,173039 0,014564 11,8810 0,000000 

δ6ST.6 0,293305 0,029617 9,9034 0,000000 

 

Estymowane wartości współczynnika δk oraz obliczona względna amplifikacja wartości 

szczytowej prędkości i przyspieszenia drgań na stanowiskach powierzchniowych zostały 

przedstawione w tabeli 4.  

 
Tabela 4. Estymowane względne współczynniki amplifikacji drgań dla poszczególnych stanowisk po-
wierzchniowych przy założeniu stanowiska ST.4 jako referencyjnego. 

Table 4. Relative amplification factor values obtained from multiple regression analysis with ST.4 refer-

ence seismic station. 

Stanowisko 

pomiarowe  

logPGVHmax logPGA10Hz 

Współczynnik 

zlogarytmowany 
δk 

Współczynnik am-

plifikacji 10δ 

Współczynnik 

zlogarytmowany 
δk 

Współczynnik 

amplifikacji 10δ 

ST.1 0,128 1,34 0,164 1,46 

ST.2 0,269 1,86 0,316 2,07 

ST.3 0,315 2,06 0,349 2,23 

ST.4 0 1 0 1 

ST.5 0,196 1,57 0,173 1,49 

ST.6 0,263 1,83 0,293 1,96 

 

 

4. RELACJA TŁUMIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU USKOKU 

KŁODNICKIEGO 

 

Uzyskane współczynniki amplifikacji, tab.4, wykorzystano do modyfikacji danych wejściowych 

poprzez redukcję logarytmów szczytowych amplitud prędkości i przyspieszenia o wartość zlo-
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garytmowanego współczynnika amplifikacji odpowiadającego poszczególnym stanowiskom po-

wierzchniowym. Zmodyfikowane dane, bez amplifikacji, wykorzystano do konstrukcji 2 modeli 

regresyjnych, oddzielnie dla PGVHmax i oddzielnie dla PGA10Hz. Pierwszy model obliczono na 

podstawie zmodyfikowanych danych, dla których wystąpił efekt przejścia fali sejsmicznej przez 

uskok. Do obliczenia tego modelu wykorzystano obserwacje, dla których ogniska wstrząsów 

zlokalizowano na północnej stronie uskoku Kłodnickiego a drgania zarejestrowano na stanowi-

skach powierzchniowych zabudowanych na południowej stronie tego uskoku. Drugi model ob-

liczono na podstawie zmodyfikowanych danych, dla których nie wystąpił efekt przejścia fali 

sejsmicznej przez uskok. Do wyliczenia tego modelu wykorzystano obserwacje dla których 

ogniska wstrząsów oraz drgania zarejestrowano po tej samej stronie uskoku Kłodnickiego, pół-

nocnej lub południowej. Do obliczenia parametrów relacji tłumienia uwzględniających wpływ 

uskoku Kłodnickiego wykorzystano model Joyner’a-Boore’a bez amplifikacji: 

 

𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑜𝑔𝐸 − 𝑙𝑜𝑔𝑅 + 𝛼2𝑅 + 휀                                                                      (2) 

 

gdzie przyjęto oznaczenia identyczne jak we wzorze (1) 

 

W pierwszej kolejności obliczono parametry regresyjne modelu, który uwzględniał przejście fali 

sejsmicznej przez uskok. Liczba obserwacji wykorzystanych do analizy szczytowych amplitud 

prędkości i przyspieszenia drgań wyniosła w obu przypadkach 1486. Wartości współczynników 

determinacji wynoszą odpowiednio 0,42 i 0,40, co oznacza, że wyznaczonymi równaniami re-

gresji można wyjaśnić odpowiednio 42% i 40% zaobserwowanej zmienności zmiennej zależnej. 

Estymatory odchylenia standardowego wynoszą dla obu relacji 0,23. Wyliczone wartości p testu 

Fischera osiągają wartości mniejsze niż 10-4, co oznacza brak podstaw do uznania, że modele są 

nieistotne statystycznie. Testem t-Studenta zweryfikowano istotność statystyczną poszczegól-

nych współczynników, a wyniki tej analizy przedstawiono w tabeli 5.  

 
Tabela 5. Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a dla szczytowych pręd-

kości i przyspieszeń drgań. Uwzględniono dane sejsmometryczne z przejściem fali sejsmicznej przez 
uskok Kłodnicki. 

Table 5. Multiple regression result of Joyner-Boore ground motion prediction equation for peak particle 

velocity and acceleration. Seismometric data with the passage of the seismic wave through the Kłodnicki 

fault were taken into account. 

 

 

b (współczyn-

niki równania 
regresji) 

 

Błąd standar-

dowy obliczo-
nych współ-

czynników b 

 

t 

(wartość sta-
tystyki t-Stu-

denta) 

p 

(poziom 
istotności 

dla testu t-

Studenta)  

logPGVHmax 
α0 1,258951 0,085290 14,7608 0,000000 

α1log E 0,415134 0,014907 27,8489 0,000000 

α2R -0,000267 0,000013 -21,0459 0,000000 

 

logPGA10Hz 
α0 2,668420 0,083521 31,9491 0,000000 

α1log E 0,417085 0,014597 28,5725 0,000000 

α2R -0,000226 0,000012 -18,1524 0,000000 
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Wartości p testu t-Studenta obliczone dla poszczególnych współczynników relacji tłumienia 

PGVHmax i PGA10Hz są mniejsze niż 10-6, co oznacza, że wyliczone współczynniki są istotne sta-

tystycznie na poziomie istotności α>10-6. 

 

Następnie obliczono współczynniki regresyjne modelu, który nie uwzględniał przejścia fali sej-

smicznej przez uskok. Liczebności próby dla relacji PGVHmax i PGA10Hz wynoszą w obu przy-

padkach 676. Współczynniki determinacji wynoszą odpowiednio 0,51 i 0,50, co oznacza, że 

obliczone modele w 51% i 50% wyjaśniają zmienność danych pomiarowych. Estymatory błę-

dów pomiarowych wynoszą odpowiednio 0,23 i 0,24. Wyliczone wartości p testu Fischera dla 

obu równań wyniosły mniej niż 10-4, co pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej, że modele te 

są nieistotne statystycznie. Wyniki analizy statystycznej wraz z testem t-Studenta dla szczyto-

wych amplitud prędkości i przyspieszenia drgań przedstawiono w tabeli 6.  

 
Tabela 6. Wyniki analizy regresji wielokrotnej relacji tłumienia Joyner’a-Boore’a dla szczytowych pręd-

kości i przyspieszeń drgań. Uwzględniono dane sejsmometryczne bez przejścia fali sejsmicznej przez 
uskok Kłodnicki. 

Table 6. Multiple regression result of Joyner-Boore ground motion prediction equation for peak particle 

velocity and acceleration. Seismometric data without passage of the seismic wave through the Kłodnicki 

fault were taken into account. 

 

 

b (współczyn-

niki równania 
regresji) 

 

Błąd standar-

dowy obliczo-
nych współ-

czynników b 

 

t 

(wartość sta-
tystyki t-Stu-

denta) 

p 

(poziom 
istotności 

dla testu t-

Studenta)  

logPGVHmax 
α0 0,985417 0,099895 9,86455 0,000000 

α1log E 0,438897 0,016539 26,53637 0,000000 

α2R -0,000165 0,000023 -7,18700 0,000000 

 

logPGA10Hz 
α0 2,409706 0,102481 23,51377 0,000000 

α1log E 0,441570 0,016968 26,02434 0,000000 

α2R -0,000140 0,000024 -5,94984 0,000000 

 

Wartości p testu t-Studenta obliczone dla poszczególnych współczynników relacji tłumienia 

PGVHmax i PGA10Hz są mniejsze niż 10-6, co oznacza, że wyliczone współczynniki są istotne 

statystycznie na poziomie istotności α>10-6. 

 

Ostatecznie relacje tłumienia dla wartości szczytowych prędkości i przyspieszenia drgań gruntu 

maja postać: 

 

1. Dla danych uwzględniających przejście fali sejsmicznej przez uskok 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐺𝑉𝐻𝑚𝑎𝑥 = 1,258951 + 0,415134𝑙𝑜𝑔𝐸 − 0,000267𝑅 − 𝑙𝑜𝑔𝑅                        (3) 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐺𝐴10𝐻𝑧 = 2,668420+ 0,417085𝑙𝑜𝑔𝐸 − 0,000226𝑅 − 𝑙𝑜𝑔𝑅                         (4) 

 

2. Dla danych nieuwzględniających przejścia fali sejsmicznej przez uskok 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐺𝑉𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0,985417 + 0,438897𝑙𝑜𝑔𝐸 − 0,000165𝑅 − 𝑙𝑜𝑔𝑅                        (5) 
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𝑙𝑜𝑔𝑃𝐺𝐴10𝐻𝑧 = 2,409706+ 0,441570𝑙𝑜𝑔𝐸 − 0,000140𝑅 − 𝑙𝑜𝑔𝑅                         (6) 

 

 

 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

W artykule przedstawiono sposób wyznaczania parametrów relacji tłumienia z uwzględnieniem 

wpływu uskoku Kłodnickiego. Do analizy wykorzystano zbiór danych sejsmometrycznych w 

postaci sejsmogramów prędkości i przyspieszeń drgań zarejestrowanych na 6 stanowiskach 

pomiarowych zlokalizowanych w rejonie uskoku Kłodnickiego. Na podstawie relacji tłumienia 

Joyner’a-Boore’a, w pierwszej kolejności wyznaczono współczynniki amplifikacji dla wartości 

szczytowych amplitud prędkości i przyspieszenia drgań. Estymację współczynników amplifika-

cji drgań wykonano metodą regresji wielokrotnej. Stwierdzono wyraźną zmienność uzyskanych 

współczynników amplifikacji drgań, co wskazuje na występowanie różnorodności w budowie 

geologicznej warstw przypowierzchniowych w rejonie uskoku Kłodnickiego. W wyniku prze-

prowadzonych analiz uzyskano zbliżone wartości współczynników amplifikacji drgań na tych 

samych stanowiskach powierzchniowych zarówno dla relacji tłumienia prędkości PGVHmax i 

przyspieszenia PGA10Hz drgań. Najmniejsza wartość współczynnika amplifikacji, wyznaczona 

na podstawie relacji tłumienia prędkości i przyspieszenia drgań wyniosła odpowiednio 1,34 i 

1,46. Natomiast największa wartość amplifikacji wyniosła odpowiednio 2,06 i 2,23.  Obliczone 

współczynniki amplifikacji wykorzystano do modyfikacji danych sejsmometrycznych i doko-

nano estymacji współczynników dla dwóch nowych modeli tłumienia drgań według relacji Joy-

ner’a-Boore’a bez współczynników amplifikacji drgań. Pierwszy z tych modeli wykorzystano 

do estymacji szczytowych amplitud drgań, dla których fala sejsmiczna przechodzi przez uskok 

Kłodnicki. Drugi z modeli tłumienia drgań wykorzystano do estymacji szczytowych amplitud 

drgań, dla których fala sejsmiczna nie przechodzi przez uskok Kłodnicki. Przeprowadzono ana-

lizę statystyczną uzyskanych współczynników regresyjnych za pomocą testu t-Studenta. Uzy-

skano istotnie statystyczne współczynniki regresyjne wszystkich obliczonych modeli na pozio-

mie istotności p<10-6. Uwzględnienie w relacji tłumienia efektu przejścia fali sejsmicznej przez 

uskok Kłodnicki powinno zwiększyć dokładność estymowanych szczytowych amplitud prędko-

ści i przyspieszeń drgań gruntu. 
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2. Produkcja, modernizacja i remont maszyn i urządzeń górniczych prowadzona jest przy wykorzystaniu  

nowoczesnych programów komputerowych tj. Autodesk Inventor i Ansys Mechanical oraz autorskiego 

programu PrsLab. Programy wspomagają również proces analizy uszkodzeń elementów konstrukcyjnych      

i skrupulatne przeprowadzenie symulacji analizy wytrzymałościowej MES.

1. Zakład Remontowo–Produkcyjny od lat rozbudowuje swoje możliwości technologiczne i park maszynowy by   

sprostać jak najwyższym wymaganiom bezpieczeństwa i jakości. Zakład posiada rozbudowany system   

szkolenia w szczególności w zakresie spawalnictwa i chętnie współpracuje z jednostkami naukowo-

badawczymi. 

3. Zakład Remontowo–Produkcyjny posiada własne laboratorium badawcze, które wspiera produkcję     

zwłaszcza na etapie identyfikacji materiałowej elementów konstrukcyjnych. 

Każdy wyrób podczas produkcji podlega kontroli międzyoperacyjnej przez doświadczony personel działu 

kontroli jakości. 
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ścianowych w KWK ROW Ruch Marcel. 
 

 

 

 

Grzegorz Gwoździk 

PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel 

 

Adam Kozubek 

PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel 

 

 

 

 

STRESZCZENIE:  

Niestandardowe wyposażenie kombajnów chodnikowych stosowane w KWK ROW Ruch 

Marcel ma znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy kombajnistów oraz efektyw-

niejsze wykorzystanie maszyn urabiających. W referacie przedstawiono zastosowanie: 

 układu hydraulicznego do powtórnego wykorzystania wody z chłodzenia kombajnu, 

 pomostów składanych do bezpiecznego wykonywanie prac przy zabudowie kanału 

transportowego,  

 organu specjalnego do wykonania kanału likwidacyjnego ściany, 

 sprzęgła typu SAFESET jako alternatywy dla wałków skrętnych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE:  

kombajn, hydraulika, chłodzenie, pomost, bezpieczeństwo, organ, sprzęgło, SAFESET 

 

1. WPROWADZENIE 

 

W KWK ROW Ruch Marcel od wielu lat wyposażamy kombajny ścianowe 

w dodatkowe akcesoria i sprzęt mające wpływ na bezpieczeństwo pracy kombajnistów  

i efektywniejsze wykorzystanie maszyn urabiających. 

 
 

2. UKŁAD HYDRAULICZNY DO POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA WODY  

Z CHŁODZENIA KOMBAJNU 

 

Woda chłodząca, przepływając przez kolejne chłodnice zainstalowane w poszczególnych pod-

zespołach kombajnu, jest finalnie zrzucana  do przenośnika w ilości ok. 100 l/min. Tak duża 

ilość wody powoduje rozmiękczenie oraz przyleganie urobku podczas transportu do taśmy 

przenośnika co skutkuje nadmiernym zużyciem zdzieraków, zatykaniem się stacji zwrotnych 

oraz ciężki rozruch ze względu na poślizg taśmy.  

W celu jej zagospodarowania, Oddział KWK ROW Ruch Marcel stosuje w miejsce zespołu 

pompowego agregat pompowy, do którego to zbiornika odprowadzana jest woda powtórnie 

wykorzystywana. Z sieci ppoż. uzupełniana jest jedynie ta część, która została wykorzystana 

na zraszanie.  



 2 

 

 
Rysunek 1 Schemat wtórnego wykorzystania wody z chłodzenia kombajnu  

Figure 1 Scheme of secondary use of water from cooling a longwall shearers 

Układ hydrauliczny do powtórnego wykorzystania wody z chłodzenia kombajnu, stosowany 

jest w KWK ROW Ruch Marcel od 2013r. jego zastosowanie niesie z sobą szereg korzyści 

zarówno organizacyjnych jak i ekonomicznych, którymi są:  

 oszczędność wody zużywanej do procesu chłodzenia i zraszania urobku poprzez po-

nowne jej wykorzystanie, 

 eliminacja budowy nowej instalacji odwadniającej, 

 poprawa warunków bhp oraz ogólnych warunków pracy w rejonie przyścianowym,  

 mniejsze zużycie zdzieraków taśmowych, 

 oszczędność roboczodniówek ślusarzy, zatrudnionych do konserwacji urządzeń. 
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3. POMOSTY SKŁADANE DO BEZPIECZNEGO WYKONYWANIE PRAC PRZY 

ZABUDOWIE KANAŁU TRANSPORTOWEGO 

 

Pomosty robocze ułatwiają wykonywanie prac zabezpieczających strop i ocios wyrobiska ścia-

nowego w części przystropowej, maksymalne obciążenie pomostu roboczego wynosi 500kg. 

 

 
Rysunek 2 Podesty robocze zabudowane na kombajnie ścianowym FS 400 [1] 

Figure 2 Working platforms on the FS 400 longwall shearers 

W KWK ROW Ruch Marcel pomosty budowane na kombajnach ścianowych, do bezpiecznego 

wykonywanie prac przy zabudowie kanału transportowego stosowane są od 2014r. 

 

 
Rysunek 3 Podesty robocze zabudowane na kombajnie ścianowym FS 400 [1] 

Figure 3 Working platforms on the FS 400 longwall shearers 

Podesty pomostu roboczego składają się z dwóch segmentów połączonych ze sobą przegubo-

wo w sposób umożliwiający obrót przedniego segmentu o kąt 90° w dół. Dwie pary podestów 

bocznych poz.1; 5 i poz.4; 8 oraz podest środkowy poz. 3 i 7 wyposażone są w podwójny 
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układ dwóch łączników poz. 14 i 21 

- w przypadku podestu o szerokości 800mm lub poz. 13 i 21  

- w przypadku podestu o szerokości 400mm, zespolonych ze sobą za pomocą ucha poz. 15, 

wspierającego się o boczny korpus maszyny. Pomiędzy te trzy pary segmenty wkładane są 

dwie pary segmentów poz. 2 i 6, wspierające się na nich i na korpusie maszyny, zabezpieczone 

przed przesunięciem połączeniem śrubowym. Od czoła i od ociosowej części pomostu wkłada-

ne są demontowalne barierki ochraniające (poz. 9; 10; 11). 

 

4. ORGAN SPECJALNY DO WYKONANIA KANAŁU LIKWIDACYJNEGO ŚCIANY 

Na końcu wybiegu ścian wykonywany jest tzw. „kanał” czyli zabezpieczona przestrzeń na dłu-

gości ściany pomiędzy ociosem węglowym a sekcjami obudowy w celu umożliwienia demon-

tażu maszyn/urządzeń ze ściany. Kombajn z jednym organem o podwójnym zabiorze znacznie 

zmniejsza otwarcie stropu przy drążeniu i tym samym ogranicza możliwość opadu skał stro-

powych.  

 Poza ww. zaletami, jego zastosowanie pozwala na przyspieszenia prac związanych  

z zabudową kanału, zmniejszenie nakładu pracy oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników  

a także na wykluczenie konieczności przebudowy przenośnika zgrzebłowego. Zabezpieczenie 

stropu i ociosu węglowego wykonuje się tylko raz, zaraz po minięciu każdej sekcji obudowy 

zmechanizowanej. 

Organ specjalny użytkowany jest w KWK ROW Ruch Marcel od 2019r. i znajduje zasto-

sowanie w 3 kombajnach ścianowych FS 400 będących własnością kopalni. 

 

 
Rysunek 4 Organ specjalny przeznaczony do zabudowy w kombajnie FS 400 [2] 

Figure 4 Equipment intended for installation in the FS 400 longwall shearers 
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Tabela 1 Wykaz części organu specjalnego [2] 

Table 1 the list of parts of the special body 

 
Tabela 2 charakterystyka techniczna organu specjalnego [2] 

Table 2 technical characteristics of the special body 

 

5. SPRZĘGŁA TYPU SAFESET JAKO ALTERNATYWA DLA WAŁKÓW SKRĘTNYCH 

 

Sprzęgło ograniczające moment obrotowy SAFESET™ wyposażone jest w hydrauliczny sys-

tem ustawiania momentu obrotowego. Dopasowując ciśnienie hydrauliczne można ustawić 

moment obrotowy rozłączenia sprzęgła. W przypadku przekroczenia ustawionego momentu 

obrotowego następuje poślizg sprzęgła i ograniczenie momentu. 
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Cechy: 

 natychmiastowe rozłączenie przy przeciążeniu, 

 ustawiony moment obrotowy pozostaje stały w czasie, 

 wyjątkowa dokładność, 

 łatwe nastawa i resetowanie.  

 

Sprzęgła typu SAFESET jako alternatywa dla wałków skrętnych, stosowane są w KWK ROW 

Ruch Marcel od 2022r. 

 

 

 
Rysunek 5 Sprzęgło SAFESET 

Figure 5 SAFESET clutch 
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7. TYTUŁ I STRESZCZENIE ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Title: Non-standard equipment of longwall shearers at KWK ROW Ruch Marcel 

 

Non-standard equipment of roadheaders used in KWK ROW Ruch Marcel has a significant 

impact on improving the safety of roadheaders and more effective use of mining machines. The 

paper presents the use of: 

- hydraulic system for the reuse of water from the shearer cooling, 

- folding platforms for safe performance of works on the construction of the transport channel, 

- a special body for the construction of the liquidation channel of the longwall, 

- SAFESET couplings as an alternative to torsion shafts. 
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W KWK ROW Ruch Marcel od wielu lat wyposażamy kombajny 
w dodatkowe akcesoria i sprzęt mające wpływ na bezpieczeństwo pracy 
kombajnistów i efektywniejsze wykorzystanie maszyn urabiających. 
W prezentacji przedstawimy zastosowanie:

Niestandardowe wyposażenie kombajnów 
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układu hydraulicznego do powtórnego wykorzystania wody z chłodzenia kombajnu,
pomostów składanych do bezpiecznego wykonywanie prac przy zabudowie kanału transportowego, 
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Woda chłodząca, przepływając przez kolejne chłodnice
zainstalowane w poszczególnych podzespołach kombajnu, jest
finalnie zrzucana do przenośnika w ilości ok. 100 l/min.
Tak duża ilość wody powoduje rozmiękczenie oraz przyleganie
urobku podczas transportu do taśmy przenośnika co skutkuje
nadmiernym zużyciem zdzieraków, zatykaniem się stacji
zwrotnych oraz ciężki rozruch ze względu na poślizg taśmy.

W celu jej zagospodarowania, Oddział KWK ROW Ruch Marcel
stosuje w miejsce zespołu pompowego agregat pompowy do
którego to zbiornika odprowadzana jest woda powtórnie
wykorzystywana. Z sieci ppoż. uzupełniana jest jedynie ta część,
która została wykorzystana na zraszanie.

Układ hydrauliczny do powtórnego wykorzystania wody
z chłodzenia kombajnu, stosowany jest w KWK ROW Ruch
Marcel od 2013r.
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Układ hydrauliczny do powtórnego wykorzystania 
wody z chłodzenia kombajnu

4

oszczędność wody zużywanej do procesu chłodzenia 
i zraszania urobku poprzez ponowne jej wykorzystanie,

eliminacja budowy nowej instalacji odwadniającej,

poprawa warunków bhp oraz ogólnych warunków pracy 
w rejonie przyścianowym, 

mniejsze zużycie zdzieraków taśmowych,

oszczędność roboczodniówek ślusarzy, zatrudnionych 
do konserwacji urządzeń.

Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Pomosty składane do bezpiecznego wykonywanie 
prac przy zabudowie kanału transportowego

5

Podesty robocze zabudowane na kombajnie ścianowym FS 400

Pomosty robocze ułatwiają wykonywanie prac zabezpieczających
strop i ocios wyrobiska ścianowego w części przystropowej,
maksymalne obciążenie pomostu roboczego wynosi 500kg.

Pomosty składane do bezpiecznego wykonywanie prac przy 
zabudowie kanału transportowego stosowane są w KWK ROW 
Ruch Marcel od 2014r.

Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Pomosty składane do bezpiecznego wykonywanie 
prac przy zabudowie kanału transportowego

6

Podesty robocze zabudowane na kombajnie ścianowym FS 400

Podesty pomostu roboczego składają się z dwóch segmentów
połączonych ze sobą przegubowo w sposób umożliwiający obrót
przedniego segmentu o kąt 90° w dół. Dwie pary podestów
bocznych poz.1; 5 i poz.4; 8 oraz podest środkowy poz. 3 i 7
wyposażone są w podwójny układ dwóch łączników poz. 14 i 21
- w przypadku podestu o szerokości 800mm lub poz. 13 i 21
- w przypadku podestu o szerokości 400mm, zespolonych
ze sobą za pomocą ucha poz. 15, wspierającego się o boczny
korpus maszyny. Pomiędzy te trzy pary segmenty wkładane są
dwie pary segmentów poz. 2 i 6, wspierające się na nich i na
korpusie maszyny, zabezpieczone przed przesunięciem
połączeniem śrubowym. Od czoła i od ociosowej części pomostu
wkładane są demontowalne barierki ochraniające (poz. 9; 10;
11).

Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Organ specjalny do wykonania kanału 
likwidacyjnego ściany

7

Na końcu wybiegu ścian wykonywany jest tzw. „kanał” czyli
zabezpieczona przestrzeń na długości ściany pomiędzy ociosem
węglowym a sekcjami obudowy w celu umożliwienia demontażu
maszyn/urządzeń ze ściany. Kombajn z jednym organem
o podwójnym zabiorze znacznie zmniejsza otwarcie stropu przy
drążeniu i tym samym ogranicza możliwość opadu skał
stropowych.

przyspieszenia prac związanych z zabudową kanału,
zmniejszenie nakładu pracy oraz poprawa bezpieczeństwa
pracowników,

wykluczenie konieczności przebudowy przenośnika
zgrzebłowego, zabezpieczenie stropu i ociosu węglowego
wykonuje się tylko raz, zaraz po minięciu każdej sekcji obudowy
zmechanizowanej.

organ ten pasuje do 3 kombajnów ścianowych FS 400
będących własnością Ruchu Marcel,

Organ specjalny do wykonania kanału likwidacyjnego ściany, 
stosowany jest w KWK ROW Ruch Marcel od 2019r.
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Organ specjalny do wykonania kanału 
likwidacyjnego ściany
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Organ specjalny do wykonania kanału 
likwidacyjnego ściany
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Sprzęgła typu SAFESET jako alternatywa dla 
wałków skrętnych

10

Sprzęgło ograniczające moment obrotowy marki SAFESET™
wyposażone jest w hydrauliczny system ustawiania momentu
obrotowego. Dopasowując ciśnienie hydrauliczne można ustawić
moment obrotowy rozłączenia sprzęgła. W przypadku
przekroczenia ustawionego momentu obrotowego następuje
poślizg sprzęgła SAFESET™ i ograniczenie momentu.
Cechy:

Natychmiastowe rozłączenie przy przeciążeniu,
Ustawiony moment obrotowy pozostaje stały w czasie,
Wyjątkowa dokładność,
Łatwe nastawa i resetowanie. 

Sprzęgła typu SAFESET jako alternatywa dla wałków skrętnych, 
stosowane są w KWK ROW Ruch Marcel od 2022r.

Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Sprzęgła typu SAFESET jako alternatywa dla 
wałków skrętnych
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Calibration curve (Calibration diagram)

Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Sprzęgła typu SAFESET jako alternatywa dla 
wałków skrętnych
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Typical release curve

Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Sprzęgła typu SAFESET jako alternatywa dla 
wałków skrętnych
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Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Sprzęgła typu SAFESET jako alternatywa dla 
wałków skrętnych
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Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



Dziękuję za uwagę

Grzegorz Gwoździk, Adam Kozubek



XXXII SCHOOL OF MINING CONFERENCE
HBT ELECTRO-HYDRAULIC CONTROL SYSTEM AND SHEARER OVERVIEW 



NEARLY 200 YEARS  
OF HISTORY



LONGWALL STRATEGY



LONGWALL VALUE DRIVERS



LONGWALL VALUE PROPOSITION

Increased Production  
Fast advance times, control of hydraulic fluid, accuracy of advance   
Enhanced Operator Safety and Management of Critical Resources  
Dust suppression, computational fluid analysis  
Increased Operator Safety  
Remote Control  
Increased Maintainer Safety and Reduced TCO  
Corrosion prevention strategies 
Improved Analytics, Uptime and Equipment Utilisation Rates  
Next-gen visualization software 
Reduced Operating Costs $/t to Wash Coal 
Set to height controls for less dilution 
Durability, Proven Performance, Demonstrable  
Examples of Increased Life  
Shield to shearer control/analytics 

Increased Operator Safety  
Remote control 
Improved Analytics, Uptime and Equipment Utilisation Rates  
EIP operating platform 
Reduced Operating Costs $/t to Wash Coal 
Automated steering control for less dilution 
Durability, proven performance commitment to TCO 

Extended Floor Profile for Enhanced Automation 
Pan angle measurement systems 
Increased Chain Life for lower TCO 
Chain Management Mass Moment of Inertia  
Superior Control  
Conveyor Hard Blockage Reaction and hard Start Capabilities  
Less Water Consumption 
CST vs TTT 
Durability, Proven Performance, Consistent Wear Rates 



AUTONOMOUS CAPABILITY

1990 2002 2006 2009 2016                  2017                   2018                  2019                   2020                   2021                  2022

HBT has been working towards moving Longwall Operators off the face and to safer locations over the past 30 years 
This journey has seen the incremental introduction of technology to realise our goal. The timeline below provides  
a brief history of some of these steps: 

PM4 provided functionality 
to remote operate a shield 
5 away from the Operator 
on the Longwall Face

Introduced TargetLine 
functionality from 
VShields to assist with 
face straightening 

PMC-R provided the functionality for an 
operator to control the first shield on the 
face from the main gate corner to prevent 
them being inbye of the moving support 
and working in the dust 

LASC1 TLA Executed 
allow LASC integration 
to HBT Automation  
solution

PMC-R provided 
functionality to 
remote operate a 
shield 10 away 
from the Operator 
on the Longwall 
Face

PMC-R Underground Hardware  
Remote Control (up to 500m away 
from face) 

Shearer Hardware Surface 
Remote Control 
Pan Angle Measurement  
System to improve Gate End 
Floor profile and cut (Horizon 
control enhancement) 

Automated TargetLine Trigger 
from Shearer counter to reduce 
Operator reliance 
PMC-R Hardware Surface  
Remote Control (Shields) 
Shearer INS Enhancement  
(Improved north seeking) for 
 increased accuracy of  
conveyor profile 

-PMC-R 2.0 Software Surface Remote 
Control (API) + GUI 
Enhanced Automated TargetLine functio-
nality to include an external trigger from  
Shearer Data Table updates via API for 
mine provided roadway/seam information 

FacePAMS which 
measures actual 
Pan Line angles 
using inclinometers 

BSL PAMS to 
further enhance 
Shearer flight 
path targets 



AUTONOMOUS VISION

“Our Vision for 
Longwall Autonomy is to 

apply and integrate enabling 
technologies which remove 

Operators from the coal face whilst 
the equipment functions under autonomous 

control for the production cycle. 
  

The Operator/human interface 
is transitioned to an as exception 

basis, primarily limited to 
preventative/corrective 

maintenance regimes and 
statutory inspection 

requirements.” 

WHAT WE DO 
ACHIVING OUR VISIONS
The innovative utilisation of current/proven automation 
control systems and enabling technologies 

The application of emerging technologies and 
exception reporting tools into the longwall 
mining system  

Further supplemented by advanced data 
analytics to simplify the Human/Machine 
interaction by providing accurate diagnostics and 
recommended corrective actions



 “It will be a longwall mining system that extracts    
   a block of coal with minimal operator input, at a    
   desired production rate for a sustained period  
   e. g. 2500TPH for an 8 hour shift”

AUTONOMOUS STRATEGY



Phase 2Phase 1 Phase 3

SURFACE  
REMOTE CONTROL

“ENABLE MACHINE CONTROL  
FROM SURFACE” 

MAXIMISING ENABLING TECHNOLOGY 
AVAILABLE TODAY TO PRODUCE REMOTELY FOR 
A FINITE TIME AND IDENTIFY TECHNOLOGY GAPS 

• AUSTAR PRODUCED REMOTELY FROM A SURFACE CONTROL ROOM    
• BMA PRODUCE REMOTELY FROM A SURFACE CONTROL ROOM 

• NORTH GOONYELLA WAS DELIVERED WITH THE INTENT FOR FULL  
REMOTE OPERATION 

• GRASSTREE, OAKY NORTH (API) AND TAHMOOR (API)  
ALSO HAVE SURFACE REMOTE CONTROL  

FOR THEIR PMC-R/2 SYSTEMS

AUTONOMOUS 
OPERATION 

FROM SURFACE
“REDUCE MANUAL TASKS AND MOVE  
TOWARDS AUTOMATIC OPERATION” 

THE FOCUS IS NOW REDUCING THE CONTROL  
REQUIREMENTS OF THE OPERATOR (TACIT  

AND EXPLICIT KNOWLEDGE) 
• IDENTIFYING PRODUCTION LIMITATIONS/ RESTRICTIONS 

• PROTOTYPING BOOTEND AUTO-LEVELLING FUNCTIONALITY 
• PROTOTYPING SHIELD ADVANCE DETECTION 

• PROTOTYPING BRETBY MANAGEMENT SYSTEM 
• NEXT GENERATION VISUALISATION AND  

ANALYTICS PLATFORM DEVELOPMENT    
FOR ENHANCED DIAGNOSTICS

AUTONOMOUS JOURNEY

FULL  
AUTONOMOUS  

OPERATION
”HANDS OFF APPROACH” 



LONGWALL AUTOMATION 
PROVEN CUSTOMER VALUE



AUTOMATION TECHNOLOGY



HBT LONGWALL NAVIGATOR
HBT Longwall Navigator provides the most comprehensive single OEM integrated solution on the market  
Technology deployed on both the Shearer and Roof Supports to achieve three-axis control of the mining environment 

Longwall navigator provides three-axis control of the 
Longwall mining environment. 

Extraction Control Plane: Controls the floor profile  
between the gates 

Face Alignment Plane: Controls the straightness of  
the pan line 

Horizon Control Plane: Controls the face advance angle 

This system is proprietary which means as the OEM, HBT retain complete design control and can customize the control software to provide improvements to the  
mining process to assist in achieving production targets.  

An added benefit of the Longwall Navigator system is that it negates the need for LASC which provides less complexity due to a single OEM supplier and significant 
commercial benefit through negated licensing fees. 



HORIZON CONTROL PLANE:  
FACE ADVANCE
Matching the face advance angle to the seam is critical to increasing yield and providing a 
smooth path for the advancing shields, reducing the likelihood of automatic advancing errors which increase cycle times.  

Vertical arrows mark a manual  
floor profile target line being set  
to compensate for seam roll.   

The floor cut automatically follows the target line, 
resulting in a change of pan angle/face advance 
angle, then returning the target angle. 

The HBT Longwall Navigator  
system allows operators to set 
the target face advance angle and 
apply corrections to account for 
seam rolls, then thanks to our  
advanced steering algorithms, the 
Shearer automatically makes the 
required compensations.



PMC-R 2.0 CONTROL SYSTEM



THE NEXT GENERATION ROOF SUPPORT CONTROL

The All-new PMC-R 2.0 Controller 
• Designed to meet the advanced automation demands of modern,

high-performance longwalls

• Increased computing power and enhanced communication
capabilities for improved human/machine interactions with faster
response rates

• Improved functionality to control the roof support both locally
and remotely using advanced sensors and API protocols

• Exceptional operator convenience and easy serviceability for
streamlined diagnostics and maintence

• Future-proof design with additional connectivity options to
allow seamless integration of new/emerging technology



ROOF SUPPORT CONTROL

Due to the Ethernet communication backbone with a data transmission rate up to 100 Mbit/s
between the PMC-R 2.0 and the Master Control Unit (MCU) or control room (underground or 
surface), it is possible to use remote control functionality and control the roof supports from 
a safer location outbye or even on the surface whilst receiving shield status data updates in 
near real time. 



PMC-R COMPARISON

PMC-R 
COMPARISON

PMC® -R PMC® -R 2.0
                            32-bit         PROCESSOR          3x 32-bit 

                         28 MHz        CLOCK SPEED        Up to 260 MHz 

                  6000 kbyte             MEMORY              10,500 kbyte

          600kbps/UART          DATA RATE           Up to 100MB/s 
                                                                                   2 wire Ethernet 

                         2 lines:                                            2,6” /64K color 
         22 char 30 keys             DISPLAY              320 x 240 pixels (OVEA) 

                                                                                   31 keys 

                       Internal         IR RECEIVER          Internal 

                                  No           WIRELESS            Yes  

Multi-function ports                  ALT                   Multi-function ports 
                                              CONNECTIONS        Controller Area Network (CAN) 

                              10kg              WEIGHT              5.5KG

NEXT GENERATION UPDATES 
AND IMPROVEMENTS 
PMC-R VS PMC-R 2.0



PRODUCT FEATURES - OVERVIEW
Main Features 
• Robust and highly resistant metal housing 
• IP 68 rating 
• Separate emergency and lock switch certified to SIL2 
• 100 Mbit Ethernet 2-wire communication backbone 
• Improved graphical LCD display 
• Multi-language support 

• Cost-effective in-service component repairs 
• Integrated infrared receiver 
• Integrated Zigbee wireless technology 
• CAN extension devices for functional upgrades 
• Multiple “hot-key” for direct menu and diagnostic 
   access with operator feedback



ENHANCED SAFETY
• The PMC-R 2.0 is rated to a SIL2 level which will achieved on the local lock-out      
   and emergency stop circuits.  

• This SIL 2 rating will not impact productivity as it still allows  
   sensors to be disabled, should they become faulty. 

This extra safety feature is not going to cause any additional 
impacts to production above and beyond that of the current 
PMC-R system but does provide a safer working environment
for the longwall operators. 



ENHANCED SERVICEABILITY

• Backwards compatible with PMC-R sensors and mounting  
   locations to allow for an easy system upgrade 

• Multi-language support 

• Easy, cost-effective in-service component repair for  
   reduced cost of ownership 

• 50% reduction in weight compared to PMC-R  

Weight gross  5,5 kg 



Upgrading to the PMC-R 2.0 controller is a low-cost option 
with continued support of the current system coming from 
the longwall maintenance budget, minimizing the capital 
expenditure required for a control system upgrade. 

LIFECYCLE SUPPORT
A key advantage Caterpillar can offer is that the PMC-R 2.0 
controller is compatible with the existing HBT electrohydraulic 
and sensors currently installed on the roof supports. 

This level of compatibility will reduce the overall system cost 
of supply as the PM4 and PMC-R system components are 
backward compatible.



An electro-hydraulic upgrade will also be required if HBT 
Double Solenoid Valves are not already in use.  

Thanks to our system design, the HBT Double Solenoid Valves 
will be supplied with an adapter plate which allows the  
existing valve bank to remain installed in the shield, further 
reducing the retro-fit costs. 

LIFECYCLE SUPPORT
The PMC-R 2.0 is a perfect retrofit upgrade for 3rd party roof support control systems.  

In-shield electronics such as reed-rods and pressure transducers can likely be reused (pending Intrinsic Safety 
Audit) to further reduce the cost of an upgrade whilst keeping commonality of spare parts whilst providing  
advanced functionality. 



THE NEXT GENERATION  
OF ROOF SUPPORT CONTROL.

PMC-R 2.0 
ROOF SUPPORT CONTROL UNIT

CONTROL & AUTOMATION SYSTEM

ENHANCED 
COMMUNICATION

››  100 Mbit/s High speed Ethernet  
›› Integrated wireless technology 
    and infrared receiver 
›› CAN interface for system expansion

UP TO 950% 
MORE COMPUTING POWER 

››  Cat A6 family controller  
››  Advanced processor with 260 MHz  
     clock speed  
››  8 MB internal Flash memory and 32 MB  
     external Flash memory

INCREASED 
USABILITY AND SERVICEABILITY

››  Improved graphical 66 mm (2.6 in) color    
     LCD display 
››  Multiple “hot-keys” for direct  menu and    
     diagnostic access with operator feedback  
››  Easy, cost-effective in-service  
     component repair for reduced cost  
     of ownership



THE SYSTEMS CURRENTLY INTEGRATED FOR USE ARE: 
• EICKHOFF/KOMATSU SHEARER 
• LASC/2  
• LVA CONVERGENCE MONITOR 
• MINE PLC INTERFACE 

A longwall system is not always a single OEM supply and therefore HBT will ensure that the PMC-R 2.0 
can interface with the third-party technology onsite.  

INTEGRATION OF EXTERNAL SYSTEMS

TO HANDLE ALL THESE CONNECTIONS WITH THE PMC-R 2.0 SYSTEM, 
AN INSTANCE OF VDATASERV IS DEPLOYED ONSITE. AS PART OF THE 
UPGRADE, THE DATA TABLES WILL BE REVIEWED TO ENSURE SO HBT 
CAN SUPPORT THE EXISTING EXTERNAL COMMUNICATIONS.  



SHIELD HEIGHT MEASUREMENT SYSTEM



SHIELD HEIGHT MEASUREMENT SYSTEM

In 2015, HBT introduced the SAM6 Sensors for use on Plow Faces in Europe due to their smaller 
sizer, lower cost and reduced power consumption  

In 2018, the SAM6 was enhanced to Shield Height Measurement system, with the first units 
going into service in Australia later that year to replace the existing 3D Tilt system 

The SAM6 is currently in operation at: 
Oaky North (Roof Supports), North Goonyella (Roof Supports),  Tahmoor (Roof Supports and Panline), 
BMA (Panline and currently upgrading to SAM6), Appin (New Longwall supply), Kestrel (New  
Longwall supply) 



• Shield leg pressures 
• DA Cylinder reed rod 
• Flipper cylinder reed rods 
• Shield height  
• Ranging arm height  
• Shearer pitch/roll angles 
• Shearer position 

SAM6 SHIELD HEIGHT MEASUREMENT SYSTEM



PERSONNEL PROXIMITY DETECTION SYSTEM



Features: 
• Time-of-Flight Technology –

More accurate detection of Tag
with Centimetre accuracy

• PPD Reader current draw ~50mA
• Connects directly to PMC-R 2.0 –

Reduces inter-shield cabling
• PPD Tag is rechargeable
• Integrated Multi-colour LED

GEN3 PPD SYSTEM



REMOTE CONTROL FUNCTIONALITY 



SYSTEM INTERCONNECTION



DATA VISUALIZATION, CONDITION MONITORING 
AND PERFORMANCE MANAGEMENT



ANALYSIS AND REPORTING



DATA VISUALISATION 
From 28 individual software tools,  
developed over 20 Years… 

… to ONE Integrated State- 
of-the-Art Application



LONGWALL SHEARERS



EVO SHEARER RANGE

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

EL 3000

EL 2000

EL 1000

SEAM HEIGHT



MODULAR DESIGN CONCEPT
HBT longwall shearers offer a fully modular construction  
which provides versatility in application as well as independent 
replacement of units. 

Modularity and Interchangeability of Units   
•  Maximum machine availability 
•  Flexibility to meet the most demanding  
    customer requirements 
•  Flexible and cost-effective equipment  
    management 
•  Independent unit exchange and 
    selective overhauls



MARKET SHARE / USERS

5 
EL2000

    Bridger, Lila Canyon 
  West Elk, Sufco

USA

2 
EL1000

 Eynez East
  TURKEY 4 

EL2000
Dananhu, Huainan#3, 

Huainan#4, Huainan#5 
CHINA 1 

EL3000
Adriyala 
INDIA 

2 
EL3000

 West Elk,  
Sufco
USA

2 
EL1000

 Marshal County, 
  Lila Canyon

USA

9 
EL3000
Narrabri, Moolarben, 

Kestrel, Broadmeadow 
  North Goonyella South 

  AUSTRALIA 

SHEARERS ON ORDER 
• Marshall County (EL1000) 
• Moonidih (EL2000)



SYSTEM INTEGRATION
High level of equipment integration  
HBT automation controllers are fitted 
to roof supports, shearers and coal 
clearance systems, and for the most 
comprehensively integrated longwall 
mining system avaialbe on the market.

Market leading automation control  
  

Full control over network architecture 
allows the HBT Longwall Navigator 
system to share large amounts of data 
between the interconnected systems 

HBT automation is the driving force 
for Australia’s highest producing coal 
mines since 2012



EL2000 CONFIGURATION



TYPICAL SCOPE OVERVIEW
EL2000 SHEARER 
• Ranging Arms – RA750 
• Haulage Units – HU150 
• Downdrives – DD2-460 
• 2,100mm Cutter Drums 
• Electric Motors - 620kW Cutter Motors, 125kW Haulage Motors,  
   30kW Pump Motor 
• Electrical Enclosures – Control Compartment,  
   Haulage Transformer Enclosure 
• Power Pack with hosing, valves, filters 
• AS4240 compliant radio control system 
• Data Communications 
• Vibration Monitoring – independent & external to PMC-S control system 
• Automation System – Longwall Navigator 2 software, PHINS IMU,  
   Absolute encoders



EL2000 AVAILABILITY
WEEKLY MACHINE AVAILABILITY % WITH ALL DELAYS

HBT EL2000 

99.38% 



RANGING ARM FEATURES

High Speed oil cooler

750kW rating

Speed change section

Water tube for drum sprays

Oil level sight glasses

Cutter Motor 
• 620kW 
•750kW Lifting bracket (allows the 

arm to be rehandable)
Low Speed 
Planetary 
Gearbox

High Speed 
Ranging Arm



HAULAGE UNIT ACCEPTS  
EXTERNAL UNITS 

> ABSOLUTE ENCODER 
> PARK BRAKE 
> HYDRAULIC  

         PONY MOTOR

• Closed loop motor speed monitoring for precise load sharing 
• Smoother engagement of sprocket into the rack bars at  
   haul start 
• Low speed section of HU150 rated at 150kW, 200kW high  
   speed section 
• HU150 is bolted as an individual unit within the mainframe 
• Mechanical protection is though a small simple to change    
   shear shaft 
• The gearbox is rated at 150kW with the input limited to 125kW 

HAULAGE UNIT FEATURES



PLOW SYSTEMS FOR LOW SEAM HEIGHTS



MODEL RANGE OF PLOW SYSTEMS
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PLOW ADVANTAGES

• Utilization of different drive configurations for plow and AFC:  
   - UEL gearboxes (overload protection) or  
      CST (Controlled Start Transmission) 
   - Use of VFD (Variable Frequency Drives) 

• Better Ventilation at low seam height 

• Coal extraction without undercut or roof cut 

• No limitation by the conveyor cross section 



HBT GH 1600 - HIGH PERFORMANCE PLOW SYSTEM’S
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PLOW OR SHEARER?



COMPARISON OF SHEARER AND PLOW PARAMETER
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COMPARISON OF SHEARER AND PLOW PARAMETER



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.  
ENJOY THE REMAINDER OF THE SCHOOL OF MINING XXXII



 
NOWE PERSPEKTYWY DLA NOWOCZESNYCH  
TECHNOLOGII ŚCIANOWYCH 
 
Zobowiązaniem HBT jest zapewnienie dostaw najlepszych rozwiązań dla ścianowych  
kompleksów wydobywczych. Takie rozwiązania pochodzą zawsze tylko z jednego 
źródła, obejmują zaawansowane technologie oraz wysokowydajne maszyny  
i urządzenia wsparte wiedzą i doświadczeniem globalnego zespołu specjalistów  
i rozbudowaną infrastrukturą, pozwalającą na zapewnienie naszym klientom  
niezawodnego wsparcia w dowolnym miejscu na całym świecie.   

Więcej informacji można uzyskać od lokalnego partnera firmy HBT: mining@b-m.pl

PEŁNE  
ZAANGAŻOWANIE   
SOLIDNE  
WSPARCIE

BORN UNDERGROUND © 2023 HBT GMBH. All Rights Reserved. 
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DOŚWIADZCZENIA LWBOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 
WYDOBYWCZYCH

MAŁGORZATA KAMIŃSKA - WAWRYSZUK
EWELINA DASZKIEWICZ



2

CHARAKTERYSTYKA 
GOSPODARKI 
ODPADAMI 
WYDOBYWCZYMI

W związku z udostępnianiem złóż,
eksploatacją oraz przeróbką kopaliny
w kopalni LW Bogdanka S.A. rocznie
wytwarzane jest ok. 5 mln ton odpadów
wydobywczych.

Obowiązujące ustawy o odpadach oraz
o odpadach wydobywczych w szerokim
zakresie umożliwiają wykorzystanie
wytworzonych odpadów wydobywczych.

Około połowa wytworzonych odpadów
zagospodarowywana jest w procesach
odzysku. Pozostała ilość składowana jest
na obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych w Bogdance.

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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1 ILOŚCI I WŁAŚCIWOŚCI 
ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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ILOŚCI I RODZAJ ODPADÓW 
WYDOBYWCZYCH WYTWARZANYCH 
W LW BOGDANKA S.A.

Odpady wydobywcze powstające w LW
Bogdanka S.A., zgodnie z decyzjami
administracyjnymi, sklasyfikowane są
pod jednym kodem, tj.

01 04 12 – odpady powstające przy
płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne
niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11.

Łączna ilość odpadów wydobywczych
przewidzianych do wytworzenia przez
LW Bogdanka S.A. wynosi 6 500 000
Mg/a

Bilans odpadów wydobywczych 
wytworzonych w latach 2015-2022

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

Rok
Odpady 

wytworzone 
ogółem, Mg

2015 4 971 526,90

2016 6 372 549,30

2017 5 693 661,50

2018 6 646 153,20

2019 6 299 853,10

2020 5 091 362,50

2021 4 790 510,88

2022 4 794 299,62
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Skład mineralny odpadów wydobywczych w latach 2015 - 2022

Pokłady węgla kamiennego eksploatowanego 
w LW Bogdanka S.A. występują wśród warstw skał 
osadowych, głównie skał ilastych, iłowców i mułowców. 
Pod względem petrograficznym odpady wydobywcze 
stanowią głównie mieszaninę iłowców i mułowców.

Skład mineralny karbońskich odpadów 
wydobywczych przedstawia poniższe zestawienie.

W skład odpadów wydobywczych powstających w kopalni 
wchodzą:

• Ciemnoszare łupki ilaste o wyraźnej łupliwości, 
laminowane sub. organiczną – ok. 20%

• Szare iłowce – ok. 30%

• Szare mułowce bez warstwowania – ok. 40%

• Szarobrunatne syderyty ilaste – ok. 5%

• Jasnoszare drobnoziarniste piaskowce – ok. 5%

SKŁAD MINERALNY

Skład/lata
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

w %
Minerały ilaste, w tym: 40 – 45 44 – 50 40 – 45 42 – 48 36 – 42 38 – 34 28 – 34 28 - 32

kaolinit 29 – 32 28 – 30 25 – 27 31 – 33 22 – 24 18 – 20 18 - 20 18 - 20
illit 8 – 10 12 – 14 10 – 12 9 – 11 8 – 10 8 – 10 8 – 10 7 -- 9
chloryt 2 – 4 4 – 6 3 – 5 1 – 3 3 – 5 1 – 3 1 – 3 1 – 3
smektyty śl. śl. śl. śl. śl. - - -
mieszanopakietowe - - 1 – 3 1 – 3 1 – 3 śl. <1 – 2 <1 – 2

Kwarc 26 – 28 26 – 28 30 – 32 27 – 28 29 – 30 40 – 41 35 – 36 35 - 36
Skalenie 4 – 6 4 – 6 4 – 6 3 – 5 3 – 5 1 – 3 5 – 7 3 – 5
Syderyt 8 – 10 6 – 8 2 – 4 2 – 4 2 – 4 3 – 5 6 – 8 3 – 5
Kalcyt - śl. - - < 1 – 2 <1 – 1 - -
Piryt - - śl. śl. śl. - - -
Subst. amorficzna 14 – 16 12 – 14 16 – 18 18 – 19 22 – 23 21 – 22 19 – 20 24 - 25
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SKŁAD CHEMICZNY

Wieloletnie badania 
właściwości odpadów 
wydobywczych  
potwierdzają stałość 
parametrów fizyko –
chemicznych.

Skład chemiczny odpadów wydobywczych analizowany w wieloleciu
nie wykazuje znaczących różnic.

Skład chemiczny odpadów wydobywczych odzwierciedla ich
zróżnicowany skład mineralny. Zawartość krzemionki, glinu i potasu
uzależniona jest od zawartości w odpadach wydobywczych kwarcu,
kaolinitu, ilitu oraz skalenia. Skład chemiczny odpadów wydobywczych
w 2022 roku przedstawia tabela.

Skład chemiczny odpadów w 2022 roku 
w % wag. s.m.

Oznaczenie % wag. s.m.

SiO2 46,69

TiO2 1,00

AlO3 22,67

Fe2O3 3,79

CaO 0,40

MgO 0,91

Na2O 0,18

K2O 2,16

P2O5 0,28

SO3 0,14

Str. prażenia 20,79

Suma 99,01
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RADIOAKTYWNOŚĆ

Zgodnie z wymaganiami prawnymi
oraz wnioskami i zaleceniami GIG -
Głównego Instytutu Górnictwa w Kato-
wicach, odpady wydobywcze z kopalni
LW Bogdanka S.A. są bezpieczne pod
względem radiologicznym oraz nie
stanowią zagrożenia dla ludzi.

Odpady wydobywcze pod względem
bezpieczeństwa radiologicznego mogą
być wykorzystywane do robót
inżynieryjnych i produkcji materiałów
budowlanych mogą być lokowane
w wyrobiskach podziemnych oraz
składowane na powierzchni ziemi.

Stężenia radionuklidów w odpadach wydobywczych 
z kopalni LW Bogdanka S.A.

Data 
pomiaru

Stężenia radionuklidów w Bq/kg
228 Th 226Ra 228Ra 40K

III.2015 78,2±5,2 66,7±2,4 80,4±4,1 555±40

III.2016 75,7±5,5 62,9±2,8 77,0±4,5 485±37

V.2017 75,4±4,9 71,1±2,2 76,2±4,0 487±38

V.2018 94,6±6,3 69,2±3,5 88,6±5,7 432±38

V.2019 58,5±5,8 70,8±8,7 67,7±4,6 441±36

V.2020 70,1±4,4 66,6±2,2 72,2±3,1 535±29

V.2021 81,0±5,4 66,7±3,2 - 452±35

V.2022 76,9±4,4 73,8±1,7 - 572±21
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ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH

Z uwagi na fakt, że odpady wydobywcze używane są
do różnego rodzaju prac ziemnych, nie mogą zostać
przekroczone standardy jakości gleby i ziemi.

Wyniki zawartości metali ciężkich oznaczonych
w odpadach wydobywczych porównywane są
z wartościami dopuszczalnymi w glebie i ziemi,
w zależności od docelowego sposóbu użytkowania
(załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń
powierzchni ziemi –Dz.U.2016.1395).

Na podstawie dokonanych analiz stwierdzono, że
zawartości poszczególnych metali w odpadach
wydobywczych są niskie i nie przekraczają
dopuszczalnych wartości metali ciężkich
określonych w ww. rozporządzeniu dla I, II i III grupy
gruntów, mając na uwadze projektowany sposób ich
użytkowania.

Zawartość metali ciężkich w odpadach wydobywczych z kopalni LW Bogdanka S.A., 
mg/kg (ppm).

Oznacz.
III.2015 III.2016 V.2017 V.2018 V.2019 V.2020 V.2021 V.2022

w mg/kg s.m. (ppm)

As 14 8 19 45 35 18 16 30
Ba 521 227 538 468 528 464 545 514
Cd < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <1 <1
Co 7 10 14 13 18 17 14 17
Cr 100 74 131 100 113 112 103 116
Cu 60 6 50 67 58 63 59 55
Hg 0,07 0,05 0,1 0,14 0,11 0,14 0,09 0,14
Mo < 2 < 2 3 2 3 4 3 1
Ni 46 39 70 64 63 61 55 58
Pb 30 49 64 56 50 31 28 30
Sn 4 < 2 < 2 1 < 2 4 4 4
Zn 79 93 117 47 87 81 81 47
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Wyniki wieloletnich badań odpadów 
wydobywczych o kodzie 01 04 12  
z kopalni LW Bogdanka S.A.  
pozwoliły na sformułowanie 
następujących wniosków:

1. Skład odpadów wydobywczych nie
wykazuje znaczących różnic zarówno
pod względem mineralogicznym jak
i chemicznym.

2. Odpady nie występują w postaci ciekłej,
nie wykazują właściwości żrących
wybuchowych, utleniających i nie mają
charakteru zakaźnego.

3. Wyniki prowadzonego monitoringu
badań własności fizyko-chemiznych
odpadów wydobywczych pozwalają na
ocenę możliwości ich gospodarczego
wykorzystania na powierzchni ziemi.
Odpady stanowią materiał przydatny
dla wykorzystania w rekultywacji,
w budownictwie drogowym, hydrotech-
nicznym oraz w obiektach sportowo-
rekreacyjnych.

4. Iłowce i łupki ilaste wchodzące w skład
odpadów posiadają dobre zdolności
buforowania środowiska i są materiałem
przydatnym dla wykorzystania w rekul-
tywacji bezglebowej.

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH



10

2 ZAGOSPODAROWANIE 
ODPADÓW WYDOBYWCZYCH 

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
WYDOBYWCZYCH WYTWORZONYCH 
W LW BOGDANKA S.A.

Ilościowe zagospodarowanie odpadów wydobywczych z kopalni
LW Bogdanka S.A., Mg.

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Produkcja Wykorzystanie Składowanie

Produkcja  Wykorzystanie Składowanie
2015 4 971 527,00    2 649 322,00    2 322 205,00    
2016 6 372 549,00    2 893 481,00    3 479 068,00    
2017 5 693 600,00    2 682 700,00    3 010 900,00    
2018 6 646 153,00    3 093 111,00    3 553 042,00    
2019 6 299 853,10    3 061 767,60    3 238 085,50    
2020 5 091 362,50    2 308 526,60    2 782 835,90    
2021 4 790 510,88    2 577 270,76    2 213 240,12    
2022 4 794 299,62    2 325 891,74    2 468 407,88    
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REKULTYWACJA
Wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych
w ramach rekultywacji technicznej (np. odkrywkowych
wyrobisk poeksploatacyjnych, składowisk odpadów
komunalnych).

1

3

4 5 6

7 8

Głównymi kierunkami wykorzystania odpadów
wydobywczych w ramach rekultywacji są:
1. Prace inżynieryjno-techniczne związane z niwelacją

terenów zdegradowanych działalnością górniczą
(tereny obniżeń) oraz odkrywkowych wyrobisk
kopalin pospolitych.

2. Prace związane z wykonywaniem przekładek
technologicznych na składowiskach odpadów
komunalnych.

3. Rekultywacja bezglebowa.

Roboty rekultywacyjne rozpoczyna się od przygotowania
wyrobiska, tj. od niwelacji dna oraz zabezpieczenia
nadkładu, który będzie wykorzystany do obudowy
biologicznej wyrobiska. Następnie sukcesywnie niweluje
się wyrobisko odpadami wydobywczymi i dokładnie
zagęszcza. Ostatnim etapem rekultywacji jest obudowa
biologiczna ukształtowanej powierzchni polegająca na
przykryciu odpadów wydobywczych masami ziemnymi
o miąższości min. 0,5 m, przeprowadzeniu zabiegów
agrotechnicznych oraz zagospodarowaniu.

Rekultywacja bezglebowa w miejscowości
Wesołówka, gm. Puchaczów
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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Zrekultywowane wyrobisko w m. Czułczyce, gm. Sawin 
– kierunek rolny

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH



15

1
UTWARDZENIE TERENU
Obiekty sportowo – rekreacyjne, place.

2

3

4 5 6

7 8

Odpady wydobywcze wytworzone w LW Bogdanka S.A. stanowią odpowiedni materiał do
utwardzania placów i nierówności terenów. Po nawiezieniu i zagęszczeniu odpadów
wydobywczych, przykrywa się je warstwą piasku, żwiru lub innego kruszywa. Ten sposób
zagospodarowania jest wykorzystywany zarówno przez uprawnione podmioty jak i przez
mieszkańców gmin sąsiadujących z kopalnią.

Odpady wydobywcze wykorzystywane są do budowy boisk sportowych, trybun przy boiskach,
górek saneczkowych i innej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Roboty polegają na
niwelacji przygotowanego terenu odpadami wydobywczymi, które dokładnie zagęszcza się.
Ostatnim etapem rekultywacji jest obudowa biologiczna ukształtowanej powierzchni
polegająca na przykryciu odpadów masami ziemnymi o miąższości ok. 0,5 m, z czego 0,05 m
wierzchniej warstwy winien stanowić humus. Po przeprowadzeniu zabiegów
agrotechnicznych wysiewa się trawę dobraną do tego typu obiektu.
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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Utwardzenie podwórka w m. Kobyłki, gm. Ludwin

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH



18

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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1 2
BUDOWNICTWO DROGOWE

3

4 5 6

7

Sposobem zagospodarowania odpadów wydobywczych
jest ich wykorzystanie do wykonania podbudowy,
remontów i utwardzania dróg lokalnych oraz przy
budowie nasypów.

Wykonany korpus drogi z odpadów wydobywczych
dokładnie zagęszcza się. Następnie w zależności od
zapotrzebowania nasyp przykrywa się kruszywem
drogowym bądź żużlem.
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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1 2 3
BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE
Budowa wałów, zbiorników retencyjnych, osadników, nieprzepuszczalnych wykładzin

4

5 6

7 8

Odpady wydobywcze z kopalni LW Bogdanka S.A. mogą być wykorzystywane do
budowy budowli hydrotechnicznych.
Wykonywane mogą być:
1. Zapory wodne stale piętrzące wodę o wysokości piętrzenia wody do 4 m.
2. Obwałowania przeciwpowodziowe.
3. Przebudowy obwałowań, ich podwyższenia i rozbudowy.
4. Groble stawów rybnych.

Zasady wykorzystania odpadów wydobywczych do budowli hydrotechnicznych:
1. Oddzielenie odpadów od spiętrzonej wody elementami uszczelniającymi, ekranami

(ograniczenie filtracji przez odpady).
2. Zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych poprzez

stosowanie warstwy zabezpieczającej z gruntów piaszczystych lub piaszczysto-
gliniastych o miąższości co najmniej 0,5 m.

3. Wykonanie systemów drenażowych.
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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Rekultywacja niecki obniżeniowej na obszarze górniczym, m Nadrybie Wieś., 
gm. Puchaczów 

W latach 2018-2019 na terenie 
występowania szkód górniczych w m. 
Nadrybie Wieś  na pow. 12,5 ha 
przeprowadzona została rekultywacja 
w kierunku rekreacyjno –
zadrzewieniowym,
z wykorzystaniem 
odpadów wydobywczych.

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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PRODUKCJA PASZ DLA 
ZWIERZĄT
Jako dodatek w instalacji do produkcji pasz.

5

PRODUKCJA CEMENTU
Jako dodatek do produkcji cementu..

6

POTRZEBY WŁASNE
Przekazanie odpadów do wykorzystania
na potrzeby własne osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebędącym
przedsiębiorcami.

7

POTRZEBY WŁASNE 
KOPALNI
Utwardzenie  powierzchni przebudowa 
i remont dróg, rekultywacja terenów niekorzystnie 
przekształconych działalnością górniczą

8

7 8
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3 REKULTYWACJA OBIEKTU 
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
WYDOBYWCZYCH

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

W celu ograniczenia oddziaływania związanego
z prowadzonym zagospodarowaniem odpadów
wydobywczych na obiekcie jego eksploatacja
odbywa się zgodnie z:

1. Zatwierdzonym projektem technicznym oraz
pozwoleniem na budowę.

2. Właściwą organizacją pracy, polegającą na
prawidłowym utrzymaniu oraz eksploatacji
maszyn i urządzeń.

3. Prowadzeniem monitoringu środowiskowego
w zakresie określonym przepisami prawa.

4. Ewidencją ilości wytwarzanych, poddawanych
odzyskowi oraz unieszkodliwianych odpadów
wydobywczych.

5. Prowadzeniem bieżącej rekultywacji skarp
obiektu.

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach wydobywczych (Dz.U.2022.2336 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów (Dz.U.2011.86.477), obiekt został zakwalifikowany jako
pozostałe obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (inny niż kategorii A).
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Rekultywacja 6 ha obiektu 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, 
przeprowadzona 
w okresie 
10.2021 – VI.2022
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DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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OBIEKT 
UNIESZKODLIWIANIA 
ODPADÓW 
WYDOBWCZYCH 
W BOGDANCE
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4 MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
PRODUKT UBOCZNY

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
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Po spełnieniu wymagań art. 10 i 11 ustawy o odpadach oraz
na mocy decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia
05.05.2022 r., LW Bogdanka S.A. uzyskała decyzję uznającą za
produkt uboczny łupek powęglowy o frakcji 20 – 50 mm,
w ilości 50 000 Mg/a.

Produkt, który do dnia uzyskania decyzji kwalifikowany był
jako odpad o kodzie 01 04 12, nadal wykorzystywany jest przy
produkcji cementu, w celu uzyskania odpowiednich
parametrów chemicznych poprzez obniżenie modułu
krzemowego.

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

PRODUKT UBOCZNY

1. Dalsze wykorzystanie przedmiotu lub substancji jest pewne.

2. Przedmiot lub substancja produkowane są jako integralna 
część procesu produkcyjnego.

3. Przedmiot lub substancja mogą być wykorzystane
bezpośrednio bez dalszego ich przetwarzania, innego niż
normalna praktyka przemysłowa.

4. Dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne
wymagania, w tym prawne w zakresie produktu, ochrony
środowiska oraz życia i zdrowia ludzi (lub takie, które nie
doprowadzą do ogólnych negatywnych oddziaływań na
środowisko, życie lub zdrowie ludzi).

PRZEMYSŁ CEMENTOWY

WARUNKI UZNANIA ODPADU ZA PRODUKT UBOCZNY (art. 10 i 11 ustawy o odpadach): 
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Kontynuowane są prace nad zwiększeniem wykorzystania produktu
ubocznego w branży ceramicznej do produkcji materiałów budowlanych,
gdzie łupek przywęglowy stanowi dodatek do masy ceramicznej. W 2022 roku
przeprowadzone zostały próby przemysłowe, których celem było sprawdzenie
możliwości zastosowania odpadów wydobywczych do produkcji wyrobów
ceramicznych – cegły palonej oraz pustaków wielkoformatowych.

Fot. Produkty uzyskane 
podczas przeprowadzonych 
w 2022 r. prób 
technologicznych 
z udziałem odpadów 
wydobywczych, 
pochodzących 
z LW Bogdanka S.A.

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

PRZEMYSŁ CERAMICZNY

Z uwagi na właściwości odpadów wydobywczych, poszukujemy nowych
możliwości ich zagospodarowania do produkcji nawozów mineralnych.

INNE
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Biorąc pod uwagę właściwości wytwarzanych odpadów
wydobywczych, LW Bogdanka S.A. stale poszukuje nowych
możliwości ich zagospodarowania.

Podstawowym celem Spółki w zakresie gospodarki odpadami
wydobywczymi jest:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych
i ograniczanie ich wytwarzania, w szczególności poprzez
racjonalne gospodarowanie złożem.

2. Zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów
wydobywczych, zgodne z przepisami o ochronie środowiska.

3. Wpisanie się w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym,
w którym odpady z jednego procesu są wykorzystywane jako
surowiec w innych procesach.

4. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów wydobywczych
na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

DOŚWIADZCZENIA LW BOGDANKA S.A.
W ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

CELE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW WYDOBYWCZYCH 



Dziękujemy za uwagę
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mgr inż. Mariusz Koszyk 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Bytom 

 

 

 

APARATY REGENERACYJNE WYKORZYSTYWANE W POLSKIM 

RATOWNICTWIE GÓRNICZYM A PRZYSTOSOWANIE DO WYZWAŃ 

TECHNICZNYCH ROSNĄCEJ SKALI ZAGROŻEŃ NATURALNYCH  

 

Streszczenie: 

 

Referat przedstawia wyniki badań dotyczące aparatów regeneracyjnych i powietrzno 

butlowych przeprowadzonych w komorze ćwiczeń Okręgowej Stacji Ratownictwa 

Górniczego Bytom. Praca pod obciążeniem ratowników górniczych przy pomocy młotów 

podciągowych z wyświetlaczem ilości powtórzeń została wykonana w aparatach powietrzno 

butlowych i regeneracyjnych oraz podzielona na trzy równe etapy ćwiczeń. Wyniki badań 

aparatów regeneracyjnych i powietrzno butlowych, opinię wyboru aparatów ratowniczych, 

oraz innych badanych parametrów przedstawiono w referacie.  

 

1. Wstęp  

 

Pomimo ograniczania zakładów górniczych, łączenia kopalń w kilka ruchów tworzących 

jedną nazwę kopalni, występowanie akcji ratowniczych nie maleje, a w ostatnim czasie 

niemal wzrasta. Akcje pożarowe oraz zawałowe na skutek tąpań to coraz częstsze udziały 

zastępów ratowniczych w ostatnim czasie. Sprzęt ratowniczy a konkretnie aparaty 

regeneracyjne i powietrzno butlowe wykorzystywane w polskim ratownictwie górniczym             

w wcześniejszych latach do dnia dzisiejszego pozostają bez zmian. Należało by zadać 

pytanie, czy skala rosnących zagrożeń naturalnych a przystosowanie sprzętu ratowniczego 

jest wystarczające i czy spełnia oczekiwania pracujących w nim ratowników górniczych.  

Zastęp ratowniczy składający się z pięciu osób posiada na wyposażeniu: aparaty 

regeneracyjne bądź powietrzno butlowe, sprzęt pomiarowy, aparat ewakuacyjny dla osoby 

poszkodowanej, łączność ratowniczą i inne niezbędne rzeczy do prowadzenia akcji.  
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Celem badań pracy zastępów ratowniczych pod obciążeniem za pomocą młotów 

podciągowych jest:   

 temperatura nagrzewania się aparatów regeneracyjnych i powietrzno butlowych; 

 stopień zaparowania maski ratowniczej; 

 indywidualna ocena ratownika górniczego po wykonaniu zadania w każdym 

aparacie na temat wyboru aparatu powietrzno butlowego bądź regeneracyjnego; 

 wytrzymanie próby wysiłkowej i indywidualna ocena ratownika górniczego             

w stosunku do łatwości oddychania.  

   

2. Opis metodologii badań 

 

Zastępy ratownicze przed wykonaniem zadania zostały przebadane przez lekarza. 

Prawidłowy stan zdrowia i samopoczucia pozwolił zastępom ratowniczym na przystąpienie 

do badań. Po zapoznaniu się z zasadą działania młotów podciągowych, oraz poprawności 

wykonania pełnych podciągnięć, zadanie podzielono na trzy równe etapy:  

 I etap 33 podciągnięcia; 

 II etap 33 podciągnięcia; 

 III etap 33 podciągnięcia.  

Dające w sumie 99 pełnych podciągnięć, wykonane przez dwa zastępy z trzech losowo 

wybranych zakładów górniczych biorących udział w ćwiczeniach ratowniczych.  

Po wykonaniu kontroli aparatów regeneracyjnych i powietrzno butlowych w bazie 

ratowniczej, zastępy dostały polecenie oddychania przez 5 minut w pozycji siedzącej aby 

aparat stopniowo rozgrzał się do wykonania I etapu ćwiczenia, przed którym został wykonany 

pomiar temperatury aparatu regeneracyjnego bądź powietrzno butlowego.  

Rysunek 1 Praca ratowników górniczych na młotach podciągowych i kontrola temperatury aparatu ratowniczego 

kamerą termowizyjną 

 

 Źródło: Wykonanie własne 
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Do zadania wykorzystano:  

 aparat regeneracyjny typu W–70;  

 aparat regeneracyjny typu BG 4 plus; 

 aparat powietrzno butlowy typu PSS 7000P. 

Rysunek 2 Aparat regeneracyjny typu W-70, BG 4 plus i powietrzno butlowy typu PSS 7000P  

 

Źródło: Wykonanie własne 

 

3. Wyniki badań pracy zastępów ratowniczych – młoty podciągowe.  

 

Temperatura początkowa przed przystąpieniem do zadania i 5 minutowym oddechu w 

spoczynku ratowników wyniosła w aparatach regeneracyjnych W–70 i BG 4 plus 260C a w 

powietrzno butlowym  PSS 7000P – 250C. Pomiar temperatury w etapie I – III przedstawiają  

tabele 1 – 3 i wykonano go kamerą termowizyjną typu UCF 9000.  

Tabela 1 Etap I temperatura aparatów regeneracyjnych i powietrzno butlowych 

Etap I  

(33) 

Zakład górniczy A Zakład górniczy B Zakład górniczy C 

Zastęp I Zastęp II Zastęp I Zastęp II Zastęp I Zastęp II 

 

 

W–70 

 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 27 0C 

4. 27 0C 

5. 28 0C 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 28 0C 

4. 27 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 27 0C 

4. 28 0C 

5. 27 0C 

1. 28 0C 

2. 27 0C 

3. 27 0C 

4. 27 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 28 0C 

4. 27 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 27 0C 

4. 27 0C 

5. 28 0C 

 

 

BG 4 plus 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 27 0C 

4. 28 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 28 0C 

3. 270C 

4. 27 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 28 0C 

4. 27 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 28 0C 

3. 27 0C 

4. 27 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 28 0C 

3. 27 0C 

4. 27 0C 

5. 27 0C 

1. 27 0C 

2. 27 0C 

3. 27 0C 

4. 28 0C 

5. 27 0C 

 

 

PSS 7000 P  

1. 25 0C 

2. 25 0C 

3. 25 0C 

4. 25 0C 

5. 25 0C 

1. 25 0C 

2. 25 0C 

3. 25 0C 

4. 25 0C 

5. 25 0C 

1. 25 0C 

2. 25 0C 

3. 25 0C 

4. 25 0C 

5. 25 0C 

1. 25 0C 

2. 25 0C 

3. 25 0C 

4. 25 0C 

5. 25 0C 

1. 25 0C 

2. 25 0C 

3. 25 0C 

4. 25 0C 

5. 25 0C 

1. 25 0C 

2. 25 0C 

3. 25 0C 

4. 25 0C 

5. 25 0C 
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Tabela 2 Etap II temperatura aparatów regeneracyjnych i powietrzno butlowych 

Etap II 

(66) 

Zakład górniczy A Zakład górniczy B Zakład górniczy C 

Zastęp I Zastęp II Zastęp I Zastęp II Zastęp I Zastęp II 

 

 

W–70 

 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 28 0C 

4. 28 0C 

5. 29 0C 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 29 0C 

4. 28 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 28 0C 

4. 29 0C 

5. 28 0C 

1. 29 0C 

2. 28 0C 

3. 28 0C 

4. 28 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 29 0C 

4. 28 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 28 0C 

4. 28 0C 

5. 29 0C 

 

 

BG 4 plus 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 28 0C 

4. 29 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 29 0C 

3. 28 0C 

4. 28 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 29 0C 

4. 28 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 29 0C 

3. 28 0C 

4. 28 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 29 0C 

3. 28 0C 

4. 28 0C 

5. 28 0C 

1. 28 0C 

2. 28 0C 

3. 28 0C 

4. 29 0C 

5. 28 0C 

 

 

PSS 7000 P  

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

Tabela 3 Etap III temperatura aparatów regeneracyjnych i powietrzno butlowych 

Etap III 

(99) 

Zakład górniczy A Zakład górniczy B Zakład górniczy C 

Zastęp I Zastęp II Zastęp I Zastęp II Zastęp I Zastęp II 

 

 

W–70 

 

1. 30 0C 

2. 31 0C 

3. 30 0C 

4. 30 0C 

5. 31 0C 

1. 30 0C 

2. 30 0C 

3. 32 0C 

4. 30 0C 

5. 31 0C 

1. 31 0C 

2. 30 0C 

3. 30 0C 

4. 32 0C 

5. 30 0C 

1. 31 0C 

2. 30 0C 

3. 30 0C 

4. 31 0C 

5. 30 0C 

1. 30 0C 

2. 30 0C 

3. 31 0C 

4. 30 0C 

5. 31 0C 

1. 30 0C 

2. 30 0C 

3. 31 0C 

4. 30 0C 

5. 31 0C 

 

 

BG 4 plus 

1. 29 0C 

2. 29 0C 

3. 29 0C 

4. 29 0C 

5. 29 0C 

1. 29 0C 

2. 29 0C 

3. 29 0C 

4. 29 0C 

5. 29 0C 

1. 29 0C 

2. 29 0C 

3. 29 0C 

4. 29 0C 

5. 29 0C 

1. 29 0C 

2. 29 0C 

3. 29 0C 

4. 29 0C 

5. 29 0C 

1. 29 0C 

2. 29 0C 

3. 29 0C 

4. 29 0C 

5. 29 0C 

1. 29 0C 

2. 29 0C 

3. 29 0C 

4. 29 0C 

5. 29 0C 

 

 

PSS 7000 P  

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 

1. 26 0C 

2. 26 0C 

3. 26 0C 

4. 26 0C 

5. 26 0C 
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4. Podsumowanie i wnioski  

 

Wszystkie trzy zakłady górnicze wykonały zadanie bezbłędnie. Analizując badania należy 

porównać następujące aspekty:  

 stopień zaparowania maski pełnotwarzowej;  

 temperatura nagrzewania się aparatów regeneracyjnych i powietrzno butlowych; 

 indywidualna ocena ratownika górniczego po wykonaniu zadania w każdym aparacie 

na temat wyboru aparatu powietrzno butlowego bądź regeneracyjnego; 

 wytrzymanie próby wysiłkowej i indywidualna ocena ratownika górniczego                    

w stosunku do ciężaru, wygody i oddychania w aparacie.   

Stopień parowania maski największy podczas etapu I,II oraz III był w aparacie 

regeneracyjnym typu W–70, kolejno w aparacie BG 4 plus a najmniej zaparowaną maskę 

uzyskał aparat powietrzno butlowy typu PSS 7000P, ze względu na zastosowane w nim 

nadciśnienie w obiegu otwartym i powietrze, a nie tlen jak w przypadku aparatów 

regeneracyjnych o obiegu zamkniętym z zastosowaniem pochłaniacza CO2.  

 

Rysunek 3 Stopień zaparowania maski pełnotwarzowej aparatu regeneracyjnego typu W-70, BG 4 plus                 

i powietrzno butlowego typu PSS 7000P z widocznym podpiętym automatem płucnym do przyłącza maski 

 

Źródło: Wykonanie własne 

 Kolejny aspekt to temperatura nagrzewania się aparatów regeneracyjnych i powietrzno 

butlowych. Najwyższa po trzecim etapie została uzyskana w W–70, kolejno w aparacie BG 4 

plus a najmniej nagrzał się  aparat powietrzno butlowy typu PSS 7000P również przez obieg 

otwarty i brak obiegu zamkniętego aparatu. 

Po przeprowadzonych badaniach zastępy ratownicze wypełniły anonimowo ankietę,                  

w której zapytano o wszystkie wyżej wymienione aspekty, a końcowe pytanie dotyczyło 
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podsumowania jaki rodzaj aparatu ratowniczego zostałby użyty do tego typu zadania jeżeli 

byłby możliwy wybór. Wyniki przedstawiono na rysunku 4. 

Rysunek 4 Wyniki ankiety anonimowej wyboru aparatu ratowniczego do próby wysiłkowej – symulowanej akcji        

ratowniczej 

 

Źródło: Wykonanie własne 

W ankiecie anonimowej wzięło udział 30 ratowników górniczych, z czego 22 

ratowników wybrało aparat powietrzno butlowy PSS 7000P, 5 osób aparat regeneracyjny typu 

BG 4 plus, a zaledwie 3 osoby aparat regeneracyjny typu W–70.  

Ratownicy zapytani w anonimowej ankiecie jeżeli mieli by wybór przystąpić jeszcze 

raz do tego samego zadania jaki byłby to aparat ratowniczy w przypadku możliwości wyboru. 

30 osób czyli 100% badanych ratowników górniczych wybrało aparat powietrzno butlowy 

PSS 7000P. W przypadku aparatów regeneracyjnych ratownicy zwrócili uwagę, że przy 3 

etapie odczuwali ciężar aparatu na plecach, oraz przy oddychaniu powietrze jest coraz 

cieplejsze. 

Reasumując, istotą problemu jest niejednokrotnie wyposażenie zakładów górniczych 

w jeden typ aparatu regeneracyjnego bądź powietrzno butlowego. Zdarzają się oczywiście 

zakłady górnicze, które posiadają wszystkie trzy typy aparatów przedstawione w badaniach, 

lecz jest to minimalna ilość. Badania wysiłkowe na młotach podciągowych miały na celu 

zastąpienie ciężkiej pracy wykonywanej przez ratowników górniczych w akcjach 

ratowniczych. Możliwość wyboru do danej pracy i danego zagrożenia aparatu ratowniczego 

przez zastępowego, oraz zastępy ratownicze po konsultacji z kierownikiem akcji                               

i kierownikiem akcji pod ziemią, stanowiło by niejednokrotnie możliwość szybszego              

i efektywniejszego zakończenia pracy w akcji  ratowniczej. 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023, Materiały Konferencyjne 

 

 

Tytuł referatu: Pilotażowe wdrożenie aplikacji Elektroniczny Notes Sztygara  

w Polskiej Grupie Górniczej S.A. KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast 
 

 

Krzysztof Krasucki 

KWK Piast-Ziemowit 

 

Przemysław Śwituła 

KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 

 

Rafał Bąk 

KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 

 

STRESZCZENIE:  

W Kopalni Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit zamiast papierowych wersji książek raportowych, alfabetek oraz szychtownic 

stosowana jest aplikacja Elektroniczny Notes Sztygara. Wdrożenie aplikacji wymagało nie tylko zabezpieczenia nakładów  

finansowych związanych z pozyskaniem oprogramowania, sprzętu komputerowego i budową niezbędnej infrastruktury, ale 

również określenia wszystkich specyficznych uwarunkowań kopalni oraz wymagań dla aplikacji, w tym prawnych, gdyż prowa-

dzenie przez oddziały książek raportowych wynika bezpośrednio z przepisów prawnych. Istotnym było również zapewnienie 

kompatybilności z funkcjonującymi systemami kadrowo-płacowymi. Już na etapie koncepcyjnym zadbano, aby aplikacja  

posiadała funkcjonalności ułatwiające i usprawniające pracę osób dozoru ruchu. Wdrożenie zostało poprzedzone pięciomiesięcz-

nym okresem testowym działania aplikacji w ruchu zakładu górniczego w kilku wybranych oddziałach. Funkcjonowanie  

aplikacji przynosi szereg korzyści, od zwiększenia elastyczności pracy kierownictwa i dozoru ruchu do polepszania płynności 

przepływu informacji w organizacji. Wdrożenie ENSZ to poprawa organizacji pracy, skuteczna komunikacja i w konsekwencji 

sprawniejsze funkcjonowanie ruchu zakładu górniczego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, aplikacja elektroniczna, notes sztygara, Piast. 

 

Kopalnia Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit łącząc dorobek pracowników dwóch połączonych kopalń, tj. Piasta i Ziemowita, 

starannie utrzymuje odziedziczoną w spadku po poprzednikach zdolność do tworzenia, wdrażania i rozwijania innowacji.  

Jest to faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i ulepszanych produktów, procesów produkcyjnych oraz technologiczno-

organizacyjnych. Kierunek ten w ciągle zmieniającym się otoczeniu daje szansę nie tylko na przetrwanie, ale także  

na sprawniejsze funkcjonowanie i na rozwój. Dzięki takiej postawie kopalnia stosuje dziś technologicznie zaawansowane  

maszyny i urządzenia, wykorzystuje w pracy w przeróżnych procesach nowoczesne systemy i narzędzia informatyczne.  

To właśnie postawa otwartości na nowe realia funkcjonowania i kreatywność sprawiła, że dziś zamiast papierowych wersji  

książek raportowych, alfabetek oraz szychtownic stosowana jest aplikacja Elektroniczny Notes Sztygara (ENSZ). Choć to  

podstawowy cel wdrożenia, to nie o prostą zamianę wersji papierowej dokumentów na elektroniczną nam chodziło, a o szereg 

korzyści, jakie dzięki tej zamianie mogą zyskać pracownicy kierownictwa i dozoru ruchu, organizacja pracy i w konsekwencji 

funkcjonowanie ruchu zakładu górniczego. 

 

 
 

Rys. 1. Dołowe stanowisko komputerowe 
Figure 1. Underground computer station 
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Połączenie w jedną wersję elektroniczną trzech podstawowych, niezbędnych do funkcjonowania „książek” zawierających  

tematykę ruchową, kadrową i płacową oczywiście niesie ze sobą wiele zagrożeń. Pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia 

była więc identyfikacja potencjalnych ryzyk przez zespół pracowników z różnych branż. Kolejny, to ich mitygacja mająca na 

celu obniżenie problemów do akceptowalnego stanu. 

Zakres projektu, a więc wdrożenie aplikacji Elektroniczny Notes Sztygara, wymagał podejmowania jednoczesnych działań 

w kilku obszarach, tj.: oprogramowanie, sprzęt informatyczny wraz z niezbędną  infrastrukturą, a także szkolenia. Wymienione 

obszary wzajemnie się przenikały i były od siebie zależne.  

Oprogramowanie 

Istotnym dla kopalni było, aby aplikacja uwzględniała wszystkie potrzeby, wszystkie specyficzne uwarunkowania naszej  

organizacji oraz wymagania, w tym prawne, gdyż prowadzenie przez oddziały książek raportowych wynika bezpośrednio  

z przepisów prawnych. Nadmienić tutaj należy, że wśród wymagań znalazła się między innymi konieczność zapewnienia kompa-

tybilności z funkcjonującymi w kopalni systemami kadrowo-płacowymi, a także zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

informacji. W związku z powyższym od samego początku wiadomym było dla nas, że takiego oprogramowania nie kupimy jako 

gotowego produktu, a wspólnie z wykonawcą trzeba go będzie opracować od podstaw. Ten zakres prac koordynowany był przez  

Centralę Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

 

 
 

Rys. 2. Przykładowy ekran ENSZ 

Figure 2. Sample ENSZ screen 

 

 

Sprzęt informatyczny i związana z nim infrastruktura 

Po przeprowadzeniu analizy ustalono lokalizacje powierzchniowe i dołowe, w których dozór powinien mieć dostęp do  

korzystania z aplikacji. W lokalizacjach na powierzchni wystarczyło tylko zainstalować aplikację na istniejących komputerach 

wykorzystywanych przez oddziały w swoich pomieszczeniach. Zupełnie inaczej było z lokalizacjami dołowymi, gdyż kopalnia 

nie posiadała zestawów komputerowych mogących pracować w wyrobiskach zakładu górniczego. Na dodatek konieczna też 

była rozbudowa infrastruktury światłowodowej. 

Na potrzeby wdrożenia Elektronicznego Notesu Sztygara zakupiono i uruchomiono 19 szt. komputerów przemysłowych wraz 

z 2 szt. koncentratorów danych dla wersji stacjonarnej, 6 sztuk tabletów i jednego punktu dostępowego z dwoma antenami Wi-Fi 

dla wersji mobilnej. Ponadto wybudowanie około 15 km infrastruktury światłowodowej na dole kopalni.   

 

 
 
Rys. 3. Punkt dostępowy z antenami WiFi dla wersji mobilnej 
Figure 3. Access point with WiFi antennas for the mobile version 
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Szkolenia 

Proces przystosowania załogi obejmował rozszerzanie wiedzy oraz umiejętności do wykonywania obecnej i przyszłej pracy 

poprzez przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej obsługi aplikacji Elektroniczny 

Notes Sztygara dla wszystkich osób dozoru kopalni. Przeszkolono pracowników w zakresie możliwości obsługi aplikacji  

Elektroniczny Notes Sztygara na komputerach biurowych pracujących w powierzchniowej kopalnianej infrastrukturze sieci 

LAN. Jednocześnie, jeszcze na etapie szkoleń pracowników, przeprowadzono konsultacje z organami nadzoru górniczego, tak 

aby wdrożenie przebiegło zgodnie z zakresem prawa górniczego. 

 

Harmonogram wdrożenia 

Każdy projekt oprócz budżetu i zakresu musi mieć harmonogram. Harmonogram wdrożenia aplikacji Elektroniczny Notes 

Sztygara podzielony został na kilka etapów. Pierwszym były oczywiście jednoczesne prace związane z opracowaniem  

aplikacji, pozyskaniem sprzętu i budową niezbędnej infrastruktury. Następnym przeprowadzenie szkoleń. Po tym etapie  

przeprowadzony został pięciomiesięczny okres testowy działania aplikacji w ruchu zakładu górniczego w kilku wybranych 

oddziałach i dopiero po jego zakończeniu nastąpiło pełne wdrożenie na poziomie produkcyjnym w ruchu zakładu górniczego 

we wszystkich oddziałach zarówno w części stacyjnej jak i mobilnej. 

 

 
 
Rys. 4. Mobilne stanowisko komputerowe 
Figure 4. Mobile computer station 

 

Korzyści i funkcjonalność 

Wdrożenie aplikacji Elektroniczny Notes Sztygara pozwoliło Kopalni Piast-Ziemowit jednocześnie z zamianą papierowych 

wersji książek raportowych, alfabetek oraz szychtownic na elektroniczną osiągnąć szereg korzyści od zwiększenia elastyczno-

ści pracy kierownictwa i dozoru ruchu do poprawy płynności przepływu informacji w organizacji. Wdrożona aplikacja ma 

wiele przydatnych funkcjonalności. Już samo otwarcie pulpitu startowego pozwala uzyskać podstawowe informacje na temat 

oddziału: obecni na zmianie, osoby z robotą, status szychtownicy i raportu zmianowego, upływające badania okresowe. 

Synchronizacja z systemem Rejestracji Czasu Pracy RCP umożliwia szybkie uzupełnienie listy pracowników wraz 

z potwierdzeniem zjazdu. Dodatkowo możliwe jest dodawanie pracowników po nazwisku i po marce. Mechanizm dodawania 

osób do robót za pomocą przeciągnięcia pracownika z listy pracowników na listę robót umożliwiający równoczesne wskazanie 

stanowiska i dodatków (brygadzista, strzałowy, sanitariusz). Łatwy dostęp do podstawowych informacji o pracowniku:  

badania, kwalifikacje, uprawnienia, ostatnie odbicia. Podgląd szychtownicy umożliwia sprawdzenie przypisanych robót do  

pracowników wraz z ilością godzin i przypisanymi dodatkami. Dodawanie robót do raportu oparte o mechanizm dodawania 

poprzez uzupełnioną szychtownicę lub dane z innego dnia. Możliwe jest również dodawanie pozycji bez wykorzystania  

automatycznych mechanizmów. Kolejna funkcjonalność, to możliwość wprowadzania zleceń stałych, zarówno 

jednorazowych, jak i cyklicznych. Możliwość przeglądania statusu szychtownicy za dany okres. Nadawanie uprawnień do 

obsługi zasobów danej komórki organizacyjnej innym pracownikom dozoru i kierownictwa, którzy w normalnym trybie nie są 

upoważnieni do obsługi tej komórki. 

Dzięki wymienionym funkcjom wdrożonej aplikacji raporty zmianowe dostępne są na każde żądanie, usprawniając proces  

weryfikacji i kontroli, ułatwione znacząco jest wprowadzanie raportów przy jednoczesnym minimalizowaniu błędów. 

Wdrożenie aplikacji zwiększyło również poziom bezpieczeństwa danych poprzez zastosowanie technik informatycznych 

zaimplementowanych w oprogramowaniu. 

Podsumowując wdrożenie ENSZ to poprawa organizacji pracy, skuteczna komunikacja i w konsekwencji sprawniejsze  

funkcjonowanie ruchu zakładu górniczego. 
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Pilot implementation of the Foreman's Electronic Notebook application in Polska Grupa Górnicza S.A. KWK Piast-Ziemowit - 

Ruch Piast. 

 

 

The Piast-Ziemowit Hard Coal Mine uses the Foreman's Electronic Notebook instead of paper versions of report books, alpha-

bets and paper daily work registration. Implementation of the application required not only securing the financial outlays rela-

ted to the acquisition of software, computer hardware and the construction of the necessary infrastructure, but also defining all 

the specific conditions of the mine and requirements for the application, including legal ones, as the keeping of report books by 

the branches results directly from legal regulations. It was also important to ensure compatibility with the existing HR and pay-

roll systems. It was ensured already at the conceptual stage that the application had functionalities that facilitate and improve 

the work of traffic supervisors. The implementation was preceded by a five-month test period for the operation of the applica-

tion in the operation of the mining plant in several selected branches. The functioning of the application brings a number of 

benefits, from increasing the flexibility of the work of management and traffic supervision to improving the flow of informa-

tion in the organization. The implementation of ENSZ means improved work organization, effective communication and, con-

sequently, more efficient functioning of the mining plant operations. 
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STRESZCZENIE: W KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” prowadzona jest eksploatacja pokła-

dów zagrożonych tąpaniami. Eksploatacja takich pokładów węgla powinna być projektowana  

i prowadzona w sposób minimalizujący poziom zagrożenia tąpaniami. Jedną z metod ograni-

czania zagrożenia tąpaniami jest wcześniejsza eksploatacja sąsiedniego pokładu odprężającego 

lub w przypadku grubego pokładu – warstwy odprężającej. Skuteczność odprężenia pokładu 

może zostać potwierdzona m. in. w oparciu o kształtowanie się aktywności sejsmicznej pod-

czas jego wybierania. W artykule porównano ze sobą wyniki obserwacji mikrosejsmologicz-

nych podczas eksploatacji ścianowej pokładu 507, który był pokładem odprężającym oraz od-

prężonego pokładu 510. Eksploatacja pól ścianowych w tych pokładach cechowała się skrajnie 

różnym poziomem sejsmiczności i obliczanymi na jego podstawie parametrami. Odprężenie 

pokładu 510 w wyniku wcześniejszego wybrania pokładu 507 zostało potwierdzone.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie tąpaniami, eksploatacja odprężająca, sejsmiczność indu-

kowana 

 

1. WSTĘP 
 

W KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” prowadzona jest eksploatacja pokładów zagrożonych 

tąpaniami. Na występowanie oraz poziom tego zagrożenia wpływają m. in. takie czynniki jak 

głębokość zalegania pokładów i związany z nim poziom naprężeń pierwotnych, skłonność po-

kładów do akumulowania energii sprężystej i gwałtownego jej uwalniania, resztki i krawędzie 

eksploatacyjne w pokładach wcześniej wybieranych oraz pozostawione filary ochronne,  

w rejonie których występuje podwyższony poziom naprężeń w górotworze, wstrząsogenne 

warstwy piaskowca czy zaburzenia geologiczne.  

W celu minimalizacji zagrożenia tąpaniami w KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” stosuje się 

liczne metody profilaktyki tąpaniowej [1-3]. Dobór i zakres stosowanych metod uzależnia się 

od prognozowanego i obserwowanego stanu zagrożenia tąpaniami.  
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Podstawową metodą zapobiegania lub minimalizowania zagrożenia tąpaniami jest właściwe 

zaprojektowanie robót oparte na wykorzystaniu w możliwie jak największym stopniu efektu 

odprężenia wynikającego z wcześniejszego czystego wybrania innego pokładu węgla. Eksploa-

tacja odprężająca stanowi skuteczny i ekonomiczny sposób zwalczania zagrożenia tąpaniami, 

jednak nie zawsze jest możliwa np. ze względu na budowę geologiczną złoża.  

W części północno-wschodniej KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” zaprojektowano eksploata-

cję ścianową zagrożonych tąpaniami pokładów 507 i 510, odpowiednio ścianami 310 i 514. 

Pokład 507 był pokładem odprężającym dla grubego pokładu 510. Odległość między tymi po-

kładami osiągała maksymalnie tylko kilka metrów. Pokład 510 był eksploatowany około 4 lata 

po dokonanej eksploatacji odprężającej pokładu 507. Eksploatacja pokładów 507 i 510 była 

objęta monitoringiem mikrosejsmologicznym, a metoda sejsmologii górniczej stanowiła jedną 

z metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami.  

W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów sejsmologicznych obliczonych na 

podstawie zarejestrowanej aktywności sejsmicznej w obydwu ścianach. Parametry obliczone 

dla eksploatacji odprężonego pokładu 510 odniesiono następnie względem parametrów dla 

eksploatacji odprężającego pokładu 507. Wytypowano parametry sejsmologiczne, które naji-

stotniej informowały o skuteczności odprężenia. Efekt odprężenia stanowi fundament dla bez-

piecznej i wydajnej eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami.  
 

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 
 

Eksploatacja odprężającego pokładu 507 ścianą 310 została zaprojektowana w odmianie po-

przecznej z zawałem stropu, między pochylnią IIIw i pochylnią IVw, w kierunku z północne-

go-zachodu na południowy-wschód. Wybieg ściany 310 wynosił 535 m, a jej długość i wyso-

kość odpowiednio 198 m i 3,4 m. Przecinka ściany 310 początkowo została zaprojektowana  

na południe od zrobów w pokładzie 507, z pozostawieniem płota węglowego o szerokości do-

chodzącej do 5 m. Jednakże w wyniku samozapalenia się węgla pokładu 507 w spękanym pło-

cie węglowym, podjęto decyzję o otamowaniu korkiem przeciwwybuchowym przecinki ściany 

310 oraz wydrążeniu nowej przecinki ściany 310’, z pozostawieniem pasa calizny węglowej  

o szerokości około 30 m, mającego charakter resztki.  

Pokład 507 w rejonie pola ściany 310 zalegał na głębokości od około -564 m do około -

634 m n.p.m [3]. Średnia głębokość zalegania pokładu 507 w polu ściany 310 wynosiła około 

845 m, co odpowiada wartości składowej pionowej naprężenia na poziomie około 21,2 MPa. 

Rozciągłość warstw w rejonie ściany 310 posiada kierunek od ESE-WNW do ENE-WSW, 

przy upadzie 2°-16° [3]. Miąższość pokładu 507 wynosiła od 3 m do 4,1 m. Wytrzymałość na 

jednoosiowe ściskanie RC węgla pokładu 507 przekracza 20 MPa, co świadczy o jego skłonno-

ści do tąpań.  

W stropie bezpośrednim pokładu 507 występuje głównie łupek ilasty, nad którym znajduje się 

warstwa łupka piaszczystego lub piaskowca drobnoziarnistego. Lokalnie w stropie pokładu 

507 występuje piaskowiec. W odległości około 30 m powyżej pokładu, nad pokładem 506 wy-

stępują grube warstwy piaskowca, według jednego z otworów badawczych o sumarycznej 

miąższości 26,3 m, oddzielone od siebie warstwami łupka piaszczystego, łupka ilastego, łupka 

węglowego oraz węgla, między innymi pokładów 505/1 i 505/2 (o łącznej miąższości 3,4 m). 

Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie RC tych piaskowców wynosi około 80 MPa [3].  

Pole ściany 310 w pokładzie 507 zostało zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzystać 

efekt odprężenia związany z wcześniejszą eksploatacją pokładu 502 (zalegającego w odległo-

ści 124 m nad pokładem 507) oraz pokładu 504 (zalegającego w odległości od 61-70 m nad 

pokładem 507). Jednakże ani kryterium odległościowe pokładu odprężającego, ani kryterium 

czasowe jego wybrania nie były zachowane.  
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W spągu pokładu 507 znajdują się warstwy łupka ilastego, lokalnie zapiaszczonego, przecho-

dzącego stopniowo w łupek piaszczysty, pod którym zalega pokład 510. Odległość między 

pokładami 507 i 510 zmieniała się w przedziale od 2,1 m do 8,6 m i generalnie zwiększała się 

w kierunku północnym [3].  

W zakresie dokonanej eksploatacji pokładu 507 ścianą 310 zaprojektowano eksploatację war-

stwy górnej pokładu 510 ścianą 514. Podobnie jak poprzednio eksploatacja ta została zaprojek-

towana w odmianie poprzecznej z zawałem stropu, w kierunku z północnego-zachodu na połu-

dniowy-wschód, między pochylniami III’w i IV’w. Wybieg ściany 514 wynosił 520 m, a jej 

długość i wysokość odpowiednio 185 m i 3 m. Miąższość pokładu 510 w analizowanym rejo-

nie wahała się od 6,1 m do 8 m. Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie RC węgla pokładu 

510 wynosi około 19 MPa, co świadczy o jego skłonności do tąpań. Ściana 514 w warstwie 

górnej pokładu 510 została zaprojektowana w całości pod zrobami ściany 310 w pokładzie 

507. W spągu pokładu 510 stwierdzono występowanie łupka piaszczystego, pod którym zalega 

piaskowiec.  
 

3. MONITORING MIKROSEJSMOLOGICZNY I REJESTROWANA AKTYWNOŚĆ 

SEJSMICZNA  
 

Monitoring mikrosejsmologiczny był prowadzony w oparciu o system ARAMIS S. W skład 

sieci sejsmologicznej wchodziło 16 podziemnych stanowisk wyposażonych w sejsmometry 

SPI-70 oraz dodatkowe sondy geofonowe. Stanowiska sieci sejsmologicznej były zabudowane 

w podziemnych wyrobiskach górniczych. Lokalizacja ognisk wstrząsów odbywała się za po-

mocą metody pierwszego wstąpienia fali podłużnej P. Energie wstrząsów wyznaczono za po-

mocą metody numerycznego całkowania sejsmogramów, a w przypadku wstrząsów wysokoe-

nergetycznych (E ≥ 1,0×105 J) energia była weryfikowana z Górnośląską Regionalną Siecią 

Sejsmologiczną Głównego Instytutu Górnictwa [4]. Charakterystykę aktywności sejsmicznej 

podczas eksploatacji pokładów 507 i 510 ścianami 310 i 514 przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Charakterystyka aktywności sejsmicznej podczas eksploatacji analizowanych pól ścianowych.  

Table 1. Characteristics of seismic activity during mining of the analyzed longwall panels.  

Ściana/pokład E2 E3 E4 E5 E6 

Całkowita 

liczba 
wstrząsów 

Sumaryczna 

energia 

wstrząsów 
[J] 

310/507 1352 330 121 5 2 1810 1,4×107 

514/510 136 41 5 7 0 189 3,3×106 

 

Podczas eksploatacji odprężającego pokładu 507 ścianą 310 wystąpiło w sumie 7 silnych 

wstrząsów górotworu o następujących energiach: 4×105 J i 2×105 J (w kwietniu 2017 r.), 

6×105 J (w maju 2017 r.), 4×106 J (w lipcu 2017 r.), 3×105 J i 9×105 J (w sierpniu 2017 r.) oraz 

1×106 J (we wrześniu 2017 r.). Silne wstrząsy występowały podczas całego biegu ściany 310. 

W trakcie eksploatacji warstwy górnej pokładu 510 ścianą 514 również wystąpiło 7 silnych 

wstrząsów, ale wszystkie były rzędu 105 J, tj. 2×105 J i 5×105 J (w lutym 2021 r.), 3×105 J, 

5×105 J, 8×105 J i 3×105 J (w marcu 2021 r.) oraz 4×105 J (w kwietniu 2021 r.). Wstrząsy  

te wystąpiły wyłącznie w pierwszych miesiącach eksploatacji. Aktywność sejsmiczna podczas 

eksploatacji pokładów 507 i 510 została przedstawiona na rys. 1.  
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Rys. 1. Aktywność sejsmiczna podczas eksploatacji pokładu 507 ścianą 310 (po lewej) [3] i pokładu 510 

ścianą 514 (po prawej).  
Figure 1. Seismic activity during mining of 310 longwall panel in coal seam no. 507 (left) [3] and 514 
longwall panel in coal seam no. 510 (right).  
 

4. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW SEJSMOLOGICZNYCH 
 

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi aktywność sejsmiczną w rejonie prowadzonej 

eksploatacji jest liczba wstrząsów oraz ich energia. Na podstawie tych parametrów określa się 

średnią energię wstrząsów. Uwzględniając postęp ściany, powierzchnię odsłoniętego stropu, 

masę oraz objętość wydobytego węgla można obliczyć odpowiednio sumę energii sejsmicznej 

na 5 m postępu, energię sejsmiczną wydzieloną na jednostkę powierzchni odsłoniętego stropu, 

intensywność sejsmiczną oraz zależność skumulowanej energii sejsmicznej od skumulowanej 

objętości wydobytego węgla.  

Jednym z parametrów stosowanych do ilościowej oceny zagrożenia tąpaniami metodą sejsmo-

logiczną jest suma energii sejsmicznej wydzielanej w określonej jednostce czasu, postępu lub 

cyklu technologicznego. Zazwyczaj stosuje się sumę energii sejsmicznej wydzielonej na 5 m 

postępu ściany [5]. Ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w ścianie zawałowej w oparciu o ten 

parametr przedstawiono w tabeli 2.  

 
Tabela 2. Stan zagrożenia tąpaniami w ścianie zawałowej w oparciu o sumę energii sejsmicznej wydzie-

lonej na 5 m postępu [5].  

Table 2. State of rockburst hazard in the longwall with caving based on the sum of seismic energy re-

leased per 5 m of advance [5].  

∑ energii na 5 m postępu Stan zagrożenia tąpaniami 

∑ ≤ 105 J a (wyrobisko niezagrożone) 

1,0·105 J ≤ ∑ ˂ 106 J b (wyrobisko słabo zagrożone) 

1,0·106 J ≤ ∑ ˂ 107 J  c (wyrobisko średnio zagrożone) 

∑ ≥ 107 J d (wyrobisko silnie zagrożone) 

 

Energię sejsmiczną wydzieloną na jednostkę powierzchni odsłoniętego stropu lub masę wydo-

bytego węgla zazwyczaj oblicza się dla dłuższego okresu np. tygodnia, dekady, miesiąca. 

Przyjmuje się, że intensywność sejsmiczna do 10 J/t oznacza stan słabego zagrożenia tąpania-
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mi, intensywność sejsmiczna powyżej 10 J/t, lecz maksymalnie do 100 J/t oznacza stan śred-

niego zagrożenia tąpaniami, a w przypadku intensywności sejsmicznej powyżej 100 J/t wystę-

puje stan wysokiego zagrożenia tąpaniami.  

Aktywność sejsmiczna jest wynikiem deformacji w górotworze spowodowanej wydobyciem 

pewnej objętości skał. Zależność skumulowanej energii od objętości wydobytej kopaliny może 

być wyrażona w postaci następującej zależności potęgowej [6]:  

  const
B

E V   (1) 

gdzie B jest parametrem charakteryzującym stan górotworu. Oczywiście mogą być odchylenia 

od takiej zależności, np. w przypadku istotnej zmiany warunków geologiczno-górniczych.  

Do parametrów sejsmologicznych obliczanych na podstawie katalogu wstrząsów można zali-

czyć skumulowane odkształcenie Benioffa i nachylenie jego wykresu. Skumulowane odkształ-

cenie Benioffa charakteryzuje proces wyzwalania energii sejsmicznej w trakcie eksploatacji 

ścianowej [7,8]. Skumulowane odkształcenie Benioffa stanowi sumę pierwiastków energii za-

rejestrowanych wstrząsów. Kształt wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa odzwier-

ciedla charakter uwalniania energii z górotworu, tj. czy proces ten zachodzi jednostajnie,  

czy przyspiesza lub spowalnia. Nachylenie wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa 

odzwierciedla z kolei tempo tego procesu. Sposób obliczania tego nachylenia został zapropo-

nowany przez [9]. Nachylenie to obliczane jest metodą najmniejszych kwadratów dla wartości 

skumulowanego odkształcenia Benioffa w kolejnych dniach w przyjętym oknie czasowym.  

Rozkład Gutenberga-Richtera (GR) jest modelem wykorzystywanym do opisania zależności 

między energią wstrząsów E oraz ich liczbą N [10,11]:  

 EbaN loglog   (2)  

gdzie b jest to stosunek liczby wstrząsów o wysokiej i niskiej energii, natomiast a zależy od 

poziomu aktywności sejsmicznej w badanym obszarze. Stwierdzono, że parametr b może być 

miarą oceny skłonności górotworu do indukowania silnych wstrząsów górotworu w rejonie 

ścian eksploatacyjnych [12]. Parametr b można obliczyć na podstawie energii Ei wstrząsów 

występujących w wytypowanym oknie czasowym na podstawie następującego wzoru [10,11]:  

  
1

0

1

ln
TN

T i

i

b N E E





 
  

 
  (3) 

gdzie NT to liczba wstrząsów w oknie, a E0 oznacza energię progową. Błąd wyznaczenia para-

metru b może zostać oszacowany w oparciu o poniższy wzór [10,11]:   

   Tb b N   (4) 

Niskie wartości parametru b wskazują, że w badanym katalogu dominują silne wstrząsy, co jest 

jednoznaczne z występowaniem wysokiego poziomu naprężeń w górotworze.  
 

5. WYNIKI  
 

5.1. Średnia energia sejsmiczna, suma energii sejsmicznej na 5 m postępu 
 

Średnia energia sejsmiczna wstrząsów dla ściany 310 wyniosła 7,76×103 J, a dla ściany 514 

1,75×104 J. Należy tutaj jednak zauważyć, że liczba wstrząsów w przypadku ściany 310 była 

znacznie większa w porównaniu do liczby wstrząsów w ścianie 514. Na wysoką wartość śred-

niej energii wstrząsów w ścianie 514 wpłynęła niewielka liczba wstrząsów i jednocześnie wy-

stąpienie 7 silnych wstrząsów w początkowym etapie biegu ściany w związku z naruszeniem 

wytworzonej równowagi deformacyjno-naprężeniowej. Kształtowanie się tego parametru  

w kolejnych miesiącach eksploatacji pokładu 507 ścianą 310 i pokładu 510 ścianą 514 zostało 
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przedstawione na rys. 2. Największą miesięczną wartość odnotowano w przypadku ściany 310, 

gdzie wyniosła ona 5,3×104 J. Z kolei największa miesięczna wartość dla ściany 514 wyniosła 

4,8×104 J. Dla obydwu ścian największa aktywność sejsmiczna występowała w pierwszych 

miesiącach eksploatacji.  

 
Rys. 2. Średnia energia sejsmiczna oraz liczba wstrząsów w kolejnych miesiącach eksploatacji ścianowej 

pokładów 507 (po lewej) i 510 (po prawej).  
Figure 2. Average seismic energy and number of tremors in the following months of longwall mining of 

coal seams nos. 507 (left) and 510 (right).  

 

Dla dni, w których analizowane ściany uzyskiwały postępy obliczono sumę energii sejsmicznej 

na 5 m postępu (rys. 3). Dla ściany 310 parametr ten wyniósł średnio 1,89×105 J (maksymalnie 

9,5×106 J), a dla ściany 514 – średnio 2,32×104 J (maksymalnie 8,9×105 J). Parametr ten kwali-

fikował ścianę 310 w 75,9% jako niezagrożoną tąpaniami (stan „a”), w 22,8% jako słabo za-

grożoną tąpaniami (stan „b”) i w 1,3% jako średnio zagrożoną tąpaniami (stan „c”). Z kolei 

ściana 514 była kwalifikowana w 95,9% jako niezagrożona tąpaniami i w 4,1% jako słabo za-

grożona tąpaniami. Dwa silne wstrząsy podczas eksploatacji pokładu 510 ścianą 514 wystąpiły 

w dniach bez postępu. Silne wstrząsy o energii rzędu 105 J zostały zaznaczone na rys. 3 czer-

wonymi trójkątami, a o energii rzędu 106 J – żółtymi trójkątami.  

 
Rys. 3. Suma energii sejsmicznej wydzielonej na 5 m postępu ściany 310 w pokładzie 507 (po lewej)  
i 514 w pokładzie 510 (po prawej).  

Figure 3. Sum of seismic energy released per 5 m of face advance of 310 longwall in coal seam no. 507 

(left) and 514 longwall in coal seam no. 510 (right).  

 

5.2. Energia sejsmiczna wydzielona na jednostkę powierzchni odsłoniętego stropu 
 

Średnia energia sejsmiczna wydzielona na jednostkę powierzchni odsłoniętego stropu wyniosła 

dla ściany 310 w odprężającym pokładzie 507 134,8 J/m2, a dla ściany 514 w odprężonym po-
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kładzie 510 tylko 36,7 J/m2. Kształtowanie się tego wskaźnika podczas kolejnych miesięcy 

eksploatacji pokładów 507 i 510 ścianami 310 i 514 przedstawiono na rys. 4.  

 
Rys. 4. Energia sejsmiczna wydzielona na powierzchnię odsłoniętego stropu w kolejnych miesiącach 

eksploatacji ścianowej pokładów 507 (po lewej) i 510 (po prawej).  
Figure 4. Seismic energy released per area of exposed roof in the following months of longwall mining of 

coal seams nos. 507 (left) and 510 (right).  
 

5.3. Intensywność sejsmiczna  
 

Średnia intensywność sejsmiczna dla ściany 310 w pokładzie 507 wyniosła 24,4 J/t, a dla ścia-

ny 514 tylko 6,5 J/t. Przekłada się to odpowiednio na stan średniego i słabego zagrożenia tąpa-

niami. Kształtowanie się tego wskaźnika podczas kolejnych miesięcy eksploatacji ścianowej 

pokładów 507 i 510 przedstawiono na rys. 5.  

 
Rys. 5. Intensywność sejsmiczna w kolejnych miesiącach eksploatacji ścianowej pokładów 507 (po le-

wej) i 510 (po prawej).  

Figure 5. Seismic intensity in the following months of longwall mining of coal seams nos. 507 (left) and 

510 (right).  
 

5.4. Skumulowana energia sejsmiczna względem skumulowanej objętości wydobytego węgla  
 

W przypadku ściany 310 w odprężającym pokładzie 507, zależność skumulowanej energii sej-

smicznej od skumulowanej objętości wydobytego węgla może być aproksymowana funkcją 

potęgową (rys. 6, po lewej). Zależność ta dla ściany 514 tylko dla początkowych objętości wy-

dobytego węgla może być aproksymowana taką funkcją (rys. 6, po prawej). Dla pozostałych 

objętości najmniejszy błąd dopasowania uzyskuje się dla funkcji liniowej (rys. 6, po prawej). 

Eksploatacja odprężonego pokładu 510 na tym odcinku nie powodowała znaczącego uwalnia-

nia energii sejsmicznej.  
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Rys. 6. Związek skumulowanej energii sejsmicznej i skumulowanej objętości wydobytego węgla ze ścian 

w pokładach 507 (po lewej) i 510 (po prawej).  

Figure 6. Relationship between the cumulated seismic energy and the cumulated volume of excavated 
coal from longwall panels in seams nos. 507 (left) and 510 (right).  
 

5.5. Skumulowane odkształcenie Benioffa  
 

Skumulowane odkształcenie Benioffa wyniosło dla eksploatacji odprężającego pokładu 507 

ścianą 310 maksymalnie 8,17×104 J1/2, a dla eksploatacji odprężonego pokładu 510 ścianą 514 

tylko 1,04×104 J1/2 (rys. 7). Zmiany nachylenia wykresu skumulowanego odkształcenia  

Benioffa, obliczonego w przesuwającym się oknie czasowym wynoszącym 28 dni, z krokiem  

co 1 dobę przedstawiono na rysunku 8. Nachylenie to dla ściany 310 wyniosło maksymalnie 

929,1 J1/2/doba (średnio około 306 J1/2/doba), a dla ściany 514 maksymalnie 832,6 J1/2/doba 

(średnio 66,9 J1/2/doba).  

 
Rys. 7. Skumulowane odkształcenie Benioffa podczas eksploatacji ścianowej pokładów 507 (po lewej) i 

510 (po prawej).  

Figure 7. Cumulated Benioff strain during longwall mining of coal seams nos. 507 (left) and 510 (right).  

 



 9 

 
Rys. 8. Nachylenie wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa podczas eksploatacji ścianowej po-

kładów 507 (po lewej) i 510 (po prawej).  

Figure 8. Slope of cumulated Benioff strain during longwall mining of coal seams nos. 507 (left) and 510 

(right).  
 

5.6. Parametr b rozkładu Gutenberga-Richtera  
 

Parametr b rozkładu Gutenberga-Richtera został obliczony na podstawie energii wstrząsów,  

w przesuwającym się oknie czasowym 28-dni, z krokiem co 1 doba. Jako energię progową 

prowadzonej poprawnie obserwacji sejsmologicznej przyjęto 8×102 J. Średnia wartość parame-

tru b rozkładu Gutenberga-Richtera dla obydwu ścian była porównywalna, tj. dla ściany 310 

wyniosła ona 1,03, a dla ściany 514 – 0,97. Zmiany parametru b dla eksploatacji pokładów 507 

i 510 przedstawiono na rysunku 9. W przypadku ściany 514 w pokładzie 510 trzy pierwsze 

silne wstrząsy wystąpiły w okresie pierwszych 28 dni eksploatacji, a dwa z nich miały miejsce 

w pierwszych dwóch dniach eksploatacji.  

  
Rys. 9. Parametr b rozkładu Gutenberga-Richtera podczas eksploatacji ścianowej pokładów 507 (po le-

wej) i 510 (po prawej).  
Figure 9. Parameter b of the Gutenberg-Richter distribution during longwall mining of coal seams nos. 

507 (left) and 510 (right).  
 

W przypadku obydwu analizowanych ścian w pokładach 507 i 510 obniżone wartości parame-

tru b rozkładu Gutenberga-Richtera (rys. 9) wyraźnie korelują się z większymi nachyleniami 

wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa (rys. 8). Okresy obniżonej wartości parame-

tru b i większego tempa wyzwalania odkształcenia Benioffa są ze sobą zbieżne. Za obniżoną 

wartość parametru b, podobnie jak za większe nachylenie skumulowanego odkształcenia  

Benioffa odpowiada obecność silnych wstrząsów górotworu w przyjętym oknie czasowym.  

W analizowanych ścianach silne wstrząsy występowały na początkowym i w środkowym eta-

pie eksploatacji (kwiecień-maj dla ściany 314 i luty-kwiecień dla ściany 518), co było związa-
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ne z naruszeniem równowagi deformacyjno-naprężeniowej w rejonie krawędzi eksploatacyj-

nych wybranych wcześniej pokładów siodłowych. W przypadku ściany 518 w pokładzie 510 

wystąpienie silnych wstrząsów mogło mieć również związek z niszczeniem resztki pozosta-

wionej w pokładzie 507, na co wskazuje lokalizacja ognisk kilku spośród tych wstrząsów. Do-

datkowo w przypadku ściany 314 w pokładzie 507 silne wstrząsy, w tym dwa najsilniejsze o 

energii rzędu 106 J, wystąpiły również podczas jej dalszego biegu (lipiec-wrzesień). Wystąpie-

nie tych wstrząsów i zwiększenie zakresu profilaktyki tąpaniowej o dodatkowe strzelania tor-

pedujące [3] wiązało się z istotnym rozładowaniem naprężeń w rejonie układu krawędzi eks-

ploatacyjnych pokładów 502 oraz 504. Podczas eksploatacji pokładu 510 w analogicznym za-

kresie silne wstrząsy nie występowały.  

 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
 

W artykule przedstawiono wartości parametrów uzyskanych w oparciu o obserwacje mikrosej-

smologiczne dwóch ścian zawałowych w pokładzie odprężającym i odprężonym. W obrysie 

eksploatacji odprężającej dokonanej w pokładzie 507 ścianą 310 i po upływie około 4 lat do-

konano eksploatacji odprężonego pokładu 510 ścianą 514. Odległość pionowa między tymi 

pokładami zawierała się w przedziale od 2,1 m do 8,6 m. Obserwacje mikrosejsmologiczne 

obszaru kopalni, gdzie zostały zaprojektowane przedmiotowe ściany były prowadzone w ana-

logicznym zakresie jeśli chodzi o liczbę czujników oraz ich geometrię pomiarową.  

Eksploatacja górnej warstwy pokładu 510 ścianą 514 w odniesieniu do eksploatacji odprężają-

cej w pokładzie 507 ścianą 310 charakteryzowała się znacznym spadkiem aktywności sej-

smicznej, tj. zarejestrowano o około 90% mniej wstrząsów niż podczas eksploatacji pokładu 

507 ścianą 310, a sumaryczna energia wstrząsów była mniejsza o około 76%. Wyraźny spadek 

liczby wstrząsów jest zauważalny w przypadku wstrząsów nisko- i średnioenergetycznych.  

Dla wstrząsów o energii rzędu 102 J jest to spadek o około 90%, a dla wstrząsów o energii rzę-

du 103 J – spadek o około 88%. Spadek liczby wstrząsów o energii rzędu 104 J wyniósł około 

95%. Liczba silnych wstrząsów w przypadku obydwu eksploatacji była taka sama, przy czym 

w przypadku eksploatacji pokładu odprężającego 507 wystąpiło 5 wstrząsów o energii rzędu 

105 J i 2 wstrząsy o energii rzędu 106 J, natomiast podczas eksploatacji pokładu odprężonego 

510 wystąpiło 7 wstrząsów o energii rzędu 105 J.  

Na podstawie zarejestrowanej aktywności sejsmicznej, a także przy uwzględnieniu parametrów 

związanych z prowadzonym wydobyciem dokonano obliczeń szeregu parametrów sejsmolo-

gicznych. W tabeli 3 przedstawiono udział parametrów obliczonych dla ściany 514 w odprężo-

nym pokładzie 510 w odniesieniu do parametrów obliczonych dla ściany 310 w odprężającym 

pokładzie 507.  
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Tabela 3. Udział parametrów sejsmologicznych obliczonych dla ściany 514 w odprężonym pokładzie 510 

względem parametrów obliczonych dla ściany 310 w odprężającym pokładzie 507.  

Table 3. The ratio of seismological parameters calculated for the 514 longwall in destressed coal seam no. 

510 in relation to the parameters calculated for the 310 longwall in destressing coal seam no. 507.  

Parametr sejsmologiczny 

Udział parametru obli-

czonego dla eksploatacji 

odprężonego pokładu 510 
w odniesieniu do parame-

tru obliczonego dla eks-

ploatacji odprężającego 

pokładu 507 [%] 

Całkowita liczba wstrząsów 10,4 

Sumaryczna energia wstrząsów  23,6 

Maksymalna energia wstrząsów  20 

Średnia energia wstrząsów 225,4 

Średnia suma energii na 5 m postępu 12,3 

Maksymalna suma energii na 5 m postępu 9,4 

Energia na jednostkę powierzchni odsłoniętego stropu 27,2 

Intensywność sejsmiczna 26,6 

Skumulowane odkształcenie Benioffa  12,77 

Średnie nachylenie wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa  21,9 

Maksymalne nachylenie wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa 89,6 

Średnia wartość parametru b rozkładu Gutenberga-Richtera 106,2 

 

Wartości parametrów sejsmologicznych dla eksploatacji odprężonego pokładu 510 są w więk-

szości znacząco niższe niż dla eksploatacji odprężającego pokładu 507. Za wyjątkiem średniej 

energii wstrząsów, maksymalnego nachylenia wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa 

oraz średniej wartości parametru b rozkładu Gutenberga-Richtera, parametry sejsmologiczne 

dla pokładu 510 stanowią od 9,4% do 27,2% (średnio 18,2%) parametrów dla pokładu 507. 

Efekt odprężenia pokładu 510 został w ten sposób potwierdzony. Większa średnia energia 

wstrząsów dla eksploatacji pokładu odprężonego wynika z jednej strony z małej liczby wstrzą-

sów nisko- i średnioenergetycznych, a z drugiej strony z występowania silnych wstrząsów 

związanych z naruszeniem równowagi deformacyjno-naprężeniowej w rejonie resztki pokładu 

507 i krawędzi pozostałych pokładów siodłowych. W przypadku maksymalnego nachylenia 

wykresu skumulowanego odkształcenia Benioffa i średniej wartości parametru b rozkładu Gu-

tenberga-Richtera parametry te kształtują się na podobnym poziomie dla eksploatacji pokładów 

507 i 510. Wysoka wartość maksymalnego nachylenia wykresu skumulowanego odkształcenia 

Benioffa dla eksploatacji odprężonego pokładu 510 wynika z faktu wystąpienia silnego wstrzą-

su jako pierwszego i związanej z tym skokowej zmiany skumulowanego odkształcenia Be-

nioffa. Niska wartość parametru b rozkładu Gutenberga-Richtera podczas eksploatacji odprę-

żonego pokładu 510 była uwarunkowana występowaniem silnych wstrząsów na początkowym 

biegu ściany, związanych ze wspomnianym naruszeniem równowagi deformacyjno-
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naprężeniowej i jednocześnie małą liczbą niskoenergetycznych wstrząsów stricte eksploatacyj-

nych. Ponadto należy jeszcze zwrócić uwagę na zdecydowanie mniejszą liczbę wstrząsów w 

przyjętym oknie czasowym do wyznaczenia parametru b w przypadku ściany 514 w porówna-

niu do ściany 310. Dla ściany 514 liczba wstrząsów w oknie czasowym wynosiła od 5 do 22 

(średnio 11,2), natomiast dla ściany 310 liczba ta zawierała się w przedziale od 14 do 254 

(średnio 100,5). Przełożyło się to na wartość błędu wyznaczenia parametru b dla ściany 514, 

który zawierał się w przedziale od 0,09 do 1,13 (średnio 0,33). Błąd wyznaczenia parametru b 

dla ściany 310 zawierał się w przedziale od 0,04 do 0,99 (średnio 0,16).  
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EFFECTIVENESS OF COAL SEAM RELAXATION IN THE LIGHT OF MICROSEISMOLOGICAL 

OBSERVATIONS 

 

Keywords: rock burst hazard, destressing mining, induced seismicity  

 

ABSTRACT: Coal seams threatened by rock bursts are mined in the “Bielszowice” part of the 

“Ruda” Hard Coal Mine. The exploitation of such coal seams should be designed and per-

formed in a way that minimizes the risk of rock bursts. One of the methods of minimizing the 

risk of rock bursts is the earlier exploitation of the adjacent destressing seam or, in the case  

of a thick seam, the destressing layer. The effectiveness of coal seam relaxation can be con-

firmed, among others, by the development of seismic activity during its excavation. In the arti-

cle the results of microseismological observations during longwall mining of destressing seam 

no. 507 and destressed coal seam no. 510 are compared. The mining of longwall panels  

in these coal seams was characterized by extremely different levels of seismicity and the pa-

rameters calculated on its basis. The relaxation of coal seam no. 510 as a result of the earlier 

extraction of coal seam no. 507 was confirmed.  
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STRESZCZENIE 

 

Niniejszy referat przybliża innowacyjną technologię podziemnych wierceń kierunkowych roz-

wijaną z powodzeniem w coraz szerszym zakresie w Polskiej Grupie Górniczej. Wiercenia 

kierunkowe wykonywane z istniejących wyrobisk górniczych mogą być innowacyjnym sposo-

bem szczegółowego rozpoznania zalegania pokładów węgla oraz występujących w nim zabu-

rzeń geologicznych. Ponadto otwierają one nowe możliwości w zakresie likwidowania zbior-

ników wodnych z dużej odległości z wymaganym wyprzedzeniem czasowym. Technologia 

podziemnych wierceń kierunkowych pozwala także zwiększyć efektywność odmetanowania 

kopalń przy jednoczesnym podwyższeniu stopnia wykorzystania tego surowca. To z kolei ma 

bezpośrednie przełożenie na otrzymanie większych ilości gazu (metanu) wykorzystanego w 

procesie przemiany w energię zarówno dla zaspokojenia potrzeb PGG S.A jak i przeznaczone-

go do sprzedaży. Aktualnie celem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych oraz Zespołu 

Biura Produkcji, Gospodarki Złożem i Zagrożeń Naturalnych w PGG S.A. jest poza rozwojem 

techniki wierceń kierunkowych, zastosowanie tej technologii dla odmetanowania w różnych 

warunkach geologicznych i wyznaczenie optymalnych lokalizacji dla zastosowania takich 

wierceń m. in. dla pozyskiwania metanu. Wypracowanie perspektywy rozwoju Oddziału, 

pozyskania oraz zagospodarowania metanu ma istotne znaczenie w kontekście spodziewanych 

regulacji prawnych w zakresie emisji metanu oraz osiągania korzyści ekonomicznych i 

środowiskowych dla PGG S.A. poprzez ujęcie i zagospodarowanie metanu.  

 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Polska Grupa Górnicza, ZGRI, kopalnie, wiercenia kierunkowe, wy-

dobycie węgla,  pokłady węgla, złoże, geologia, metan, układy kogeneracyjne, energetyka, 

polskie górnictwo.    
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1. WSTĘP 

 

W roku 2021 globalna emisja metanu z kopalń wyniosła 815,3 mln m3, co odpowiada emisji 

dwutlenku węgla na poziomie 49,8 mln Mg. Jednocześnie efektywność odmetanowania jest 

relatywnie niska i wynosi ok. 39 %. Stąd też kolejnym, niezbędnym krokiem, jest udoskonale-

nie procesu technologii odmetanowania w kopalniach. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego 

celu jest wprowadzenie na szeroką skalę nowoczesnych wiertnic umożliwiających odmetano-

wanie długimi otworami horyzontalnymi. Oddziałem w PGG S.A., w którym po raz pierwszy 

wykorzystano wiertnicę tego typu była kopalnia Mysłowice-Wesoła. Następnie, w roku 2018 

w KWK Staszic-Wujek rozpoczęto wiercenie otworów kierunkowych w ramach projektu od-

metanowania DD-MET związanego z zastosowaniem technologii podziemnych wierceń kie-

runkowych LRDD (Long Range Directional Drilling) w celu zapobiegania głównym obszarom 

ryzyka jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Prowadzony projekt ma ponadto 

zademonstrować alternatywną technologię odmetanowania, która niewątpliwie przyczyni się 

do zwiększenia bezpieczeństwa i produktywności kopalń, zmniejszenia emisji metanu oraz 

wpłynie na ograniczanie zagrożeń. 

 

 

2. ROZPOZNANIE ZŁOŻA 

 

Oddział Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, przy wyko-

rzystaniu specjalistycznych wiertnic, z powodzeniem stosuje i rozwija innowacyjną technolo-

gię wierceń kierunkowych. W roku 2022 ZGRI wspólnie z kopalnią Piast-Ziemowit podjęło 

realizację zadań związanych z geologicznym rozpoznaniem złoża w Ruchu Piast. Poziomy 

eksploatacyjne 500 m i 650 m udostępnione są poprzez dwa szyby wdechowe oraz dwa wenty-

lacyjne. Kopalnia posiada 8 udostępnionych pokładów węgla kamiennego: 205/1-2  205/4, 

205/5, 206/1-2, 207, 208, 209, 211. Obszar górniczy podzielony jest na 21 partii eksploatacyj-

nych. Eksploatację złóż węgla prowadzi się w całości systemem ścianowym podłużnym lub 

poprzecznym w zależności od tektoniki pola eksploatacyjnego w systemie „na zawał”. Kopal-

nia aktualnie eksploatuje w pokładach 207, 209, 209 warstwa II. Pokład 209 w partii X w któ-

rym były wiercone otwory kierunkowe ma miąższość ok. 3,5÷5,60 m z przerostem łupka 

ogniotrwałego od 0,05 m do 0,10 m. W stropie pokładu zalega warstwa piaskowca różnoziarni-

stego o miąższości 56,0÷59,0 m tworzącego strop bezpośredni. Powyżej zalega węgiel pokładu 

208. W spągu pokładu 209 zalega seria iłowcowa składająca się z naprzemianległych warste-

wek iłowca, łupka węglowego i węgla. Poniżej zalega seria piaskowców różnoziarnistych. W 

ramach przeprowadzonych prób ruchowych z wnęki z Chodnika 91007, zlokalizowanej w cen-

tralnej części partii X, w pokładzie 209 na poziomie 650 m odwierconych zostało pięć otwo-

rów kierunkowych o długości od 27,0 do 336,0m. Otwory zgodnie z założeniami projektu 

technicznego były wykonywane bezrdzeniowo, w I etapie średnicą ᴓ 76mm, następnie w II 

etapie poszerzane były do średnicy ᴓ 95mm. Dzięki zastosowaniu silnika wgłębnego możliwa 

była zmiana kierunku wierconych otworów. Wielkość odchylenia i zmiana kąta pionowego 

była badana i weryfikowana za pomocą inklinometrów, a uzyskane wyniki były przedstawiane 

w formacie 3D. Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły określić parametry zalegania 

pokładu 209 na konkretnym metrze w otworze (rzędna spągu oraz stropu pokładu). Po dokona-

niu interpretacji wyników określono miąższość pokładu 209 w badanej części złoża (wynoszą-

cą około 4,5m) oraz przypuszczalne miejsce występowania czterech uskoków o zrzutach od 

0,8m do 5,7m. 
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Rys.1 Otwory kierunkowe odwiercone w KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 

Fig.1 Directional holes drilled in KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 

 

 

Wykonanie powyższych otworów kierunkowych było niewątpliwie nowatorskim przedsię-

wzięciem realizowanym w KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Uzyskane w ten sposób informa-

cje pozwoliły określić wielkość jak i miejsca występowania uskoków. Ponadto umożliwiły 

określenie parametrów zalegania pokładu  w odległości przekraczającej 300m. Z uwagi na brak 

dokładnego rozpoznania geologicznego w nowo rozcinanych rejonach złoża kopalń, wykony-

wanie wierceń kierunkowych z pewnością ułatwi ich rozcięcie oraz późniejszą eksploatację. 

 

 
 

Rys.2 Wycinek mapy pokładowej pokładu 209 w partii X z odwierconymi otworami kierunkowymi w 

KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 
Fig.2 Section of the deck map of seam 209 in part X with directional holes drilled in KWK Piast-

Ziemowit Ruch Piast 
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3. ODMETANOWANIE 

 

Stosowane w omawianej technologii odmetanowania długie otwory kierunkowe, prowadzone 

przy użyciu nowoczesnych wiertnic, mogą być wykonywane zarówno z pokładów nadległych 

występujących powyżej eksploatowanego pokładu, jak i z pokładów występujących poniżej 

prowadzonej eksploatacji.  

 

 
 

Rys. 3 Odmetanowanie konwencjonalne i alternatywne LRDD (kierunkowe) 
Fig. 3 Conventional and alternative LRDD (directional) drainage 

 

 

W 2015 roku w kopalni Mysłowice-Wesoła w rejonie projektowanej ściany 01Aw podjęto de-

cyzję o wykonaniu horyzontalnego (kierunkowego) otworu metanowego o długości 560m 

wierconego w sposób ukierunkowany przestrzennie nad parcelą ściany 01Aw. Horyzontalny 

otwór metanowy wywiercony nad parcelą ściany 01Aw pracował pod depresją wynoszącą ok. 

12 kPa i pozwalał na ujmowanie średnio ok. 8,5 m3 mieszaniny metanowej o zawartości meta-

nu 85% (podczas eksploatacji ścianą 01Aw koncentracja metanu w otworze kierunkowym wa-

hała się od 40 do 96%). Maksymalne ujęcie mieszaniny gazowej wyniosło 10,2 m3/min (tj. 9,6 

m3CH4/min) i stanowiło ok. 51% całego ujęcia z rejonu ściany 01Aw w pokładzie 510 w partii 

Aw. 
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Rys. 4 Wycinek mapy pokładowej pokładu 510 w partii A wsch. dla ściany 01Aw z odwierconym otwo-

rem kierunkowym 

Fig. 4 Section of the deck map of seam 510 in part A, eastern for wall 01Aw with drilled directional hole 

 

 

Od roku 2018 w KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic realizowanie jest odmetanowane 

ścian z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania jakim są wyprzedzające wiercenia kie-

runkowe. Prace te prowadzone są w ramach projektu odmetanowania DD-MET. Realizacja 

projektu rozpoczęła się w polu C na poziomie 900m, celem odmetanowania Ściany I-C oraz 

Ściany II-C, której eksploatacja prowadzona była w 2022 roku. Należy zaznaczyć, że kopalnia 

zaliczana jest do silnie metanowych. Eksploatacja pokładu 501 prowadzona jest w górotworze 

pierwotnym, nieodprężonym (do 160m powyżej i poniżej nie prowadzono robót górniczych). 

Zalegający poniżej pokładu 501 pokład 510, w odległości pionowej ok. 34m, jest w zasięgu 

strefy desorpcji (strefy występujących naprężeń rozciągających). 

Wyznaczenie miejsca wiercenia miało kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy załogi. 

Wykorzystanie wyrobiska, oddzielonego filarem o grubości 200m od eksploatowanej Ściany I-

C, pozwoliło na odsunięcie prac od strefy zagrożeń wynikających z eksploatacji pokładu 501 

Ścianą I-C. Stanowisko wiertnicze znajdowało się w pochylni wentylacyjnej F w pokładzie 

501 na poziomie 900 m. Wiercenie otworów kierunkowych z Pochylni wentylacyjnej F w po-

kładzie 501 miało za zadanie wspomóc w klasycznym odmetanowaniu otworom metanowym 

(chodnik nadścianowy dla Ściany I-C). Na podstawie wybiegu ściany (ok. 450m) oraz długości 

ściany (160m), zaprojektowano pięć otworów kierunkowych, skierowanych do parceli ściany, 

przecinających chodnik podścianowy na jej wybiegu w odległości wzajemnej ok 50m, tak, aby 

zasięg ich pracy objął cały obszar roboczy jej eksploatacji. Proces wiercenia z pochylni F wraz 

z postępem ściany I-C realizowany był zaczynając od otworu skierowanego najbardziej na po-

łudnie i kolejno w kierunku północnym po to, aby uniknąć wystąpienia problemów oddziały-

wania ciśnienia eksploatacyjnego oraz odprężonego górotworu, na przewód wiertniczy. 
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Rys. 5 Wycinek mapy pokładowej pokładu 501 w polu C z odwierconymi otworami kierunkowymi w 

ramach projektu odmetanowania DD-MET. 

Fig. 5 Section of the deck map of seam 501 in field C with directional holes drilled as part of the DD-
MET methane drainage project. 

 

 

Średnia efektywność odmetanowania w całym okresie eksploatacji ściany I-C wyniosła 71,4%, 

a średnie stężenie metanu w otworach kierunkowych nie spadało poniżej 88%. Z kolei maksy-

malny strumień objętościowy metanu z otworów kierunkowych osiągnął wydatek 6,9m3/min. 

Udział w odmetanowaniu otworów kierunkowych w stosunku do otworów klasycznych wy-

niósł 70:30%. Zakończenie eksploatacji pokładu 501 Ścianą I-C nie miało wpływu na pracę 

odwierconych otworów kierunkowych z powodu ich usytuowania na odpowiedniej wysokości 

nad ścianą. Umożliwiło to wykorzystanie ich do odmetanowania poeksploatacyjnego.  

Roboty wiertnicze w polu C w celu odmetanowania Ściany II-C w pokładzie 501 zostały za-

kończone w IV kwartale 2022 roku. Profile geologiczne otworów uzyskanych z rejonu w polu 

C prognozowały warstwy piaskowca dla otworów kierunkowych, położonych w odległości 

pionowej ok 25,0m nad stropem pokładu 501. Dla otworów położonych w odległości pionowej 

ok 38,0m prognozowały warstwy iłowca. Zaprojektowane i wykonane zostały 4 otwory kie-

runkowe z wnęki wiertniczej chodnika głównego 501/C badawczego zapewniały odmetanowa-

nie przez cały okres prowadzonej eksploatacji. Usytuowanie otworów horyzontalnych w róż-

nych odległościach pionowych oraz poziomych wzdłuż wybiegu Ściany II-C względem eks-

ploatowanego pokładu 501, pozwoliło określić zależność pomiędzy usytuowaniem frontu ścia-

ny a otworami do rozpoczęcia ich pracy. Umożliwiło ponadto sprawdzenie zasięgu zawału 

wysokiego na ewentualność ich degradacji.  
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Otwory metanowe wywiercone nad parcelą ściany II-C pracowały pod średnią przyłożoną de-

presją równą 35mmHg i pozwalały na ujmowanie średnio ok. 9,6m3 mieszaniny metanowej o 

zawartości metanu 77%. Podczas eksploatacji ściany II-C koncentracja metanu w otworach 

kierunkowych wahała się od 42 do 90%. Maksymalne ujęcie mieszaniny gazowej z jednego 

otworu kierunkowego wyniosło 10,6 m3/min.  

Sumaryczny udział w odmetanowaniu realizowanego za pomocą otworów kierunkowych 

(otwory kierowane wykonane dla ściany I-C w 2019 roku oraz otwory kierowane wykonane w 

2022 roku do ściany II-C) w stosunku do otworów klasycznych, wyniósł proporcjonalnie 

65:35%. 

 

 
 

Rys. 6 Udział otworów kierunkowych w odmetanowaniu ścian w kopalni Staszic-Wujek  
Fig. 6 The share of directional boreholes in longwall drainage in the Staszic-Wujek mine 

 

 

Wpływ intensywności desorpcji metanu względem postępu ściany jest ściśle ze sobą powiąza-

ny. Powyższa metoda pozwoliła na zminimalizowanie postojów ściany ze względu na przekro-

czenia występowania metanu w wyrobiskach ścianowych, jak również na zwiększenie postępu 

eksploatacji. Wszystkie te działania przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej efektywności wy-

dobycia węgla.  

 

 

4. ASPEKT EKONOMICZNY I ŚRODOWISKOWY 

 

Gospodarcze wykorzystanie metanu można rozpatrywać w mikroskali, przyjmując za punkt 

odniesienia wybrane przedsiębiorstwo górnicze oraz wpływ pozyskania gazu na jego kondycję 

ekonomiczną. Można również na to zagadnienie spojrzeć szerzej, z punktu widzenia państwa i 

potrzeb jego gospodarki narodowej. W tym przypadku istotne będą zarówno walory rynkowe 

tego paliwa, techniczne możliwości jego wydobycia na skalę przemysłową, jak i jego znacze-

nie dla stanu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Potrzebne są zatem lokalne, tanie pali-
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wa stałe i płynne przeznaczone do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. Gospodarcze 

wykorzystanie, dla celów energetycznych, zasobów metanu z pokładów węgla jest wielką 

szansą ekonomiczną i ekologiczną zarówno dla Śląska jak  i dla Polski.  

W tym kontekście, innowacyjnym rozwiązaniem, które można zastosować jest np. 

wprowadzenie wyprzedzającego odmetanowania pokładów węgla na kilka lat przed planowaną 

eksploatacją oraz pozyskiwanie metanu z przestrzeli zrobowej za pomocą otworów kierunko-

wych wierconych z wyrobisk dołowych. Pozwoli to na ujęcie cennego surowca energetycznego 

jakim jest metan, jak również na eksploatację złóż węgla w korzystniejszej sytuacji górniczej i 

ekonomicznej. Wpływ na to ma zarówno zmniejszenie zagrożenia metanowego jak również  

poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.  

Wdrożenie technologii wierceń kierunkowych pozwoli również zwiększyć efektywność odme-

tanowania w kopalniach, przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania metanu. Działania te 

spowodują, iż otrzymamy większą ilość gazu wykorzystanego w procesie przemiany w energię 

zarówno dla zaspokojenia potrzeb PGG S.A jak i przeznaczonego do sprzedaży. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sekto-

rze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 Artykuł 22.1 „Środki 

ograniczające emisje”: określa iż od dnia 1 stycznia 2025 roku zakazuje się uwalniania do at-

mosfery i spalania w pochodni metanu ze stacji odmetanowania, z wyjątkiem sytuacji awaryj-

nej, niesprawności lub nieuniknionej i absolutnie niezbędnej konserwacji. W takich przypad-

kach operatorzy stacji odmetanowania uwalniają metan do atmosfery wyłącznie wówczas, gdy 

spalanie w pochodni jest technicznie niewykonalne lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 

prowadzonej działalności lub personelu. W takiej sytuacji, w ramach obowiązków sprawoz-

dawczych określonych w art. 23, operatorzy stacji odmetanowania udowadniają właściwym 

organom konieczność podjęcia decyzji o uwalnianiu do atmosfery zamiast spalania w pochod-

ni. Natomiast Artykuł 22.2 uściśla iż od dnia 1 stycznia 2027 roku zakazuje się uwalniania me-

tanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla, innych niż kopalnie węgla 

koksowego, emitujących ponad 0,5 tony metanu na kilotonę wydobytego węgla.  

W związku z tym wspólne działania prowadzone przez Zakład Górniczych Robót Inwestycyj-

nych oraz Zespół Biura Produkcji, Gospodarki Złożem i Zagrożeń Naturalnych w PGG S.A., 

mają na celu zarówno rozwój techniki wierceń kierunkowych jak również zastosowanie tej 

technologii dla prowadzenia odmetanowania w różnych warunkach geologicznych. Ewaluacja 

innowacyjnej technologii wiercenia otworów pozwoli w przyszłości na zwiększenie ujęcia ga-

zu z mniejszej liczby otworów. Określenie perspektywy rozwoju pozyskania oraz zagospoda-

rowania metanu ma istotne znaczenie w kontekście spodziewanych regulacji prawnych. Doty-

czy to tak emisji metanu jak i osiąganych przez PGG S.A korzyści ekonomicznych oraz śro-

dowiskowych m.in. poprzez ujęcie i zagospodarowanie metanu. Głównym kierunkiem działa-

nia ograniczającym emisję metanu do atmosfery jest intensyfikacja odmetanowania pokładów 

w podziemnych kopalniach węgla kamiennego m. in. poprzez wprowadzenie nowych techno-

logii wiertniczych.  

Rozwój technologii wierceń kierunkowych oraz sposobów stymulacji produktywności metanu, 

otwiera nowe możliwości dla przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla oraz 

poeksploatacyjnego ujęcia gazu zgromadzonego w przestrzeni zrobowej. Szczególnego zna-

czenia nabiera przeprowadzony zabieg hydroszczelinowania. W odróżnieniu od klasycznej 

eksploatacji metanu z pól dziewiczych, której opłacalność zależy od sprzedaży uzyskanego 

gazu, istotne znaczenie ma ujęcie w bilansie ekonomicznym odmetanowania przedeksploata-

cyjnego kosztów późniejszej eksploatacji pokładów już częściowo odmetanowanych. To po-

woduje, że eksploatacja jest prowadzona w sposób bezpieczniejszy jak również wymagający 
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mniejszych nakładów finansowych. Wyliczenie ekonomiczne przedeksploatacyjnego ujęcia 

metanu z pokładów węgla jest zagadnieniem bardzo złożonym, uzależnionym od wielu czyn-

ników. Dodatkowo zmieniają się one w zależności od konkretnej sytuacji geologiczno-

górniczej oraz środowiskowej, a także sytuacji formalno-prawnej i ekonomicznej danego pod-

miotu gospodarczego. Bilans ekonomiczny jest stosunkowo oczywisty i prostszy do przepro-

wadzenia po stronie koniecznych nakładów inwestycyjnych. Zdecydowanie trudniej jest wyli-

czyć potencjalne przychody i zyski, a także wielkość zwrotu poniesionych wydatków. W bilan-

sie ekonomicznym    zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla po 

stronie przychodów i zysków, należy wydzielić przychody proste-bezpośrednie oraz przychody 

złożone-pośrednie. Mieszanina gazowa ujęta w procesie odmetanowania w rurociągu tłocznym 

ze stacji odmetanowania na powierzchni, zawiera przeciętnie ok. 30–80% metanu. Pozostałą 

część stanowi głównie azot i tlen, w związku z czym, wartość opałowa mieszaniny gazowej z 

odmetanowania waha się od 15 –30 MJ/m3. Wartość ciepła spalania jest zależna od składu 

chemicznego paliwa gazowego, a do wyznaczania jej wartości służą odpowiednie urządzenia 

pomiarowe. W rozliczeniach z klientami przyjmuje się stałą wartość opałową gazu określonego 

jako gaz ziemny wysokometanowy typu E (czysty metan zawarty w gazie z odmetanowania). 

Wartość opałową tego gazu reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz taryfikatory. 

Dla przykładu, gaz z odmetanowania w jednej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. w mie-

siącu listopadzie 2022 roku zawierał 53,3% czystego metanu. Wartość ciepła spalania obliczo-

na dla tej mieszanki wynosiła 19,086 MJ/m³. 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Wiercenia kierunkowe wykonywane z istniejących wyrobisk górniczych są innowacyjnym 

sposobem szczegółowego rozpoznania zalegania pokładu węgla oraz występujących w nim 

zaburzeń geologicznych. Otwierają także nowe możliwości w zakresie likwidowania zbiorni-

ków wodnych z dużej odległości i z wymaganym wyprzedzeniem czasowym. Praktycznie we 

wszystkich czynnych kopalniach występują problemy hydrogeologiczne związane z ich zabez-

pieczeniem przed zagrożeniem wodnym. Z uwagi na zmniejszającą się bazę udostępnionych 

zasobów złóż w czynnych kopalniach, konieczne staje się podejmowanie eksploatacji w par-

tiach charakteryzujących się trudnymi warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi. Ko-

palniane służby geologiczne mogą wykorzystywać odwierty kierunkowe w rozwiązywaniu 

problemów związanych z zagrożeniem wodnym w zakładach górniczych. Mając na uwadze 

kompleksowe podejście do emisji metanu, nie należy zapominać, że gaz ten ma bardzo nega-

tywny wpływ na środowisko. Zatem głównym wyzwaniem, przed jakim stają kopalnie meta-

nowe jest zwiększenie efektywności prowadzonego odmetanowania. Zakres działań to przede 

wszystkim wdrażanie nowych technologii oraz zagospodarowanie   ujętego już gazu przez sta-

cje odmetanowania. Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę niepewności wskaźnika emisji 

metanu z wydobycia węgla kamiennego w Polsce można zauważyć, że udział CH4  w porów-

naniu do CO2 w emisji gazów cieplarnianych pozostaje dalej kwestią sporną. Pomimo syste-

matycznego zmniejszania się liczby czynnych zakładów górniczych, wskaźnik emisji metanu 

nie maleje, a wręcz przeciwnie wzrasta. Jest to uwarunkowane m. in. głębokością aktualnie 

prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego znacznie przekraczającą 400m. Obecnie eksploa-

tacja węgla prowadzona jest w 70% w interwale zalegania pokładów o metanonośności powy-

żej 10m3 metanu w jednej tonie węgla. Metan nie ujęty na stacji odmetanowania, emitowany 

jest szybami wentylacyjnymi do atmosfery, zarówno z eksploatowanych zasobów jak również 
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po zlikwidowaniu zakładu górniczego. Stąd też nasuwa się wniosek, iż proces likwidowania 

górnictwa węgla kamiennego w Polsce nie rozwiązuje problemu emisji gazów cieplarnianych 

do atmosfery m. in. ze względu na wydzielający się gaz (metan) z powietrzem szybami wenty-

lacyjnymi. 
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Application of the directional drilling technique for deposit ex-

ploration and methane capture on the example of PGG S.A. 

experiments Branch Department of Mining Investment Works 
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seams, deposit,  geology, methane, cogeneration systems, power industry, Polish mining. 
 

SUMMARY  

This paper presents the innovative technology of underground directional drilling, successfully 

developed in an increasingly wide range in the Polish Mining Group. Directional drilling per-

formed from the existing mining excavations can be an innovative way of detailed identifica-

tion of coal deposits and geological disturbances occurring in it. In addition, they open up new 

possibilities in the field of liquidation of water reservoirs from a long distance with the re-

quired time in advance. The technology of underground directional drilling also allows to in-

crease the effectiveness of methane drainage in mines, while increasing the degree of use of 

this raw material. This, in turn, has a direct impact on obtaining larger amounts of gas (me-

thane) used in the process of transformation into energy, both to meet the needs of PGG S.A. 

and intended for sale. Currently, the goal of the Mining Investment Works Department and the 

team of the Production, Deposit Management and Natural Hazards Office at PGG S.A. is be-

yond the development of the directional drilling technique, the use of this technology for me-

thane drainage in various geological conditions and the determination of optimal locations for 

the use of such drilling, e.g. for methane production. Developing a perspective for the devel-

opment of the Branch, methane acquisition and management is important in the context of the 

expected legal regulations on methane emissions and the achievement of economic and envi-

ronmental benefits for PGG S.A. by capturing and utilizing methane. 
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Streszczenie : 

Uwzględniając warunki panujące w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit podczas transportu 

kopaliny z poziomów wydobywczych oraz systematyczne oklejanie konstrukcji wewnętrznych 

naczyń skipowych, zakład przeprowadził modernizację Górniczego Wyciągu Szybowego szybu 

III przedział północny oraz południowy w zakresie zabudowy pulsatorów pneumatycznych, w 

zbiornikach rozładowczych oraz w krzywce rozładowczej naczynia skipowego. Zabudowa 

urządzeń spowodowała zmniejszenie intensywności nieplanowanych przerw w ciągu 

technologicznym podczas usuwania zatorów w zbiornikach retencyjnych. Zakład planuje 

wykorzystać dane rozwiązanie podczas oczyszczania wewnętrznej konstrukcji naczyń 

skipowych. Kopalnia w tym celu równolegle realizuje zadanie inwestycyjne związane z 

zakupem naczyń skipowych w Górniczym Wyciągu Szybowym III w przedziale północnym, 

gdzie wraz z firmą projektową dostosowuje naczynie skipowe do możliwości podłączenia 

pulsatora pneumatycznego. 

 

Słowa kluczowe: Pulsator pneumatyczny, Zbiornik rozładowczy ,Naczynie skipowe, Kosz 

wylotowy, Krzywka rozładowcza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 

Pulsatory pneumatyczne ,,SYNEX”-H przeznaczone są do usuwania nawisów, złogów, 

zawieszeń, oklejeń, napieków, itp. związanych ze składowaniem, przechowywaniem 

i transportem materiałów sypkich w ciągach technologicznych. Przykładowe zastosowanie 

pulsatorów pneumatycznych sprawdza się w : 

- szybach rozładunkowych  

- zbiornikach retencyjnych, 

- zsuwniach,  

- bunkrach i silosach, 

- cyklonach, 

- zasypach, 

- lejach i korytach, 

- rurociągach transportowych, 

- instalacjach filtrów, 

- wlotach do młynów kulowych. 

Urządzenia odpowiadają za utrzymywanie drożności ciągów technologicznych, 

poprzez wprowadzenie do zatoru strugi sprężonego powietrza ze zbiornika sprężonego 

powietrza pulsatora. Struga ta o dynamicznym, eksplozyjnym charakterze, poprzez króciec 

przyłączeniowy dobraną do warunków lokalnych dyszą jest kierowana w strefę przylegania 

materiału do ściany[1]. Urządzenia mogą być zasilane medium o ciśnieniu do 10 atm, przy czym 

w ruchu zakładu wykazano ich wydajność także w warunkach obniżonego, dostosowanego do 

lokalnych warunków ciśnienia magistrali na poziomie 5 atm. 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Urządzenie pneumatyczne ,,SYNEX”-H  

Figure 1. Device pneumatic ,,SYNEX”-H. 

  



2. CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU PIONOWEGO KOPALINY 

W PROCESIE WYDOBYWCZYM W KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH ZIEMOWIT 

Transport pionowy urobku w ciągu technologicznym w KWK Piast-Ziemowit Ruch 

Ziemowit odbywa się dwuprzedziałowym Górniczym Wyciągiem Szybowym III o konstrukcji 

basztowej. Charakterystyka GÓRNICZEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO III jest następująca  

Szyb III jest głównym szybem wydobywczym, wentylacyjnym wdechowym o średnicy 

7,5 m i głębokości całkowitej 710,0 m, głębokości ciągnienia 638 m, w którym są zainstalowane 

dwa urządzenia wyciągowe: 

 Górniczy wyciąg szybowy III przedziału północnego obsługuje poziomy: wyładowczy, 

zrąb, załadowczy (poziom II (466 m)). Wyposażony jest w dwa skipy o udźwigu użytecznym 

30,0 Mg przy ciągnięciu urobku i stosowanej prędkości jazdy 16,0 m/s Prowadzenie naczyń 

wyciągowych jest sztywne, po stalowych prowadnikach. Wyciąg wyposażony jest w elektryczną 

maszynę wyciągową z kołem pędnym typu 4L-5500/2x3400 kW produkcji ZUT Zgoda – 

obecnie w trakcie modernizacji. 

 Górniczy wyciąg szybowy Szybu III przedziału południowego obsługuje poziomy: 

wyładowczy, zrąb, załadowczy (poziom III (638 m)). Wyposażony jest w dwa skipy o udźwigu 

użytecznym 30,0 Mg przy ciągnięciu urobku i stosowanej prędkości jazdy 16,0 m/sek. 

Prowadzenie naczyń wyciągowych jest sztywne, po stalowych prowadnikach. Wyciąg 

wyposażony jest w elektryczną maszynę wyciągową z kołem pędnym typu 4L-5500/2x3400 kW 

produkcji ZUT Zgoda – obecnie w trakcie modernizacji. 

   

 

Rys. 2 Wieża górniczego wyciągu szybowego III w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.  

Figure 2. Tower mine winder III in KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. 

  



3. OPIS PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ 

PNEUMATYCZNYCH W GÓRNICZYM WYCIĄGU SZYBOWYM III.  

3.1. Stan faktyczny przed rozpoczęciem wdrażania modernizacji. 

Służby inżynieryjne zakładu górniczego zaobserwowały zwiększony stopień oklejania 

się urobku w konstrukcji wewnętrznych naczyń skipowych oraz zbiorników rozładowczych 

związanych z transportem kopaliny o różnorodnym stopniu zawilgocenia. Największe 

nawarstwienie kopaliny zostało potwierdzone w koszach wylotowych zbiornika rozładowczego 

oraz w dolnej części naczyń skipowych nad konstrukcją stałą wysypu z naczynia.  

Sytuacja permanentnego oklejania się naczyń skipowych oraz zbiorników 

rozładowczych spowodowała zwiększoną intensywność przerw w ciągu technologicznym 

podczas usuwania zatorów, przez pracowników zakładu posiadających specjalistyczne 

uprawnienia związane z pracą na wysokości. Jak wykazała praktyka, każdorazowo proces 

usuwania zatorów trwał do około 30 minut do nawet w skrajnych przypadkach kilku godzin. 

 

Rys. 3 Oklejony zbiornik w górniczym wyciągu szybowego III w KWK Piast-Ziemowit Ruch 

Ziemowit.  

Figure 3. Plaister container in mine winder III in KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

  



3.2. Cele modernizacji Modernizacja Szybu III PN i PD w zakresie zabudowy pulsatorów 

pneumatycznych 

Służby inżynieryjne przy współpracy z  kadrą kierowniczą zakładu opracowały 

następujące cele, w związku z dążeniem do zminimalizowania ryzyka postoju ciągu 

technologicznego spowodowanego oklejaniem się kopaliny. 

 CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

Usunięcie postojów w ciągu technologicznym związanych z transportem kopaliny  

z różnorodnym stopniem zawilgocenia która wykazuje tendencję do zalegania urobku  

w wewnętrznej konstrukcji naczyń skipowych, krzywek rozładowczych oraz przy koszach 

wylotów w zbiornikach wyładowczych w Górniczym Wyciągu Szybowym przedział PD oraz 

PN w PGG S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH ZIEMOWIT. 

 Cele cząstkowe  

1. Zabudowa pulsatorów pneumatycznych przy koszach wylotowych w zbiornikach 

rozładowczych. 

2. Zabudowa pulsatorów pneumatycznych w konstrukcji krzywek rozładowczych . 

3. Zabudowa systemu udrożniania nawisów w oklejonej wewnętrznej konstrukcji naczyń 

skipowych. 

a. Zabudowa belki technologicznej wraz pulsatorem pneumatycznym w wieży basztowej 

GWS III na poz. + 2 

b. Dostosowanie naczyń skipowych do udrażniania nawisów w wewnętrznej konstrukcji  

3.3. Realizacja modernizacji Szybu III PN i PD w zakresie zabudowy pulsatorów 

pneumatycznych. 

Zakład Górniczy zabudował pulsatory pneumatyczne na nadszybiu górniczego wyciągu 

szybowego III w koszach wylotowych urządzeń wyładowczych przy przenośnikach dozujących 

601, 602, 604, oraz w krzywce rozładowczej wieży szybowej górniczego wyciągu szybowego. 

Realizacja celu 1 - zabudowa pulsatorów pneumatycznych przy koszach 

wylotowych w zbiornikach rozładowczych. 

Urządzenia pneumatyczne podłączone są do zakładowej sieci sprężonego powietrza, 

gdzie ciśnienie maksymalne medium nie przekracza 7 atm. Armatki powietrzne usytuowane są 

parzyście w konstrukcji koszy wylotowych, skierowane są pod kątem, zgodnie z kierunkiem 

przesuwania się urobku. Zbiorniki sprężonego powietrza oraz rurociągi transportujące medium 

podczas wystrzału, zabudowane są w równoległych osiach naprzemiennie, w odległości 

pionowej około 500 mm.  

Najbardziej efektywny sposób użytkowania został doświadczalnie wyznaczony jako 

seryjny, tj. poszczególne wystrzały następujące po sobie w przerwie 3-5 s począwszy od dolnej 

armatki.  

Jak wykazano doświadczalnie, w warunkach ruchowych w magistrali uzyskiwane jest 

ciśnienie na poziomie 5 atm, które w znakomitej większości przypadków wystarcza do 



przeprowadzenia skutecznego cyklu udrażniania zatorów. Czas ponownego napełnienia 

zbiornika pulsatora pneumatycznego sprężonym powietrzem wynosi od kilku do kilkunastu 

sekund. 

 

 

Rys. 5 Schemat zasilania urządzeń 

pneumatycznych.  

Figure 5.Diagram power device pneumatic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3 Schemat zabudowy urządzeń pneumatycznych w górniczym wyciągu szybowym III 

 w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.  

Figure 3.Diagram development device pneumatic in mine winder III in KWK Piast-Ziemowit 

Ruch Ziemowit. 



 

 

Rys. 4 Zabudowa urządzeń pneumatycznych w górniczym wyciągu szybowym III w KWK Piast-

Ziemowit Ruch Ziemowit.  

Figure 4. Development device pneumatic in mine winder III in KWK Piast-Ziemowit Ruch 

Ziemowit. 

Realizacja celu 2 - zabudowa pulsatorów pneumatycznych w konstrukcji krzywek 

rozładowczych. 

Realizacja drugiego z celów cząstkowych, wymagała instalacji armatki powietrznej 

zainstalowanej w krzywce rozładowczej. Celem urządzenia jest udrażnianie oklejonego 

naczynia skipowego w jego dolnej części nad konstrukcją stałą wysypu. Konstrukcja jest 

obsługiwana ręcznie przez przeszkolonych pracowników. Armatka używania jest jedynie 

w sytuacjach awaryjnych. Proces działania polega na wystrzale strugi powietrza przy jak 

najbliższej odległości od zaklejonego wysypu naczynia skipowego. Uderzenie ma za zadanie 

rozruszać oklejony urobek, aby ciężar zalegający w skipie (~30 t) wznowił wysypywanie urobku 

do zbiornika rozładowczego. 

 

 



 

Rys. 5 Schemat zabudowy urządzeń pneumatycznych w wieży górniczego wyciągu szybowego 

III w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.  

Figure 5.Diagram development device pneumatic in tower mine winder III in KWK Piast-

Ziemowit Ruch Ziemowit 

 

Rys. 6 Zabudowa urządzeń pneumatycznych w wieży górniczego wyciągu szybowego III 

w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.  

Figure 6. Development device pneumatic in tower mine winder III  in KWK Piast-Ziemowit 

Ruch Ziemowit. 

  



Realizacja celu 3 - zabudowa systemu udrożniania nawisów w oklejonej wewnętrznej 

konstrukcji naczyń skipowych. 

Podczas realizacji trzeciego z celów cząstkowych ,,Zabudowy systemu udrożniania 

nawisów w wewnętrznej konstrukcji naczyń skipowych”, pracownicy inżynieryjni 

w porozumieniu z kadrą kierowniczą oraz firmą realizującą projekt dostawy nowych naczyń 

skipowych dla PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit zaprojektował oraz rozpocząć 

proces uruchomienia systemu przyłączy w konstrukcji naczynia skipowego w celu podłączenia 

pulsatorów pneumatycznych. Jak wykazano w warunkach prowadzenia ruchu w zakładzie, z 

uwagi na podobieństwo warunków pracy oraz  zagrożeń, zastosowanie tego typu rozwiązania 

w konstrukcji zbiorników rozładowczych pozwoli na wdrożenie procesu związanego 

z oczyszczaniem wewnętrznej konstrukcji naczyń skipowych.  

Obecnie wykonywane naczynia skipowe będą posiadały specjalnie króćce służące do 

podłączenia z pulsatorem zabudowanym na belce w rozładunku.  

 

 

Rys. 7 Wizualizacja zabudowy urządzeń pneumatycznych w naczyniach skipowych. 

Figure 7 Visualization development device pneumatic in skip dishes. 



3.4. Wnioski  

Zastosowane rozwiązanie przyniosło następujące rezultaty  

1. Zmniejszenie nieplanowanych przerw w ciągu technologicznym związanych 

 z usuwaniem zatorów w zbiornikach retencyjnych, w konstrukcji wewnętrznej naczyń 

skipowych, w konstrukcji krzywek rozładowczych oraz wylotów w zbiornikach 

wyładowczych. 

2. Zmniejszenie zwilgocenia urobku związane z wyeliminowaniem wody dotychczas 

używanej do doraźnego usuwania zatorów z trudnodostępnych miejsc. 

3. Poprawą bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania ww. prac, poprzez 

zastosowanie elektrycznych pulpitów sterowniczych, dzięki którym z bezpiecznej odległości 

jest udrażniany zalegający urobek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura:  

1. Instrukcja Oryginalna Obsługi Pulsatora Pneumatycznego „SYNEX”-H. 

 



Removal of blockages in retention reservoirs using 

pneumatic pulsators in the conditions of PGG S.A. 

Branch of KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

 

Taking into account the conditions prevailing in KWK Piast-Ziemowit Ruch 

Ziemowit during the transport of minerals from the mining levels and the systematic 

wrapping of the internal structures of the skip vessels, the plant modernized the 

Mining Shaft Hoist of the shaft III north and south in the scope of installing 

pneumatic pulsators in the unloading tanks and in the unloading cam of the vessel 

skip. The installation of devices reduced the intensity of unplanned breaks in the 

process line during the removal of blockages in retention reservoirs. The plant plans to 

use this solution when cleaning the internal structure of the skip vessels. For this 

purpose, the mine is simultaneously implementing an investment task related to the 

purchase of skip vessels in the Mining Shaft Hoist III in the northern section, where, 

together with a design company, it adapts the skip vessel to the possibility of 

connecting a pneumatic pulsator. 

 



Zastosowanie odrzwi łukowych wzmacnianych ŁPZiem w warunkach PGG S.A. Oddział 
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STRESZCZENIE: Zasadniczym celem obudowy jest zapewnienie funkcjonalności 

wyrobiska poprzez zachowanie wymaganych wymiarów przekroju poprzecznego wyrobiska 

w całym założonym okresie jego użytkowania .W  KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

podobnie jak w większości zakładów  górniczych, do zabezpieczania chodników stosuje się 

odrzwia łukowe ŁP wykonane z kształtowników typu V wg PN-H-93441-3 o wielkościach 

dostosowanych do warunków geologiczno-górniczych oraz funkcji wyrobiska. Stalowa 

obudowa łukowa ŁP wyrobisk korytarzowych jest powszechnie stosowana ze względu na 

zapewnienie stateczności wyrobiska. Ruch Ziemowit pierwszy raz w swojej historii prowadzi 

roboty udostępniające oraz eksploatacyjne w pokładzie 318. Podczas drążenia chodników 

napotkano na bardzo trudne warunki górniczo-geologiczne objawiające się z wypiętrzeniem 

skał spągowych oraz wzmożonym ciśnieniem stropowym górotworu powodującym 

deformację obudowy. Biorąc pod uwagę powyższe, inżynierowie z Ruchu Ziemowit 

współpracując z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Hutą Łabędy S.A. opracowali projekt 

odrzwi ŁPZiem dedykowanych dla wzmożonych ciśnień górotworu oraz dostosowanych do 

miąższości pokładu węgla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Opis konstrukcji odrzwi łukowych wzmocnionych ŁPZiem. 

Charakterystyczną cechą odrzwi ŁPZiem jest jeden promień gięcia R wszystkich 

elementów łukowych, który powoduje lepszą współpracę między połączonymi łukami.                     

Odrzwia ŁPZiem przeznaczone są do wykonywania obudów zabezpieczających wyrobiska 

korytarzowe w warunkach wzmożonych ciśnień oraz w warunkach zagrożenia wstrząsami 

[6].  

 

Odrzwia obudowy chodnikowej ŁPZiem wykonywane są w trzech wariantach – jako 

odrzwia symetryczne, niesymetryczne oraz z dzielonym łukiem ociosowym. Składają się one 

z dwóch łuków ociosowych oraz dwóch identycznych łuków stropnicowych. Odrzwia 

zgodnie z dokumentacją rysunkową i warunkami technicznymi wykonywane są w 8 

rozmiarach, z kształtowników V29, V32 i V36. Stosując odrzwia w wariancie 

niesymetrycznym można poprzez zmianę zakładek ociosowych na etapie drążenia wyrobiska 

dostosować położenie końca łuku stropnicowego do poziomu stropu eksploatowanego 

pokładu. Obudowa ŁPZiem ze względu na swoją konstrukcję posiada znaczny wskaźnik 

nośności co wpływa na korzyść utrzymania wyrobisk górniczych wykonywanych w 

znacznych głębokościach. Wielowariantowość jest zawdzięczana zwiększonym zakładkom na 

łukach stropnicowych oraz ociosowych.   

 Z uwagi na właściwy dobór obudowy i późniejsze bezpieczne jej użytkowanie istotne 

jest określenie odporności i podatności odrzwi. Ich znajomość pozwala określić dopuszczalną 

podziałkę obudowy w oparciu o obowiązujące zasady doboru obudowy [1,2,4]. Jednym ze 

sposobów określenia odporności i nośności jest przeprowadzenie badań stanowiskowych w 

 

Rys. 1 Schemat odrzwi ŁPZiem 



oparciu o normę PN-G-15000 05 [3]. Dla obudowy ŁPZiem zakres badań stanowiskowych 

obejmował: 

 Sprawdzenie podstawowych wymiarów poprzeczne przekroju kształtownika V36 

łukowych elementów obudowy, 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów odrzwi w stanowisku, 

 badanie odrzwi w stanie podatnym (Rys. 2), 

 wyznaczenie roboczej nośności odrzwi FN, 

 wyznaczenie całkowitego zmniejszenia się odrzwi yn, 

 oględziny po badaniu [5]. 

 

Rys. 2 Schemat obciążenia odrzwi ŁPZiem 10/V36 podczas badań stanowiskowych [5]. 

 

W czasie badania rejestruje się zmniejszenie (y) wysokości odrzwi, wartości 

poszczególnych sił czynnych (F4, F5, F6), wartości poszczególnych sił biernych (F1, F2, F3, F7, 

F8, F9) oraz zmiany bezwzględnych przemieszczeń punktów pomiaru deformacji. Rejestracja 

tych pomiarów odbywa się co 10 sekund, co pozwala z wystarczającą dokładnością otrzymać 

charakterystykę odrzwi przy prędkości narastania obciążenia wynoszącej ok. 0,6 kN/s. 

Badaniom poddano odrzwia ŁPZiem 10/V36 z dzielonym łukiem ociosowym. Próby 

pozwoliły na określenie nośności odrzwi. Na rysunkach 35 pokazano charakterystyki 

przebadanych odrzwi. 

 



 

 

 

Rys. 3 Charakterystyka odrzwi ŁPZiem10/V36 [5]. 

 

 

 

 

 



 

 

Rys. 4 Charakterystyka odrzwi ŁPZiem10/V36 [5]. 

 



 

 

Rys. 5 Charakterystyka odrzwi ŁPZiem10/V26 [5]. 

 

Wyznaczone parametry dla badanych odrzwi ŁPZiem 10/V36 zostały przedstawione w 

Tablicy 1.  



 

Tablica 1. Wyznaczone parametry nośnościowo-deformacyjne dla odrzwi ŁPZiem10/V36 

badanych w stanie podatnym [5]. 

Numer 

odrzwi 

Robocza 

nośność odrzwi 

FN 

Całkowite 

zmniejszenie 

wysokości 

odrzwi yp 

Oględziny odrzwi po badaniu 

kN mm 

22-81-2 553,8 300 

Zsuwy wystąpiły we wszystkich złączach. Praca 

strzemion w złączach prawidłowa. Nie stwierdzono 

ukosowania się jarzm i zginanie śrub. 

22-81-3 533,1 300 

Zsuwy wystąpiły w dwóch złączach Z1 i Z4. Praca 

strzemion w złączach prawidłowa. Nie stwierdzono 

ukosowania się jarzm i zginanie śrub. 

22-81-4 507,4 300 
Zsuwy wystąpiły w dwóch złączach Z1 i Z4. Praca 

strzemion w złączach prawidłowa. Nie stwierdzono 

ukosowania się jarzm i zginanie śrub. 

 

Dodatkowo w Tabelach 25 przedstawiono zmianę wskaźnika nośności odrzwi ze 

względu na ich wielkość. Porównane zostały wielkości odrzwi 10/-/4/A oraz 12/-/4/A z uwagi 

na najczęszcze wykorzystywanie ich w warunkach KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. 

Pozostałe wielkości odrzwi oraz ich nośność zostały przedstawione w Katalogu Wyrobów dla 

Górnictwa Wydanie 2015- Huta Łabędy. Porównując tożsame formaty obudowy wskaźniki 

nośności dla odrzwi ŁPZiem są średnio o 25% wyższe niż dla odrzwi ŁP [7]. 

 

Tablica 2. Wartość wskaźników nośności ŁP, ŁPw, ŁPP, ŁPZ i ŁPZw wykonanych ze stali 

S480 (o podwyższonych parametrach mechanicznych) i S480W (o podwyższonych 

parametrach mechanicznych i odporności korozyjnej I generacji) wg PN-H-84042.[7] 

Wielkość 

odrzwi 

Szerokość Wysokość 
Wskaźnik Wn nośności dla odrzwi z 

kształtowników, MN/m 

mm V29 V32 V36 

10/-/4/A 5500 3800 0,218 0,247 0,270 

12/-/4/A 6100 4225 0,179 0,208 0,233 

 

Tablica 3 Wartość wskaźników nośności odrzwi ŁPZiem wykonanych ze stali S480W.[7] 

Wielkość 

odrzwi 

Szerokość Wysokość 
Wskaźnik nośności odrzwi 

V29 V32 V36 

mm MN/m 

ŁPZiem10 5800 3800 0,310 0,340 0,369 

ŁPZiem12 6100 4225 0,261 0,287 0,314 

Tablica 4. Wartość wskaźników nośności odrzwi ŁP, ŁPw, ŁPP, ŁPZ i ŁPZw wykonanych ze 

stali S550W (o podwyższonych parametrach mechanicznych) i S480W (o 

podwyższonych parametrach mechanicznych i odporności korozyjnej I generacji) 

wg PN-H-84042.[7] 



Wielkość odrzwi 
Szerokość Wysokość 

Wskaźnik W
N
 nośności dla odrzwi z 

kształtowników, MN/m 

mm V29 V32 V36 

10/-/4/A 5500 3800 0,233 0,264 0,288 

12/-/4/A 6100 4225 0,191 0,221 0,248 

Tablica 5. Wartość wskaźników nośności odrzwi ŁPZiem wykonanych ze stali S550W.[7] 

Wielkość 

odrzwi 

Szerokość Wysokość 
Wskaźnik nośności odrzwi 

V29 V32 V36 

mm MN/m 

ŁPZiem10 5800 3800 0,347 0,374 0,403 

ŁPZiem12 6100 4225 0,287 0,317 0,349 

 
 

2. Zabudowa odrzwi ŁPZiem 

Zabudowa odrzwi powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-G-06011. Należy 

zachować długości zakładek określone w dokumentacji rysunkowej. Stropnice odrzwi można 

łączyć strzemionami na spągu lub na pomoście a następnie w całości podnosić wykorzystując 

wysięgnik kombajnu i umieszczać pod stropem wyrobiska. Następnie dopina się łuki 

ociosowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na długości zakładek żeby były zgodne z 

określonymi w dokumentacji rysunkowej. W wyrobiskach drążonych metodą MW, do 

podnoszenia stropnic należy wykorzystać odpowiednie podciągniki zamontowane na 

podciągach. 

Łuki ociosowe należy posadowić na stopach podporowych przeznaczonych do danej 

wielkości kształtownika odrzwi następnie połączyć je z łukami stropnicowymi 

umieszczonymi pod stropem wyrobiska. 

Łączenie łuków na długości zakładki podanej w dokumentacji rysunkowej wykonuje się w 

sposób jednakowy dla wszystkich połączeń łuków współpracujących. Przedmiotowe odrzwia 

mogą być łączone tylko strzemionami zgodnyrni z PN-G-15011 i posiadającymi certyfikat 

bezpieczeństwa "B", upoważniający do ich stosowania w podziemnych wyrobiskach 

zakładów górniczych, przy uwzględnieniu zaleceń, uwag i ograniczeń podanych w w/w 

dokumentach. Zaleca się stosowanie strzemion typu SD lub SDO. Elementy odrzwi łączy się 

za pomocą dwóch lub trzech strzemion w złączu. W zakładce łuków stropnicowych oraz 

zwiększonej zakładce łuków ociosowych należy stosować trzy strzemiona. 

Połączenie łuków w złączu wykonuje się w sposób opisany poniżej: 



 na element zewnętrzny należy nasunąć strzemię górne w stanie złożonym, zabierakami 

zwrócone w kierunku nasuwania oraz opcjonalnie strzemię środkowe, 

 na element wewnętrzny nasunąć strzemię dolne, również w stanie złożonym, daszkiem 

zabierakowym zwrócone w kierunku nasuwania, 

 element wewnętrzny na długości zakładki równolegle złożyć z elementem 

zewnętrznym i na końce elementów przesunąć strzemiona skrajne, 

 dokręcanie śrub należy rozpocząć od strzemienia górnego, dokręcaj ąc stopniowo na 

przemian śruby, aż do osiągnięcia wymaganej wartości momentu, po czy in w ten sam 

sposób dokręcić śruby strzemienia dolnego i opcjonalnie strzemienia środkowego. 

Nakrętki śrub strzemion muszą być dokręcone momentem (Md) o odpowiedniej wartości. 

Wartości momentów dokręcenia nakrętek śrub strzemion określone są w instrukcjach 

stosowania poszczególnych typów strzemion. Nakrętki należy dokręcać dynamometrycznym 

kluczem ręcznym umożliwiającym osiągnięcie zalecanego momentu dokręcenia lub za 

pomocą zakrętaków mechanicznych z regulowanym momentem, dopuszczonych do 

stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Do kontroli wartości momentu dokręcenia 

stosować klucze dynamometryczne o dokładności wskazań ±10 Nm. Do odrzwi wykonanych 

ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych zaleca się stosować strzemiona 

wzmocnione np. SDw lub SDOw wg PN-G-15011.  

Rozpory należy zabudowywać w odległości od siebie nie większej jak 1,2 m (mierzonej po 

dnie kształownika), przy czym musi być spełniony warunek, aby odległość rozpory od 

końców łuków w złączu była nie mniejsza od 0,2 m, a rozpora przyspągowa była zabudowana 

w odległości od spągu nie większej od 0,35 m. W przypadku rozpór budowanych w obszarze 

zakładki należy stosować wydłużone śruby hakowe lub kabłąkowe. Dopuszcza się inne liczby 

i rozstaw rozpór zgodnie z projektem technicznym drążenia wyrobiska. 

W zależności od wytrzymałości na ściskanie skat spągowych, pola powierzchni stóp 

podporowych muszą wynosić: 

 przy skałach o wytrzymałości Rc ≤20 MPa minimum 600 cm2, 

 przy skałach o wytrzymałości Rc = 20 MPa ÷ 30 MPa - 400 cm2, 

 przy skałach o wytrzymałości R > 30 MPa - można nie stosować stóp odporowych, 

Mogą być stosowane stopy o innych polach powierzchni zgodnie z projektem technicznym 

drążenia wyrobiska. 

Dobór okładzin zależy przede wszystkim od rozstawu odrzwi i wielkości profilu 

kształtownika, z którego wykonane są odrzwia, tzn. pośrednio od warunków geologicznych 



panujących w otoczeniu wyrobiska. Zaleca się stosować następujące rodzaje okładzin: 

okładziny żelbetowe typu A lub B, siatki zgrzewane zaczepowe (z pojedynczymi lub 

podwójnymi zaczepami), okładziny z blachy profilowanej, siatki łańcuchowo-węzłowe. 

Sposób zabudowy okładzin na odrzwiach powinien być zgodny z odpowiednimi 

instrukcjami ich stosowania. Na odrzwiach mogą być zabudowane tylko okładziny 

posiadające certyfikat bezpieczeństwa "B", upoważniający do ich stosowania w podziemnych 

wyrobiskach zakładów górniczych, przy uwzględnieniu zaleceń, uwag i ograniczeń podanych 

w w/w dokumentach. 

Warunkiem prawidłowej pracy odrzwi obudowy jest wykonanie za opinką pełnej 

wykładki, która zapewnia równomierny rozkład obciążeń odrzwi. Brak lub niestaranne 

wykonanie wykładki powoduje rozluźnienie skał stropowych, wzrost obciążeń obudowy, a 

często bardzo niekorzystne punktowe obciążenie odrzwi. Niewłaściwie wykonana wykładka 

może powodować przedwczesne usztywnienie odrzwi i trwałą deformację ich elementów [6]. 

 

3. Zastosowanie praktyczne odrzwi ŁPZiem 

Obecnie KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit pierwszy raz w swojej historii prowadzi 

roboty udostępniające oraz eksploatacyjne w pokładzie 318. W grudniu 2022 roku została 

oddana do eksploatacji ściana 1801, równolegle prowadzone są prace związane z 

udostępnieniem pola eksploatacyjnego ściany 1802. Zgodnie z harmonogramem biegu ścian, 

w pokładzie 318 w parceli A planowanych do udostępnienia i późniejszej eksploatacji jest w 

sumie 5 ścian. Podczas drążenia chodników napotkaliśmy bardzo trudne warunki górniczo-

geologiczne objawiające się z wypiętrzeniem skał spągowych oraz wzmożonym ciśnieniem 

stropowym górotworu powodującym deformację obudowy. Problemy te wymusiły 

konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z kotwieniem wyrobiska, zabudową 

podciągów stalowych w stropie oraz zastosowaniem dodatkowych strzemiona w złączu. 

Mając to na uwadze, KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit wdraża rozwiązania w celu 

ograniczenia ww. niekorzystnych zjawisk do takiego stopnia, aby chronione wyrobiska 

zachowały swoją funkcjonalną użyteczność. 

 



 

Rys. 7 Wycinek mapy pokładu 318. 

 

 

 

Rys. 8 Obudowa ŁPZiem w trakcie zabudowy w chodniku 1837. 

 



5. Podsumowanie 

Obudowa ŁPZiem zabudowana została w chodniku 1837 w pokładzie 318. Odpowiednie 

parametry wytrzymałościowe oraz konstrukcyjne obudowy, skutecznie przeciwdziałają i 

ograniczają strefę ciśnień i umożliwiają zachowanie stateczności wyrobiska. Dodatkowo 

odrzwia obudowy ŁPZiem wykazują średnio 25% wyższy wskaźnik nośności Wn w 

porównaniu do odrzwi typoszeregu ŁP o tożsamych wielkościach. Z uwagi na spełnienie 

wymagań jakie zostały nałożone na obudowę ŁPZiem, KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

planuje kolejny zakup obudowy i zabudowę jej w chodnikach w pokładzie 318.  
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APPLICATION OF THE REINFORCED ARCH SUPPORT ŁPZIEM IN THE 

CONDITIONS OF PGG S.A. COAL MINE KWK PIAST-ZIEMOWIT PART ZIEMOWIT. 

 

The main purpose of the support is to ensure the functionality of the excavation by 

maintaining the required dimensions of the excavation's cross-section throughout the assumed 

period of its use. -In Ziemowit part of Piast-Ziemowit, coal mine, as in most coal mines, the 

ŁP arch frames are used to protect the galleries, made of V-sections according to PN-H-

93441-3, with sizes adapted to the geological and mining conditions and the function of the 

excavation. The steel arch support ŁP for road headings is commonly used due to ensuring the 

stability of the heading. The Ziemowit part of coal mine, for the first time in its history, is 

carrying out access and exploitation works in the seam 318. During the drilling of the 

galleries, very difficult mining and geological conditions were encountered, manifested by the 

uplift of the floor rocks and increased roof pressure of the rock mass causing deformation of 

the lining. Considering the above, engineers from Ziemowit, working with the Central Mining 

Institute and Huta Łabędy S.A. developed a design for the ŁPZiem arch dedicated to 

increased rock mass pressures and adapted to the thickness of the coal seam. 
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STRESZCZENIE: Wykonywanie wyrobisk związane jest z naruszeniem pierwotnej równowa-

gi w masywie skalnym. Zmianie ulega pierwotny stan naprężenia. Od wtórnego stanu napręże-

nia zależy stan wytężenia masywu skalnego, który z kolei ma wpływ na procesy jego defor-

mowania. Konwergencja jest wielkością charakteryzującą zaciskanie wyrobisk. Problemy   

związane z konwergencją i jej pomiarem stają się kluczowe dla zapewnienia stateczności dłu-

gotrwałych wyrobisk. Najdłużej eksploatowanymi wyrobiskami, są wyrobiska zlokalizowane 

w pobliżu szybów. Aby zapobiec nadmiernemu zaciskaniu się wyrobiska, mogącemu dopro-

wadzić w dalszej kolejności do zawału skał stropowych, należy prowadzić ciągły pomiar gaba-

rytów wyrobiska, dzięki któremu można wcześniej podjąć środki zapobiegawcze w celu unik-

nięcia zagrożenia i zachowania stateczności wyrobiska. Przedmiotowy system pozwala na cią-

gły pomiar znacznej ilości punktów i rozszerzenie badań na znacznie większą ilość wyrobisk. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: pomiar, konwergencja, SRMS, wyrobiska, Ziemowit.  
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1. WSTĘP. 
 

Nadrzędnym celem prowadzenia badań i monitorowania deformacji górotworu jest zapewnie-

nie bezpieczeństwa wydobycia, uniknięcie zagrożenia w kopalni oraz kontrolowanie deforma-

cji zachodzących na powierzchni terenu. 

Badania prowadzone są obecnie metodami geodezyjnymi i nie geodezyjnymi przez działy in-

żynieryjne kopalni. Badając zmiany wymiarów wyrobiska obserwuje się i kontroluje charakter 

zaciskania. 

Badanie zmian zachodzących w geometrii wyrobiska umożliwia również wcześniejsze podję-

cie środków zapobiegawczych jak przebudowa wyrobiska bądź jego wzmocnienie.  

Mierzalnym wskaźnikiem zaciskania wyrobisk jest konwergencja. Ocena konwergencji masy-

wu skalnego i wyrobisk w obudowie służy kontroli deformacji masywu skalnego i obudowy, a 

także pozwala na porównanie procesów zaciskania różnych grup wyrobisk.  

 

2. POMIAR KONWERGENCJI. 
 

Metodyka wyznaczania konwergencji wyrobisk. 

Obserwując zmiany konwergencji w czasie, można określić proces deformacji w otoczeniu 

wyrobisk i przewidywać jak kształtować się on będzie w przyszłości.  

Na podstawie badań modelowych oraz in situ, w środku ścian przekroju modelującego chodnik 

przemieszczenia w kierunku do nich prostopadłym są największe - tworzą maksymalne konwe-

rgencje, które określa się liniowymi konwergencjami głównymi.  

Urządzenia systemu SRMS pozwalają na jego stosowanie w wyrobiskach kopalń niezagrożo-

nych wybuchem metanu oraz zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  

System SRMS polega na ciągłym monitorowaniu zmian zachodzących w górotworze powsta-

łych w skutek prowadzonej eksploatacji. Czujnik systemu SRMS (Rys.1) wykonuje cykliczne 

pomiary dalmierzem laserowym oraz inklinometrem.  

 
Rys. 1 Czujnik pomiarowy SRMS. 

Figure 1. Measuring sensor SRMS. 
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Zastosowanie odpowiednio dobranych algorytmów obliczeniowych pozwala uzyskać precy-

zyjny wynik pomiaru. Użytkownik uzyskuje informację np. o aktualnym obniżeniu stro-

pu/wypiętrzeniu spągu w chodniku w odniesieniu do tzw. pomiaru odniesienia. Ilość i miejsca 

rozlokowania czujników zależą od potrzeb i wymogów monitorowanego chodnika. Zasięg 

transmisji radiowej ISM 868MHz pomiędzy centralą a czujnikiem wynosi do 250m zależenie 

od panujących warunków. Możliwość okresów pomiarów od 1 min.  

Centrala systemu SRMS (Rys.2) pozwala na gromadzenie danych przynależnych czujników 

będących w jej zasięgu oraz na możliwość wyświetlania danych pomiarowych. Umożliwia 

udostępnienie danych do systemów wizualizacji poprzez światłowód lub RS485 oraz konfigu-

rację i diagnostykę czujników (Rys.3).  

 
Rys. 2 Centrala systemu SRMS. 

Figure 2. System headquarters SRMS. 

 

 
Rys. 3 Schemat działania  systemu SRMS. 

Figure 3. SRMS system operation diagram. 
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3.WYNIKI POMIARU KONWERGENCJI PRZEKOPU KOŁOWEGO E-1. 

 

W ramach prób ruchowych w Kopalni Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit zabudowano 10 czujni-

ków systemu SRMS w przekopie kołowym E-1 (Rys. 4). Przekop w miejscu zabudowy czujni-

ków był monitorowany wcześniej przez dział Mierniczo-Geologiczny. Schemat rozmieszcze-

nia czujników przedstawia rysunek 5. System do pomiaru konwergencji wyrobisk SRMS był 

testowany w warunkach dołowych w okresie od  25.05.2022 r. do 13.10.2022 r. Przedmiotowe 

czujniki dokonywały cyklicznych pomiarów konwergencji w wyznaczonych punktach wyrobi-

ska pozwalając na monitorowanie zmian geometrii tychże wyrobisk. Drogą radiową dane po-

miarowe przesyłane były do centrali systemu SRMS (Rys. 6) zlokalizowanej w pomieszczeniu 

dysponenta przewozu dołowego. Centrala systemu pozwalała na lokalny odczyt pomiarów z 

czujników a jednocześnie pośredniczyła w przesyłaniu danych do serwera systemu SRMS zlo-

kalizowanego w serwerowni na powierzchni kopalni. Połączenie centrali systemu SRMS z 

serwerem wykonane było za pomocą sieci Ethernet w technologii światłowodowej. Wizualiza-

cję odczytu pomiarów na powierzchni kopalni przedstawia rysunek nr 7.  

 

 
 

 
Rys. 4 Zabudowa czujników w przekopie kołowym E-1 

Figure 4. Sensor installation in E-1 roadway gallery.  



 5 

 
Rys. 5 Rozmieszczenie czujników w przekopie kołowym E-1 

Figure 5. Placement of sensors in E-1 roadway gallery.  

 

 
Rys. 6 Centrala systemu SRMS zabudowana w pomieszczeniu dysponenta przewozu. 

Figure 6. System headquarters SRMS in roadway control room 
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Rys. 7 Interfejs graficzny oprogramowania systemu SRMS.  

Figure 7. SRMS software interface.  

 

PUNKT POMIAROWY 1 – BELKA 0  

Pomiar przy użyciu 1szt. czujnika:  

SRMS-02/G nr 1  – konwergencja pionowa 

 

 
Rys. 8 Czujni SRMS-02/G nr1 w punkcie pomiarowym 1.  

Figure 8. Measuring sensor SRMS-02/G at the point 1.  

 

Czujnik SRMS-02/G nr 1 zabudowany był na belce 0 mierząc konwergencję pionową. Z prze-

prowadzonej analizy danych wynika, że konwergencja pionowa chodnika w rejonie belki 

oznaczonej nr 0 nie uległa zmianom (zmiany ±1mm należy traktować jako błąd pomiarowy 

czujnika) 
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Rys. 8 Wyniki pomiarów w punkcie pomiarowym 1.  

Figure 8. Measurement results at the point1. 

 

PUNKT POMIAROWY 2 – BELKA 2 

Pomiar przy użyciu 2szt. czujników:  

SRMS-02/G nr 2 – konwergencja pionowa  

SRMS-02/G nr 8 – konwergencja pozioma 

 

 
Rys. 9 Czujniki SRMS-02/G nr 2 i SRMS-02/G nr 8  w punkcie pomiarowym 2.  

Figure 9. Measuring sensor SRMS-02/G nr 2 i SRMS-02/G nr 8 at the point 2. 

 

Czujnik SRMS-02/G nr 2 zabudowany był na belce 2 mierząc konwergencję pionową, gdzie 

punktem pomiarowym była szyna kolejowa. Z uwagi na co najmniej dwukrotną zmianę jego 

położenia (prawdopodobnie przypadkową – np. wynikającą z niedoskonałości zastosowanego 

mocowania) zwracał on w końcowym etapie pomiarów niewłaściwe wyniki. Punkt pomiarowy 

dalmierza laserowego prawdopodobnie został przesunięty z szyny kolejowej na inne podłoże i 

w wyniku tego wartość pomiarowa konwergencji zmieniła się o 110mm co widoczne jest na 

rysunku nr 10. 
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Rys. 10 Pomiar konwergencji Czujnik SRMS-02/G nr 2.  

Figure 10. Convergence measurement SRMS-02/G nr 2. 

 

Czujnik SRMS-02/G nr 8  zabudowany był na ociosie w okolicy belki 2 mierząc konwergencję 

poziomą. Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że konwergencja pozioma chodnika w 

rejonie belki oznaczonej nr 2 nie uległa zmianom (zmiany ±1mm należy traktować jako błąd 

pomiarowy czujnika) 

 

 
Rys. 11 Wyniki pomiarów czujnika SRMS-02/G nr 8.  

Figure 11. Measurement results at the convergence measurement SRMS-02/G nr 8. 
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PUNKT POMIAROWY 3 – BELKA 4 

 

Pomiar przy użyciu 3szt. czujników:  

SRMS-02/G nr 3 – konwergencja pionowa  

SRMS-02/G nr 9 – konwergencja pionowa  

SRMS-02/G nr 10 – konwergencja pionowa 

 

 
Rys. 12. Czujniki SRMS-02/G nr 3, SRMS-02/G nr 9 i SRMS-02/G nr 10 w punkcie pomiaro-

wym 3.  

Figure 12. Measuring sensor SRMS-02/G nr 3, SRMS-02/G nr 9 i SRMS-02/G nr 10 nr 8 at the 

point 3. 

 

Czujnik SRMS-02/G nr 3 zabudowany na belce 4 oraz czujnik SRMS-02/G nr 9  

zabudowany na ociosie w rejonie belki 4 mierzyły konwergencję pionową. Z 

przeprowadzonej analizy danych wynika, że konwergencja pionowa chodnika w 

rejonie tej belki ulegała zmianom. Analizując charakter tychże zmian można 

domniemywać, że prawdopodobnie wynikają one ze znacznych ruchów szyny 

kolejowej, która była punktem odniesienia dla czujnika pomiarowego. 
 

 
Rys. 13 Wyniki pomiarów czujnika SRMS-02/G nr 3.  

Figure 13. Measurement results at the convergence measurement SRMS-02/G nr 3. 
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Rys. 14. Wyniki pomiarów czujnika SRMS-02/G nr 9.  

Figure 14. Measurement results at the convergence measurement SRMS-02/G nr 9. 

 

Czujnik SRMS-02/G nr 10 (adr:109) zabudowany był na ociosie w rejonie belki 4 mierząc 

konwergencję pionową, gdzie punktem pomiarowym była szyna kolejowa. Z uwagi na zmianę 

jego położenia (prawdopodobnie przypadkową – np. wynikającą z niedoskonałości zastosowa-

nego mocowania) zwracane wyniki pomiarowe były niewłaściwe. Punkt pomiarowy dalmierza 

laserowego prawdopodobnie został przesunięty z szyny kolejowej na inne miejsce i w wyniku 

tego wartość pomiarowa konwergencji zmieniła się o ~150mm co widać na wykresie nr 15. 

 

 
Rys. 15 Pomiar konwergencji Czujnik SRMS-02/G nr 10.  

Figure 15. Convergence measurement SRMS-02/G nr 10. 
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PUNKT POMIAROWY 4 – BELKA 6 

 

Pomiar przy użyciu 3szt. czujników:  

SRMS-02/G nr 5 – konwergencja pionowa  

SRMS-02/G nr 4 – konwergencja pionowa  

SRMS-02/G nr 7 – konwergencja pionowa 

 

 
Rys. 16. Czujniki SRMS-02/G nr 5, SRMS-02/G nr 4 i SRMS-02/G nr 7 w punkcie pomiaro-

wym 4.  

Figure 16. Measuring sensor SRMS-02/G nr 5, SRMS-02/G nr 4 i SRMS-02/G nr 7  at the po-

int 4. 

 

Z przeprowadzonej analizy danych w okresie wynika, że konwergencja pionowa chodnika w 

rejonie tej belki uległa zmniejszeniu. Zarejestrowana została zmiana o ok. -3mm na wszystkich 

trzech czujnikach. 

 

 
Rys. 17 Wyniki pomiarów czujnika SRMS-02/G nr 5.  

Figure 17. Measurement results at the convergence measurement SRMS-02/G nr 5. 
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Rys. 18 Wyniki pomiarów czujnika SRMS-02/G nr 4.  

Figure 18. Measurement results at the convergence measurement SRMS-02/G nr 4. 

 

 
Rys. 19 Wyniki pomiarów czujnika SRMS-02/G nr 7.  

Figure 19. Measurement results at the convergence measurement SRMS-02/G nr 7. 
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PUNKT POMIAROWY 5 – BELKA 8 

 

Pomiar przy użyciu 1 szt. czujnika  

SRMS-02/G nr 6 – konwergencja pionowa  

 

 
Rys. 20. Czujniki SRMS-02/G nr 6, w punkcie pomiarowym 5.  

Figure 20. Measuring sensor SRMS-02/G nr 6, at the point 5. 

 

Czujnik SRMS-02/G nr 6 (adr:105) zabudowany był na belce 0 mierząc konwergencję piono-

wą. Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że konwergencja pionowa chodnika w rejonie 

tej belki uległa zmniejszeniu. Zarejestrowana została zmiana o ok. -2mm do dnia 2022-09-10, 

niestety z uwagi na rozładowanie się baterii dalsze pomiary nie były wykonywane (W wybra-

nych czujnikach celowo zostały użyte baterie częściowo już rozładowane w celu obserwacji 

zachowania się czujników w przy pracy z baterią bliską rozładowania) 

 

 
Rys. 21 Wyniki pomiarów czujnika SRMS-02/G nr 6.  

Figure 21. Measurement results at the convergence measurement SRMS-02/G nr 6. 

 

 



 14 

4.WNIOSKI. 

 

Przeprowadzone testy w wyrobiskach dołowych kopalni potwierdziły poprawność działania 

czujników pomiarowych SRMS-02/G w różnych warunkach oraz przy różnych sposobach 

montażu czujników. Cześć czujników dokonywała pomiarów w kierunkach pionowych oraz 

poziomych przekroju wyrobiska natomiast pozostałe czujniki zabudowane na ociosie, wyko-

rzystywały wbudowany czujnik pochylenia (tzw. inklinometr) i za pomocą odpowiednich obli-

czeń matematycznych obrazowały zmiany konwergencji w wybranych punktach przedmioto-

wego wyrobiska. Czujniki dokonywały cyklicznych pomiarów z okresem próbkowania 60s w 

celu zebrania największej ilości danych pomiarowych do analiz. W trakcie przeszło 130 dni 

pracy systemu  zebranych zostało z każdego czujnika ponad 180 tysięcy pomiarów (bez wy-

miany baterii w czujnikach). Przy okresie pomiarów zwiększonym do 1h bateria pozwala na 

pracę czujnika przez 8 lat. Analiza danych dostępnych w aplikacji EK-GRAF moduł SRMS 

pozwala potwierdzić poprawność oraz stabilność pomiarów dokonywanych przez czujniki za-

budowane w wyrobisku w długim okresie czasu oraz w obecności dużych zakłóceń elektroma-

gnetycznych (bezpośrednia obecność trakcji kolei podziemnej). 

Poprawność końcowych danych pomiarowych zmian konwergencji wyrobiska z poszczegól-

nych czujników potwierdzona została poprzez wykonanie pomiarów przez pracowników od-

działu TMG. 

Podczas testów zauważono, iż należy dopracować konstrukcje mocujące czujników by umoż-

liwić precyzyjną regulację oraz możliwość łatwego montażu czujników SRMS-02/G w róż-

nych warunkach. Ponadto uznano za zasadne wprowadzenie możliwości sprawdzenia (w spo-

sób wzrokowy) aktywności połączenia czujnika z centralą systemu SRMS (np. dioda LED). 

Prowadzone testy odbyły się w sposób automatyczny bez konieczności obsługi systemu przez 

pracowników kopalni. System działał bezawaryjnie i w całym okresie testów nie wymagał re-

gulacji, przeglądów ani napraw. 
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APPLICATION OF THE SRMS ROAD WAYS CONVERGENCE MEASUREMENT 

SYSTEM IN THE CONDITIONS OF PGG S.A.  COAL MINE KWK PIAST-ZIEMOWIT 

PART ZIEMOWIT. 

 

Making road ways is related to the violation of the original balance in the rock massif. The 

original state of stress changes. The state of exertion of the rock mass depends on the second-

ary state of stress, which in turn affects the processes of its deformation. Convergence is a 

quantity characterizing the tightening of road ways. Problems related to convergence and its 

measurement become crucial for ensuring the stability of long-term road ways. The longest 

exploited road ways are road ways located near the shafts. In order to prevent road ways tight-

ening of the excavation, which may lead to collapse of the roof rocks, continuous measurement 

of the road ways dimensions should be carried out, thanks to which preventive measures can be 

taken earlier in order to avoid the threat and maintain the road ways stability. The system in 

question allows for continuous measurement of a large number of points and extending the 

research to a much larger number of road ways. 
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Perspektywy zastosowania AI do prognozowania kluczowych 
parametrów jakości węgla koksowego w JSW S.A.

Possibility of using AI to determination of essential key indicators of coking coal at JSW S.A

mgr inż. Jan Marcisz
dr inż. Aleksandra Burczyk
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, Prof. PK



Obecna skala GK JSW:

• 4 Kopalnie 

• 7 Obszarów 

górniczych 

• 23 aktywne ściany

• 6 Zakładów 

przeróbczych

• 3 Koksownie

• Produkcja roczna

14,1 mln ton węgla 

11 mln ton węgla koksowego

3,5 mln ton koksu

Jastrzębska Spółka Węglowa:



Koksowanie i rola koksu w procesie wielkopiecowym:

Koks w procesie wielkopiecowym:
• Paliwo
potrzebne do nagrzania i stopienia materiałów wsadowych oraz dostarczyciel energii potrzebnej do 

reakcji endotermicznych wewnątrz wielkiego pieca

• Reduktor
Dostarczający odpowiednią ilość CO do redukcji pośredniej oraz węgla redukującego bezpośrednio 
tlenki metali (głównie FeO). 

• Składnik stali
Od zawartości węgla zależy wytrzymałość stali

• Ruszt
Słup materiałów wsadowych w poszczególnych strefach wielkiego pieca musi cechować się  
odpowiednią gazoprzepuszczalnością.

Jakość koksu hutniczego mierzona jest więc jego odpornością na degradację.

Koksowanie to sucha destylacja mieszanki węglowej, przeprowadza się ją w

bateriach koksowniczych. Koksowanie polega na ogrzewaniu węgla bez dostępu

powietrza do temperatury około 1000oC w piecach koksowniczych.



Urządzenia do procesu koksowania w warunkach laboratoryjnych oraz oznaczania CRI/CSR wg ISO 18894:2018

Test NSC (Nippon Steel Corporation) jako symulacja zachowania się koksu w wielkim piecu



Test NSC (Nippon Steel Corporation) jako symulacja zachowania się koksu 
w wielkim piecu :

Zasada oznaczenia reakcyjności CRI (coke reactivity index) polega na zgazowaniu 200 g próbki koksu
o uziarnieniu 20±1 mm w strumieniu CO2 przy temperaturze 1100°C i określeniu procentowego ubytku jej masy

Reaktor

t=1100°C

ῖ-2 godz /CO2

m1= 200g 20±1mm

CO (+CO2)
N2 / CO2

m2

𝐶𝑅𝐼 =
𝑚1 −𝑚2

𝑚1
∗ 100%

gdzie:

CRI − wskaźnik reakcyjności,[%] 

m1 − masa próbki koksu przed oznaczeniem reakcyjności, [g]

m2 − masa próbki koksu po oznaczeniu reakcyjności, [g]

Koks z dwutlenkiem węgla reaguje wg reakcji Boudouarda:  
CO2 + C ⇌ 2 CO 



Test NSC jako symulacja zachowania się koksu w wielkim piecu :

𝐶𝑆𝑅 =
𝑚3

𝑚2
∗ 100%

gdzie:
CSR − wskaźnik wytrzymałości po reakcyjności, [%]
m3 − masa koksu o uziarnieniu powyżej 10 mm po bębnowaniu, [g] 
m2 − masa koksu po oznaczeniu reakcyjności, [g]

Oznaczenie wskaźników CRI/CSR
w węglu to badanie czasochłonne i wymagające dużego nakładu pracy. Wraz z przygotowaniem próby (ok. 
5kg) i jej koksowaniem, badanie trwa od 2 do 3 dni.

Wytrzymałość koksu po reakcyjności CSR (coke strenght after reaction) określa się na zgazowanej 
uprzednio próbce bębnując, a następnie oceniając masę ziarn, które po bębnowaniu zachowały wymiary 
powyżej 10 mm. 

Bęben

600 obrotów / 30 minut

+ przesiewanie >10mm
m2

m3



Modelowanie wskaźników CRI i CSR [1].

[1]Córdova, M.D., Madías, J., & Barreiro, J. (2016). Review on Modeling of Coal Blends for Prediction of Coke Quality

Firma Petrografia Reologia Popiół Inne Rok
Nippon Steel Inertynit [%],

R0, Rmax

Fmax[ddpm] BI 1980

BCRA Inertinit [%] Fmax[ddpm] BI Zaw. tlenu i węgla 

pierwiastkowego [%];

Porowatość [pory/cm2]

1982

Kobe Steel R0, Rmax
Fmax[ddpm] BI 1985

CANMET R0, Rmax MBI Dylatacja [%] 1988

BHP Inertny inertynit [%] Fmax[ddpm] BI Zaw. części lotnych [%] 1989

Inland Steel Zakres temp. plastyczności BI Zaw. Siarki [%] 1989

ISCOR Witrynit [%], Rmax,

Inertny inertynit [%]

Fmax[ddpm] TMO [%] 1990



Modelowanie wskaźników CRI i CSR [9].

[9]Córdo North, Lauren A. et al. “Methods of coke quality prediction: A review.” Fuel 219 (2018): 426-445.

Dane eksperymentalne i laboratoryjne są uzyskiwane w kontrolowanych warunkach, które mają na celu symulację 
części lub całości doświadczenia przemysłowego.

Współczynniki korelacji liniowej modeli predykcji  CSR i CRI

Rodzaj wsadu
Laboratoryjne Przemysłowe

CRI CSR CRI CSR

Zakres Śr. Zakres Śr. Zakres Śr. Zakres Śr.

Pojedyncze węgle 7 0,79-0,91 0,88 7 0,70-0,90 0,74

Mieszanki 5 0,52-0,80 0,69 11 0,49-0,92 0,80 19 0,20-0,94 0,70 17 0,10-0,95 0,65

Pojedyncze i mieszanki 6 0,62-0,92 0,82 6 0,76-0,93 0,84

b.d 4 0,71-0,84 0,79 6 0,77-0,91 0,82



Podstawowe dane jakościowe: oznaczane parametry jakościowe w węglach JSW S.A.

Wt
r [%] Wilgoć (woda) wprowadzona razem ze wsadem węglowym wpływa na przebieg procesu koksowania, głównie na wydajność baterii koksowniczych i zużycie 

ciepła.

Ad[%] Określa zawartość niepalnej substancji mineralnej pozostałej po spaleniu próbki węgla.

St
d [%] Siarka wchodząca w skład zarówno substancji organicznej jak i mineralnej węgla  stanowi jedną z najbardziej szkodliwych domieszek pogarszając parametry 

pracy wielkiego pieca oraz jakość uzyskanej surówki i stali. (detekcja IR)

Vdaf[%] Jest to bezwodna część masy węgla, która w trakcie odgazowania bez dostępu powietrza przechodzi w stan lotny. 

SI [-] Próbka węgla przechodząc przez stan plastyczny podlega wydymaniu, zjawisko to związane jest ze zwiększaniem się objętości wsadu. (Profil koksiku)

RI [-] Zdolność węgla kamiennego do przechodzenia w czasie ogrzewania (w temp. 350–500°C) w stan plastyczny i tworzenia (w wyniku zlepiania się ziaren 
węglowych) twardego i dobrze spieczonego koksu. ( Ogrzewanie węgla z antracytem + wytrzymałość)

a,b[%] t1,t2,t3[°C] Oznaczenia własności plastycznych (kontrakcji a, dylatacji b) węgla służy do oceny jego przydatności technologicznej w produkcji koksu. (Pomiar zmian 
długości słupka węglowego, zachodzących w trakcie powolnego ogrzewania)

R0,L,I,M,Vt [%] Za pomocą średniej zdolności odbicia światła witrynitu określa się stopień uwęglenia ; refleksyjność wzrasta stopniowo wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia. 
Węgiel tworzy bowiem w przyrodzie różniący się stopniem uwęglenia tzw. szereg węglowy: torf → węgiel brunatny → węgiel kamienny → antracyt → grafit

SChP[%] Skład chemiczny popiołu, szczególnie zawartość związków powodujących wzrost reakcyjności koksu na skutek katalitycznego oddziaływania w procesie 
koksowania. (ICP-OS), (WDXRF - Wavelength Dyspersive X-ray Fluorescence) (Mtoda Chemiczna)

C,H,N [%] Oznaczane metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR.

T1,Tmax,T3[°C],Fmax[ddpm] W trakcie oznaczenia próbka węgla jest ogrzewana w plastomerze pomiar wskaźnika maksimum plastyczności  odczytuje się w stopn iach kątowych na 
minutę



PARAMETR NORMA ODNIESIENIA
Powtarzalność

Wg kryteriów normy 

Odtwarzalność

Wg kryteriów normy

Niepewność pomiaru

oszacowana w Centralnym 

Laboratorium Pomiarowo –

Badawczym Sp. z o.o. 

Zawartość popiołu (A)

Metoda termograwimetryczna
(TGA)

PN-G-04560:1998 Aa do 10%  - 0,10

Aa pow. 10% - 0,20

Aa do 10%  -0,30

Aa pow. 10% - 3% wyniku 
nie więcej 0,70

Zakres wyniku < 10 % +/- 0,17

Zakres wyniku > 10 % +/- 0,3

Zawartość części lotnych (V) PN-G-04516:1998 3% wartości średniej nie 
więcej niż 1 %

5% wartości średniej nie 
więcej niż 1 %

+/- 4 % względnie 

Zawartość siarki całkowitej (S) PN-G-04584:2001 0,03 0,05 +/- 2,5% względnie 

Wskaźnik wolnego wydymania 
(SI)

PN-1ISO 501-2007 0,5 1 +/- 1,0 bezwzględnie

Wskaźniki dylatometryczne (a/b) PN-81/G-04517 [15] 7 (1+ b/100) 10 (1+ b/100) Zakres -50-69        +/- 12

Zakres 70-300     +/- 17% względnie 
Wskaźnik reakcyjności koksu

(CRI)

ISO 18894:2018 [16] >10<20        2,0

>20<30       2,5

>30<40       3,0

>40<60       3,5

>33            8

<33            4,4 

+/- 4 bezwzględnie 

Wskaźnik wytrzymałości 
mechanicznej koksu

(CSR)

ISO 18894:2018 [16] >60<70       2,5

>50<60       3,0

>40<50       3,5

< 55           10

>55            5,5

+/- 4,5 bezwzględnie

Podstawowe dane jakościowe: norma odniesienia, powtarzalność i odtwarzalność oraz 
oszacowana niepewność pomiaru 



Badanie jakości złoża a liczność próbek



Analiza archiwalnych danych jakościowych:

Budowa bazy danych:

CRI/CSR x x x

Wt
r [%] x x x

Ad[%] x x x

Vdaf[%] x x x

SI [-] x x x

RI [-] x x x

a,b, t1,t2,t3 x x

R0,L,I,M,Vt x x

SChP x

5200 3600 950

Kopalnie/Ruchy

Borynia

Jastrzębie

Krupiński

Pniówek

Zofiówka

Knurów

Szczygłowice

Budryk

Grupy 
pokładów

300

400

500

Pokłady

328

329

330

348

355

358

359

(…)



Analiza archiwalnych danych jakościowych

Oprogramowanie:

Model
Warstwy 

ukryte
Głębokość

(max)
Ilość

drzew
Wsp. 

uczenia
Generalized Linear Model

Deep Learning 50,50

Decision Tree 20

Random Forest 20 20

Gradient Boosted Trees 20 20 0,01
Support Vector Machine



Analiza archiwalnych danych jakościowych:

CRI/CSR

Wt
r [%]

Ad[%]

Vdaf[%]

SI [-]

RI [-]

a,b, t1,t2,t3

R0,L,I,M,Vt

CRI

CSR

Model Korelacja Liniowa Odch.Standardowe Czas Nauka Wyniki 

Generalized Linear Model 0,65 0,031 2794,0 17,9 9,9

Deep Learning 0,71 0,045 5208,0 463,7 266,7

Decision Tree 0,56 0,026 1211,0 8,5 5,7

Random Forest 0,71 0,036 6880,0 203,3 533,3

Gradient Boosted Trees 0,65 0,035 3786,0 139,0 224,1

Support Vector Machine 0,66 0,020 55498,0 1781,9 641,8

Model Korelacja Liniowa Odch.Standardowe Czas Nauka Wyniki 

Generalized Linear Model 0,67 0,052 1370,0 12,5 5,0

Deep Learning 0,69 0,054 4901,0 437,9 16,3

Decision Tree 0,61 0,033 1125,0 8,8 7,8

Random Forest 0,72 0,025 5866,0 47,1 48,2

Gradient Boosted Trees 0,67 0,042 2741,0 155,7 14,9

Support Vector Machine 0,68 0,059 67600,0 4439,0 401,4



Analiza archiwalnych danych jakościowych:

CRI/CSR

Wt
r [%]

Ad[%]

Vdaf[%]

SI [-]

RI [-]

a,b, t1,t2,t3

R0,L,I,M,Vt

SChP

CRI

CSR

Model Korelacja Liniowa Odch.Standardowe Czas Nauka Wyniki 

Generalized Linear Model 0,75 0,071 2857,0 88,6 13,8

Deep Learning 0,80 0,049 3834,0 557,8 23,4

Decision Tree 0,76 0,018 1205,0 42,9 8,3

Random Forest 0,82 0,031 5528,0 126,0 63,3

Gradient Boosted Trees 0,80 0,054 3347,0 312,4 20,6

Support Vector Machine 0,77 0,071 13399,0 413,1 205,0

Model Korelacja Liniowa Odch.Standardowe Czas Nauka Wyniki 

Generalized Linear Model 0,73 0,08 962,0 33,6 19,3

Deep Learning 0,76 0,07 3229,0 576,5 19,3

Decision Tree 0,69 0,06 846,0 18,2 15,1

Random Forest 0,81 0,06 2407,0 62,2 44,0

Gradient Boosted Trees 0,71 0,13 2385,0 401,5 16,5

Support Vector Machine 0,75 0,08 16746,0 2536,3 149,9



Analiza archiwalnych danych jakościowych:

CRI/CSR

Wt
r [%]

Ad[%]

Vdaf[%]

SI [-]

RI [-]

a,b, t1,t2,t3

SChP

CRI

CSR

Model Korelacja Liniowa Odch.Standardowe Czas Nauka Wyniki 

Generalized Linear Model 0,84 0,036 2093,0 112,7 50,0

Deep Learning 0,86 0,020 2505,0 559,1 47,7

Decision Tree 0,71 0,051 818,0 31,8 25,0

Random Forest 0,85 0,034 2110,0 254,5 72,7

Gradient Boosted Trees 0,79 0,025 4098,0 500,9 15,9

Support Vector Machine 0,85 0,033 6587,0 1000,9 202,3

Model Korelacja Liniowa Odch.Standardowe Czas Nauka Wyniki 

Generalized Linear Model 0,84 0,031 425,0 31,8 22,7

Deep Learning 0,82 0,006 1643,0 470,9 27,3

Decision Tree 0,67 0,062 372,0 11,8 15,9

Random Forest 0,82 0,028 1319,0 50,9 31,8

Gradient Boosted Trees 0,75 0,023 1444,0 540,9 34,1

Support Vector Machine 0,84 0,035 4212,0 293,6 95,5



Analiza archiwalnych danych jakościowych:
Globalne znaczenie poszczególnych parametrów wejściowych na prognozowaną wartość parametru CRI, 
niezależnie od algorytmu.



Czynniki wpływające na reakcyjność.:

Ilość i skład substancji mineralnej. Niektóre składniki substancji mineralnej działają katalizująco na reakcje Boudouarda, 
powodują lokalny spadek stopnia anizotropii bądź ulegają redukcji bezpośrednio na matrycy osłabiając jej wytrzymałość.

Nr TMG Nr SZYK Miejsce pobrania interwał Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Mn3O4 Fe2O3 P2O5 SO3 CRI CSR

24/20 22020024Ściana 25a partia W2 KM - 114,8 2,04 4,19 20,9 36,1 0,351 11,8 0,605 10,1 0,351 0,194 11 45,1 41,2

32/20 22020032 Pochylnia badawcza B-1 KM - 518 1,93 1,85 30,9 30,7 5,8 3,61 1,76 4,02 1 0,159 14,1 25,7 62,4

33/20 22020033 Pochylnia badawcza B-1 KM - 585,5 1,29 0,733 32,6 42,8 6,26 1,33 1,45 4,15 1,16 0,091 6,29 27,3 62,9

37/20 22020037Pochylnia A-1 KM - 181,6 2,92 1,55 32,3 35,3 6,52 1,32 1,34 6,62 1,1 0,096 9,21 30 62,9

𝐼𝑏 =
Składniki zasadowe

Składniki kwasne
















322

2232

OAlSiO

OKONaOFeMgOCaO
AAI a

Ulanovskiy, M.L. Ash basicity and the coke characteristics CRI and CSR: A review. Coke Chem. 57, 91–97 (2014)



Wraz ze wzrostem reakcyjności koksu maleje jego wytrzymałość poreakcyjna. 

*CSR= 90 −
7

8
𝐶𝑅𝐼

*Díez, M.; Alvarez, R.; Barriocanal, C. Coal for metallurgical coke production: Predictions of coke quality and future 
requirements for cokemaking. Int. J. Coal Geol. 2002, 50, 389–412.



Analiza archiwalnych danych jakościowych:
Deep Learning



Analiza archiwalnych danych jakościowych:
Random forest



Analiza archiwalnych danych jakościowych:
Support Vector Machine



Czynniki wpływające na reakcyjność.:

Oznaczenie stopień dyspersji składników może dać lepsze rezultaty w oznaczaniu reaktywności niż opis tylko ilościowy.

Yanjiang Li, Jianliang Zhang, Guangwei Wang, Wang Liang, Nan Zhang & Peimin Guo (2020) Assessment on the effect of unburned pulverized coal on the properties of coke in 
blast furnace, Ironmaking & Steelmaking, 47:3, 228-237



PODSUMOWANIE
• Prognozowanie kluczowych parametrów jakości węgla koksowego jest strategicznym 

procesem w JSW S.A.

• Celem nadrzędnym jest produkcja węgla koksowego o wysokich i stabilnych w czasie 
parametrach jakościowych.

• Do procesu prognozowania jakości złoża/partii stosuje się system do prognozowania 
złoża MineScape oraz harmonogramowania biegu ścian Deswik. 

• Wielkość i jakość zbioru danych kształtujących cyfrowy model złoża zasobów przekłada 
się bezpośrednio na perspektywy funkcjonowania JSW S.A w krótkiej i długiej 
perspektywie. 

• Prace nad zastosowaniem AI w prognozowaniu jakości złoża w JSW są perspektywiczne 
i będą kontynuowane wraz z rzeczywistym opróbowaniem złoża i wykonywaniem 
badań jakościowych. 

• Stopień dyspersji składników  powinien być parametrem modelu służącego do 
oznaczania parametrów CRI/CSR



NIEZAWODNA.
BEZPIECZNA.
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

www.minemaster.eu
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 podpisany przez instytucję pośredniczącą - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

http://www.minemaster.eu/
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CERTYFIKACJA MASZYN, URZĄDZEŃ 
I WYROBÓW STOSOWANYCH 

W PODZIEMNYCH WYROBISKACH 
GÓRNICZYCH

Katedra Inżynierii Mechanicznej

Mirosław Mocek
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Certyfikacja/certyfikat – definicje:

Ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia, przyznaje

pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa),

proces lub osoba spełnia określone wymagania. Certyfikacja jest częścią

procesu oceny zgodności.

Certyfikaty są często ograniczone w czasie, są wydawane przez

niezależne jednostki certyfikujące, wyznaczające standardy kontroli

w zakresie zastrzeżonym przez daną jednostkę.

Certyfikat - dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi

przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach

właściwościami.



PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE 

ZAKRES TEMATU

►Prawo unijne:

► 1. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń 

systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 
wraz 
z rozporządzeniem krajowym wdrażającym dyrektywę 2014/34/UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 
817 z późn. zmianami),

► 2. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
określająca tzw. wymagania zasadnicze dla maszyn, wraz z rozporządzeniem krajowym 
wdrażającym dyrektywę - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 
2008 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228 z 
późn. zm.).

Dyrektywy należy czytać łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r.
poz. 155 z późn. zm.).
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001226


► Prawo krajowe:
► Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku, prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981, tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 868.),

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do 
stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1003) z dwoma istotnymi zmianami;

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2005 nr 80 poz. 695),

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2007 nr 249 poz. 1853)

► Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 
2002 nr 166 poz. 1360, tekst ujednolicony ustawy o systemach oceny zgodności i 
nadzoru rynku Dz. U. 2019 poz. 544), wraz z aktami wykonawczymi delegacji ustawowej 
na podstawie art. 9 i 12 cyt. ustawy,

► Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177, t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 z późn. zm.),

► w określonym, niezbędnie wymaganym zakresie także przepisy Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23. 
04. 1964 r., Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, tekst ujednolicony – na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 
i 2320 z późn. zm.), Kodeksu karnego (ustawa z dnia 06. 06. 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, tekst 
ujednolicony – na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517, z 2021 r. poz. 1023), Kodeksu spółek 
handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) a także szeregu innych przepisów prawnych 
prawa autorskiego, ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji itp.
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Prawo korporacyjne:

► Uchwały Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

w Katowicach, w tym:

- regulaminy,

- instrukcje,

► Uchwały, zarządzenia i polecenia służbowe 
Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
w Katowicach.
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PODSTAWOWE   POJĘCIA

Identyfikacja konsekwencji w zakresie weryfikacji procedur certyfikacyjnych maszyn i urządzeń 
przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.

- Konsekwencje techniczne,

- Konsekwencje organizacyjne,

- Konsekwencje ekonomiczne.

Akredytacja oznacza poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca
zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych – w stosownych przypadkach –
oraz wszelkie dodatkowe wymagania.

Autoryzacja to zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu centralnego, właściwego ze względu
na przedmiot oceny zgodności, zgłaszającej się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji.

Notyfikacja to zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych
do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności.

Komisja Europejska publikuje wykaz jednostek notyfikowanych w systemie informacyjnym NANDO
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TRUDNOŚCI WERYFIKACJI CERTYFIKACJI

1. Trudności weryfikacyjne leżące po stronie odbiorcy certyfikowanych  

maszyn, urządzeń i wyrobów:

- świadomość prawna pracowników odpowiedzialnych za procesy

zakupowe i odpowiedzialnych za odebranie/przyjęcie takich

wyrobów na etapie wejścia do użytkowania,

- brak czytelnej, jasnej i zrozumiałej procedury wejścia wyrobów

certyfikowanych do użytkownika.

2. Trudności weryfikacyjne z powodu działań/zaniechań kontrahentów 

oferujących certyfikowane maszyny, urządzenia i materiały 

- przykłady:
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KONSEKWENCJE WADLIWEJ WERYFIKACJI CERTYFIKACJI 

WYROBÓW

-- PRZYKŁADY --

- KONSEKWENCJE TECHNICZNE

- KONSEKWENCJE ORGANIZACYJNE

- KONSEKWENCJE EKONOMICZNE
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Jakie są cele oferenta i użytkownika ???

oferent użytkownik

sprzedaż kupno

drogi i dobry 
wyrób

tani i dobry 
wyrób

dobry wyrób certyfikacja
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Certyfikacja jest częścią procesu oceny zgodności !

PROCES OCENY ZGODNOŚCI Z …

Normami 
zharmonizowanymi

Polską Normą

Normami 
obowiązującymi

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
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PARAMETRY WNIOSKU 
O CERTYFIKACJĘ

PARAMETRY WYMAGAŃ 
ZAMAWIAJĄCEGO=
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ORGANY NADZORU RYNKU

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (IOŚ)
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Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB)
Wyższy Urząd Górniczy (WUG)

Główny Urząd Miar
Państwowa Inspekcja Sanitarna
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Wychwyt, magazynowanie, składowanie 
i wykorzystanie CO2 jako istotny 

element dekarbonizacji gospodarki

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Centrum Energetyki AGH

www.agh.edu.pl

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 
Kraków 27.02-1.03. 2023

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


Zmiana nastawienia do węgla

W ciągu najbliższych kilku lat produkcja energii elektrycznej z węgla 
osiągnie rekordowy poziom

Historyczna i przewidywana roczna produkcja węgla na świecie (GWh)

GlobalData

zapotrzebowanie sektora energetycznego na węgiel osiągnie do 
2023 r. bezprecedensową wielkość, bijąc poprzedni rekord 
ustanowiony w 2018 r. 



Zmiana nastawienia do węgla

Produkcja węgla w Europie znacząco wzrośnie w tym roku

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w Europie (GWh), Q1 2022 vs Q1 2021

Fraunhofer ISE based on ENTSO-E data



Zmiana nastawienia do węgla

Węgiel będzie odpowiedzialny za 85% wycofanych z użytku mocy wytwórczych w 
USA w 2022 r.

Planowane wycofanie z eksploatacji mocy wytwórczych w USA w 2022 r. (GW)

Energy Information Administration



Zmiana nastawienia do węgla

W Chinach nadal powstają elektrownie węglowe

Ostatnio wybudowane i planowane elektrownie węglowe w Chinach

W ciągu ostatnich pięciu lat w kraju 
uruchomiono całkowicie lub częściowo 82 
elektrownie węglowe. Kolejnych 39 jest w 
budowie, a 18 kolejnych zostało ogłoszonych 
lub oczekuje na pozwolenia. 

Podobnie jak przed wojną na Ukrainie, 
największym zmartwieniem klimatu są 
Chiny - kraj, który spala więcej węgla niż 
reszta świata razem wzięta. Zużycie węgla w 
Chinach wzrosło o 4,6% w 2021 r., co 
stanowi najsilniejszy wzrost odnotowany w 
ciągu dekady.



Zmiana nastawienia do węgla – fakty 

➢ Francuski koncern energetyczny EDF omówił możliwość utrzymania 
brytyjskiej elektrowni węglowej West Burton A o mocy 2.000 MW poza 
terminem jej zamknięcia we wrześniu 2022 r., 

➢ Portugalia - która w 2021 r. stała się czwartym krajem w Europie 
wycofującym się z węgla - przedstawiła pomysł ponownego otwarcia 
elektrowni węglowych Sines o mocy 1.200 MW i Pego o mocy 600 MW 
"w przypadku sytuacji kryzysowej dla krajowego systemu 
energetycznego".

➢W Niemczech firma Steag ogłosiła, że odkłada likwidację 460-
megawatowego bloku Herne 4 do wiosny 2023 roku, a inne niemieckie 
firmy, w tym RWE i Vattenfall, zapowiedziały, że analizują swoje plany 
likwidacji elektrowni węglowych.



Wycofanie węgla: wyzwania dla sprawiedliwej 
transformacji energetycznej 

➢ Nie oznacza to jednak, że przejście będzie łatwe.
➢ Ostatnie przypadki przerw w dostawie prądu w RPA, która stara się wycofać węgiel 

(choć nie podpisała zobowiązania), były przestrogą dla rządów źle nastawionych do 
węgla.

➢ Obecna polityka energetyczna  winna mieć  na celu uniknięcie takich sytuacji, 
zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu energetycznego, w tym opracowanie 
mechanizmów przejściowych w celu wycofywania węgla z portfeli inwestycyjnych i 
przestawiania ich na czystą energię.

➢ W krajach rozwijających się, gdzie miliony ludzi utrzymują się z węgla, moment ten 
wymaga dobrze zaplanowanej, sprawiedliwej transformacji, która uwzględni złożoną 
siłę oddziaływania węgla i wesprze tych, którzy są najbardziej zagrożeni.

➢ Przejście z węgla na czysty węgiel nie będzie łatwe, ale bez tego nie wygramy naszej 
walki ze zmianami klimatu



Energy transition in Poland 2022 Edition www.forum-energii.eu 

Struktura emisji gazów cieplarnianych w Polsce
Kto najwięcej emituje CO2 ?



Energy transition in Poland 2022 Edition www.forum-energii.eu 

Emisje CO2 z produkcji energii elektrycznej i ciepła, 
według paliw

Węgiel kamienny odpowiadał za 62% emisji gazów cieplarnianych z energetyki w 2021 r. 
(93 mln ton CO2 , +18% r/r)

Węgiel brunatny odpowiadał za 31% emisji (70 mln ton CO2, +18% r/r); Gaz 10 mln 



. Średniomiesięczne ważone ceny uprawnień EUA osiągane na aukcjach 
(lewa oś) oraz współczynniki popytu do podaży – tzw. cover ratio 

(prawa oś) w przeciągu ostatniego roku

Raport KOBIZE 2023

Statystyka aukcji polskich uprawnień EUA w grudniu 2022 r



Ceny uprawnień do emisji CO2; dochody Polski z ich sprzedaży

Polski budżet zyskał 25,56 mld zł z aukcji uprawnień do 
emisji CO2 (EUA i EUAA) 
To o 11,5 mld zł więcej niż w 2020 r. !

Energy transition in Poland 2022 Edition www.forum-energii.eu 







Redukcja emisji CO2 w wyniku 
zmian technologicznych

Adapted from VGB 2007; efficiency – HHV,net



Emisje gazów cieplarnianych w tym 
z uwzględnieniem LCA gCO2/kWh

Adapted from VGB 2007; efficiency – HHV,net



Technologia CCS obejmuje szereg procesów polegających na wychwyceniu

i separacji CO2 oraz kolejno przygotowaniu CO2 do transportu i finalnie

dostarczeniu go na miejsce składowania w strukturach geologicznych o

odpowiedniej pojemności lub do utylizacji



Precombustion
capture

Postcombustion
capture

Spalanie tlenowe



Stan rozwoju technologii CCS na świecie na koniec 2021 roku:

• 27 obiektów komercyjnych wykorzystujących

technologię CCS (sekwestrujących łącznie ok. 36,6 Mt

CO2 na rok).

• 2 obiekty odstawione od eksploatacji,

• 4 obiekty w budowie,

• 58 obiektów w zaawansowanym stanie przygotowań,

• 44 obiekty w fazie wstępnej.

Całkowity wolumen wychwytu dla w/w projektów wynosi

110 Mt CO2 na rok.

Źródło: https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-report/

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS



Aktualne przedsięwzięcia CCS w sektorze energetyki na świecie:

Źródło: Sonal Patel: DOE Backs Carbon Capture Development at Two Major Gas-Fired Power Plants. POWER Magazine, 01.09.2022, online: 
https://www.powermag.com/doe-backs-carbon-capture-development-at-two-major-gas-fired-power-plants/

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS

• Europa – głównie dla 

układów zasilanych gazem

ziemnym i biomasą,

• Ameryka – głównie dla 

układów zasilanych 

węglem,

• Kanada – blok nr 3 Boundry

Dam (115 MW) w 

eksploatacji (zasilany 

węglem z wychwytem post-

combustion na bazie MEA).



Technologie CCS

Wśród wymienionych 

projektów 38 dotyczy 

sektora wytwarzania 

energii

Nowe unijne ramy certyfikacji w 
zakresie usuwania CO2 – co nas czeka

➢ Rozwiązania oparte na przyrodzie, takie 
jak odtwarzanie lasów, gleb oraz 
innowacyjne praktyki rolnicze

➢ Technologie, takie jak bioenergia z 
wychwytywaniem i składowaniem 
dwutlenku węgla (BECCS – ang. 
„BioEnergy with Carbon Capture and 
Storage”) lub bezpośrednie 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla z powietrza (ang. „Direct Air Carbon 
Capture and Storage DACCS”)

➢ Trwałe produkty i materiały, takie jak 
drewnopochodne wyroby budowlane



Kierunki rozwoju technologii CCUS na świecie:

• zmiana w 2018 roku legislacji podatkowej (Federal 45Q Tax Credit) w USA,

która wprowadziła zachęty podatkowe dla składowania CO2 sięgające 50 USD

za każdą tonę dwutlenku węgla – efekt: ponad 20 nowych projektów

poddano szczegółowej analizie (o łącznej wydajności 50 Mt CO2 na rok)

• nowe plany (propozycje w Senacie USA) podniesienia poziomu zachęt:

• do 85 USD/t CO2 (dla wychwytu i składowania ze źródeł

konwencjonalnych)

• do 120 USD/t CO2 (dla bezpośredniego usuwania CO2 z atmosfery i

składowania)

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS



Kierunki rozwoju technologii CCUS na świecie:

• rozwój hubów i klastrów energetyczno-przemysłowych, które pozwalają

zmniejszyć koszty transportu i składowania poprzez efekt skali oraz

współdzielenie ryzyka – efekt: 15 hubów i klastrów CCUS (w eksploatacji lub

w zaawansowanym stanie przygotowań), m.in.: CarbonSAFE (Stany

Zjednoczone), Zero Carbon Humber (Wielka Brytania), Northern Lights

(Norwegia), Porthos (Holandia)

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS



Kierunki rozwoju technologii CCUS na świecie:

• rozwój gospodarki wodorowej, gdzie zgazowanie węgla oraz reforming gazu

ziemnego z CCS należą do najtańszych opcji produkcji wodoru na skalę

komercyjną – efekt: propozycje projektów Pouakai Hydrogen Production

(Nowa Zelandia), Hydrogen Energy Supply Chain (Australia), Hydrogen to

Humber Saltend (Wielka Brytania)

• … i wiele innych obszarów jak wykorzystanie przemysłowe wychwyconego

CO2, bezpośredni wychwyt CO2 z atmosfery, ujemne emisje z różnych

sektorów… i powiązane z tym projekty w Polsce, Europie i na Świecie!

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS



Czy jesteśmy gotowi na technologie CCUS w Polsce?

CCS Readiness Index (CCS-RI):

• polityka i strategia

• regulacje prawne

• rozpoznanie geologiczne

vs rola i znaczenie CCS w gospodarce

Źródło: https://www.globalccsinstitute.com/resources/publications-reports-research/the-carbon-capture-and-storage-readiness-index-2018-is-the-world-
ready-for-carbon-capture-and-storage/

Dla Polski (2018 rok):

• rola i znaczenie CCS: 62 / 100 punktów

• CCS-RI: 42 / 100 punktów, w tym:

• rozpoznanie geologiczne: 68 / 100 pkt

• regulacje prawne: 51 / 100 pkt

• polityka i strategia: 7 / 100 pkt

Polska

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS

liderzy

„grupa pościgowa”



Źródło: CCUS brochure_EN_final.pdf (unece.org)

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS

liderzy

„grupa pościgowa”

Potencjalne koszty
implementacji CCS

https://unece.org/sites/default/files/2021-03/CCUS%20brochure_EN_final.pdf


Dotychczasowe lokalizacje i technologie CCS analizowane w Polsce:

• układ Post-Combustion w elektrowni Bełchatów 

• układ IGCC w elektrowni Łaziska

• poligeneracja w Kędzierzynie-Koźlu

• składowanie na Morzu Bałtyckim i w strukturach lądowych 

(ok. 10-15 mld ton CO2)

Głównymi wnioskami z tych analiz
(studiów wykonalności) była
opłacalność inwestycji CCS przy ok. 60
EUR2018/t CO2 oraz brak adekwatnego
otoczenia prawnego i systemów
wsparcia.

Perspektywy dla lokalizacji i technologii CCS w Polsce:
• modernizacja „nowych” jednostek klasy 500 i 1000 MW

• nowobudowane bloki gazowo-parowe

• przemysł (cementownie, petrochemia)

• inwestycje wymienione w Umowie Społecznej, m.in. 

IGCC+CCS, SNG+CCS, infrastruktura do transportu CO2. 

Cenę uprawnień do emisji CO2 już mamy…

… teraz czas na pozostałe aspekty.

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS



Aktualne lokalizacje i technologie CCS analizowane w Polsce:

• Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania dla wychwytu i 

składowania CO₂ w wybranych istniejących obiektach 

referencyjnych energetyki:

• modernizacja bloku 1075 MW w elektrowni Kozienice,

• modernizacja bloku gazowo-parowego w elektrowni 

Dolna Odra,

• modernizacja bloku gazowo-parowego elektrociepłowni 

we Włocławku,

• nowobudowany układ IGCC z CCS w elektrowni Łaziska.

• Studium wykonalności zintegrowanego układu CCS dla 

przemysłu cementowego w Polsce:

• strategia dla 10 cementowni (lokalizacji),

• propozycja powołania klastrów (hubów) transportu i 

składowania CO2.

Ogólne wnioski:
• modernizacje mają swoje

wyzwania technologiczne, ale
są możliwe do realizacji,

• bariery legislacyjne po stronie
transportu i składowania CO2 (w
trakcie zmian),

• dynamika na rynku energii
znacząco wpływa również na
opłacalność CCS w energetyce.

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS

Ogólne wnioski:
• CCS dla przemysłu 

cementowego jako kluczowy
element utrzymania na rynku,

• wysoka gotowość 
technologiczna i organizacyjna 
dla wychwytu CO2.



Potencjał dla CCS w energetyce (opracowanie własne)

Dla istniejących bloków węglowych w Polsce potencjał zastosowania technologii CCS wynosi 

ponad 6 GW, a kolejne 4 GW są w blokach gazowo-parowych (istniejących i tych będących w 

budowie). 

• bloki węglowe: głównie bloki klasy 900-1000 MWel (nowe bloki w elektrowniach Bełchatów, Jaworzno, 

Kozienice i Opole) oraz mniejszych jednostek klasy 500 MWel (np. blok B11 w elektrowni Turów),

• bloki gazowo-parowe: potencjał skumulowany w blokach klasy 700 MWel (np. dwa nowobudowane 

bloki w elektrowni Dolna Odra) i 400-500 MWel (np. bloki elektrociepłowni Żerań lub Włocławek).

Biorąc pod uwagę poszczególne lokalizacje o wysokim potencjale ekonomicznym i dogodnych 

uwarunkowania technologicznych, możemy mówić o budowie w energetyce zawodowej:

• ponad 15 zintegrowanych instalacji do wychwytu CO2, 

• kilku sieci transportu dwutlenku węgla (tzw. huby transportowe) oraz,

• wytworzeniu łącznego wolumenu składowania CO2 na poziomie ok. 35 mln ton CO2 na rok. 

Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, 

utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż 

Polskiego Klastra CCUS
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Projekty CCS w Polsce

Projekty technologiczne CCS w Polsce – zgłoszone do współfinansowania ze

środków UE.

POLAND EU CCS INTERCONNECTOR 

(projekt PCI)

• transport CO2 (wydajność od 2,7 do 8,7

Mt CO2 na rok)

• infrastruktura do transportu CO2 z

infrastrukturą pomocniczą (magazyny)

• port Gdańsk – terminal importowo-

eksportowy

• promotor: Air Liquide Polska Sp. z o.o.

• uruchomienie (deklaracja): 06.2026

KUJAWY GEO4ECOPLANET 

(Fundusz Innowacyjności)

• pełny łańcuch technologii CCS w przemyśle

cementowym

• wychwytu CO2 w technologii Cryocap FG

(Air Liquide) o wydajności ok. 1 Mt CO2 na

rok)

• ujemne emisje CO2 w ramach cementowni

• promotor: Lafarge Polska

• uruchomienie (deklaracja): 2027 rok
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Przekrój technologii CCUS – ujęcie klastrów energetyczno-przemysłowychPrzekrój technologii CCUS
adresowanych w projekcie:
• wychwyt CO2 z energetyki

zawodowej
• wychwyt CO2 ze źródeł

przemysłowych
• technologie wychwytu CO2

ze źródeł wykorzystujących
bioenergię

• technologie usuwania CO2 z
atmosfery

• technologie przemysłowego 
wykorzystania CO2 w 
gospodarce

• technologie transportu CO2

• technologie i lokalizacje 
składowania CO2



Technologie wychwytu CO2



Technologia Wymagania układu Zalety Wyzwania

Absorpcja

chemiczna

▪ Sekcje absorbera i

regeneratora
▪ Rozpuszczalnik

chemiczny (np. MEA,

HPC, Cansolv)

▪ Nadaje się do rozcieńczonych strumieni

CO2 (typowe spaliny z elektrowni)
▪ Działa w zwykłym T & P
▪ Dostępna na rynku, sprawdzona

▪ Zapotrzebowanie na ciepło regeneracji

rozpuszczalnika jest bardzo wysokie
▪ Znaczne straty rozpuszczalnika z powodu

kwaśnych zanieczyszczeń w strumieniu

gazu

Absorpcja

fizyczna

▪ Sekcje absorbera i

regeneratora
▪ Rozpuszczalnik

fizyczny (np. Selexol)

▪ Stosunkowo niskie zapotrzebowanie na

ciepło (regeneracja rozpuszczalnika)
▪ Rozpuszczalniki są mniej podatne na

zanieczyszczenia w strumieniu gazu

▪ Wymaga wysokiego ciśnienia roboczego
▪ Działa lepiej ze strumieniami gazu o

wysokiej zawartości CO2

Adsorpcja ▪ Złoże adsorpcyjne

▪ Możliwe wysokie sprawności usuwania

CO2

▪ Wymaga bardzo wysokich ciśnień

roboczych
▪ Wysokie Koszty

Separacja

membranowa
▪ Filtry membranowe

▪ Nadchodząca, obiecująca technologia
▪ Małe zapotrzebowanie na przestrzeń

▪ Wymaga bardzo wysokich ciśnień

roboczych
▪ Może wymagać wielu jednostek i

recyrkulacji ze względu na niższą czystość

produktu
▪ Wysokie koszty

Opis technologii referencyjnych 

z łańcucha CCS



Opis technologii referencyjnych 

z łańcucha CCS

▪ Chłodnica spalin 

▪ Dmuchawa spalin

▪ Absorber CO2

▪ Wymiennik krzyżowy

▪ Regenerator sorbentu

▪ Ekstraktor pary (para jako źródło 

ciepła w procesie regeneracji 

sorbentu)

▪ Układ odzysku absorbentu 

(reclaimer)

▪ Układ przygotowania sorbentu 

▪ Układ do suszenia i sprężania CO2



Wychwyt CO2 metodą absorpcyjną
Doświadczenia krajowe – instalacja ICHPW

Strategiczny Program Badań 

Naukowych i Prac 

Rozwojowych NCBiR : 

„Zaawansowane technologie 

pozyskiwania energii” 

2010-2015



Wychwyt CO2 metodą adsorpcyjną
Doświadczenia krajowe – Tauron



Transport CO2



Ścieżki transportu CO2



Parametry
Wartość

dopuszczalna
Wartość docelowa

Maks. ciśnienie 10 – 15 MPa var.

Temperatura 25 – 30°C 30°C

zaw. CO2 > 95% > 98%

zaw. H2O < 200 ppmv < 50 ppmv

zaw. H2 < 4% < 4%

zaw. N2 < 4% < 4%

zaw. Ar < 4% < 4%

zaw. CH4 < 2% < 2%

zaw. CO < 2000 ppmv 10 ppmv

zaw. O2 < 10 ppmv 10 ppmv

zaw. H2S < 10-50 ppmv < 10-50 ppmv

zaw. SO2 < 50 ppmv < 50 ppmv

zaw. NO2 < 100 ppmv < 100 ppmv

zaw. MEA < 1% < 1%, 100ppm

zaw. glikolu 0 0

cząstki stałe 10m  1mg/mn
3  1mg/mn

3

Ścieżki technologiczne 

wychwytu CO2 – przygotowanie 

do transportu:

• po wychwycie CO2 kierowany

jest do instalacji przygotowania

do transportu, zapewniającej

odpowiednie parametry

strumienia, które gwarantują

właściwe parametry CO2



Ścieżki transportu CO2  

Przygotowanie do transportu Carbon Processing Unit

Sprężanie do 
25-35 bar

osuszanie
wilgoć < 50 ppmv

COLD BOX

CO2 schłodzony do  – 30  – 50 oC
T nie niższa niż < 57 oC z uwagi na zmianę fazową CO2

Sprężarka wielostopniowa  
103.4 bar i więcej do transportu rurociągami



Ścieżki transportu CO2



ELEKTROWNIA

URZĄDZENIA

SKŁADOWISKA
RUROCIĄG

ODWADNIANIE
SPREŻANIE

CO2

USUWANIE

CO2

ZBIORNIKZBIORNIK

Nowe technologie:
• Spalanie konwencjonalne
• Spalanie w tlenie
• Zgazowanie
• Recykling dwutlenku węgla

Gęstość CO2 [kg/m3]
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łę
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o
k
o
ś
ć
 [
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m

] Grunt

Gł. kryt.
Ciecz



Ścieżki składowania CO2



Ścieżki składowania CO2



Ścieżki składowania CO2



Recykling CO2 do substancji chemicznych i paliw



Recykling CO2 do substancji chemicznych i paliw



Dziękuję za uwagę

wnowak@agh.edu.pl
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Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o.

wier tnice,  wciągniki,  agregaty hydrauliczne,  kotwiarki

Fabryka działa na rynku górniczym od ponad 60-ciu lat. Posiadamy olbrzymie doświadczenie 
w zakresie realizacji produktów dla górnictwa, które cieszą się zaufaniem Klientów z Europy, 
Azji i Ameryki Południowej. Nasze maszyny pracują nie tylko w polskich kopalniach, ale 
również w kopalniach Czech, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Argentyny i Wietnamu.

Naszą ofertę stanowią następujące grupy produktów:

� wiertnice obrotowe małośrednicowe o możliwości wykonywania otworów do 500
metrów, z napędem elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym,

� wciągniki stacjonarne oraz przejezdne o udźwigu od 3 do 10 ton, z napędem
elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym,

� inne, w tym agregaty hydrauliczne, kotwiarki oraz zlecone projekty górnicze.

Nasze urządzenia doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach górniczych. Mogą być 
stosowane zarówno w kopalniach, w których występują zagrożenia wybuchem metanu, 
pyłu węglowego jak i w tych, gdzie występuje duży stopień wilgotności.

w w w.omag.pl

omag@omag.pl
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System przetwarzania oraz magazynowania energii na 

przykładzie urządzeń transportu specjalnego w szybie Regis 

w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 
 
mgr. inż. Rafał Pasek 

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Wieliczka 

 

mgr. inż. Krzysztof Rozwadowski 

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Wieliczka 

 

STRESZCZENIE: Referat dotyczy planowanej modernizacji układu zasilania urządzeń 

transportu specjalnego w szybie Regis w zakresie zabudowy systemu przetwarzania 

i magazynowania energii elektrycznej. W celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających 

w podziemnych wyrobiskach kopalnia planuje zabudowę układu umożliwiającego zasilanie 

awaryjne wind w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej. Równolegle 

kopalnia rozpoczęła prace związane z zabudową elektrowni fotowoltaicznej, co w przyszłości 

umożliwi magazynowania energii w okresach, kiedy koszty energii elektrycznej z sieci 

zasilającej są wysokie i pobieranie zmagazynowanej w ten sposób energii, kiedy koszty prądu 

są niskie. Magazynowanie energii stanowi kluczowy czynnik umożliwiający włączeniu energii 

odnawialnej w system generowania mocy oraz optymalizację zużycia energii elektrycznej. 

SŁOWO KLUCZOWE: przetwarzanie i magazynowanie energii, modernizacja, urządzenia 

transportu specjalnego, szyb kopalniany, kopalnia soli 

1. WSTĘP 

Światowe zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie, a możliwości jego zaspokojenia 

są liczne. Rosnący wpływ odnawialnych źródeł energii oznacza, że system energetyczny szybko 

się rozwija w celu dostosowania do decentralizacji. Magazynowanie energii jest często 

opisywane jako kluczowy czynnik umożliwiający włączenie energii odnawialnej w system 

generowania mocy. Wyposażenie maszyn i całego procesu w systemy magazynowania energii 

pozwala znacząco poprawić jakość zasilania, wydajność i ogólną sprawność urządzeń.  

W krajowym systemie energetycznym wyróżnia się następujące OZE: biopaliwa stałe, 

energię wiatru, biopaliwa ciekłe, biogaz, energię wody, odpady komunalne, energia słoneczna, 

pompy ciepła, energia geotermalna. W 2021 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w końcowym zużyciu energii wyniósł 15, 62 %. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa 

członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2020 r. Dla Polski ten cel został ustalony na 

poziomie 15%, ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić aby w 2020r. udział 

energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co 

najmniej 10 %. [1]    

Efektywne zarządzanie energią podnosi sprawność energetyczną oraz zwiększa moc 

dostępną na zaciskach wyjściowych zasobnika, a także prowadzi do obniżenia kosztów 

inwestycji. Dodatkowo magazyny energii jako źródło napędu wind w szybie Regis poprawia 
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znacząco bezpieczeństwo w zakresie zwiedzania podziemnych wyrobisk kopalni. 

2. ENERGIA ODNAWIALNA I URZĄDZENIA DO MAGAZYNOWANIA 

 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę źródeł odnawialnych oraz wybranych urządzeń 

do jej gromadzenia. Ze względu na specyfikę problemu informacje zebrano na podstawie 

dostępnych krajowych danych oraz ofert technicznych nowo projektowanych inwestycji.  

2.1. Energia wiatrowa 

Według zapewnień Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, całkowity koszt 

produkcji energii wiatrowej wynosi ok. 300 zł/MWh. Technologia ta jest stale rozwijana, dlatego 

nowoczesne turbiny pracują efektywniej, a do tego ciszej. Koszty energii wiatrowej spadają 

w dynamicznym tempie. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Węglowej przewiduje, że już 

niedługo normą będzie cena w wysokości 150 zł/MWh [2], natomiast koszt budowy lądowej 

farmy wiatrowej w Europie, dla której w 2021 roku, wynosi około 1,3 mln euro/MW. Sprawność 

efektywną generatora wiatrowego można przyjąć na poziomie 21%. 

2.2. Energia fotowoltaiczna 

Szacunkowy koszt wytworzenia energii z paneli fotowoltaicznych to 650 zł/MWh przy 

założeniu 10-letniej bezawaryjnej eksploatacji, natomiast koszt inwestycji wynosi ok 6,5 mln zł 

za 1 MW [3]. Sprawność maksymalną systemu fotowoltaicznego przyjmuje się w przedziale 17–

20%. 

2.3. Ogniwo paliwowe i wodór 

Szacunkowy koszt zakupu kompletnego ogniwa paliwowego wynosi ok. 7,7 mln zł /1MW. 

Po 4 latach eksploatacji należy dokonać regeneracji, co stanowi ok 40% ceny zakupu nowego 

ogniwa. Maksymalna sprawność ogniwa nie przekracza 50%. Cena detaliczna (dystrybucyjna) 

wodoru kształtuje się na poziomie 85zł/1 kg.   Należy w tym miejscu nadmienić, iż Departament 

Energii USA estymuje obniżenie ceny wodoru do 1,5 $ / 1 kg do 2030 roku. Przy tym założeniu 

koszt wytworzenia energii znacząco spadnie do 330 zł /1MWh, co może mieć daleko idące skutki 

przy projektowaniu magazynów energii.  

2.4 Superkondensatory 

Szacunkowy koszt zakupu kompletnego modułu superkondensatorowego jest bardzo wysoki 

i wynosi ok. 180 mln zł / 1 MWh [7] zgromadzonej energii. Natomiast jako źródło mocy koszt 

kształtuje się na poziomie 1,1 mln zł / 1 MW. Sprawność energetyczna osiąga wartość 95%. 

2.5. Baterie litowe 

Spośród wielu dostępnych rodzajów wyodrębniono dwa typy baterii litowych: pierwszy to 

ogniwa LTO charakteryzujące się dużą żywotnością, lecz drogie. Drugi typ to ogniwa NMC 

tańsze, jednak o zmniejszonej ilości cykli pracy. W zastosowaniach stacjonarnych magazynów 

energii pozostałe parametry (np. odporność na wibracje baterii) nie są tak istotne. Koszt zakupu 
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kompletnego modułu bateryjnego LTO to wydatek rzędu 8 mln zł / 1 MWh oraz 2 mln zł / 1 

MW mocy. Natomiast przy zakupie modułu bateryjnego NMC zapłacimy znacznie mniej, bo ok 

4 mln zł / 1 MWh i 1,5 mln zł / 1 MW mocy, przy czym również dwukrotnie zmaleje dostępna 

ilość cykli pracy w stosunku do baterii LTO. Sprawność energetyczna obu typów baterii to około 

91%. 

2.6. Baterie zasadowe 

Zasobniki zbudowane z baterii zasadowych Ni-Cd stanowią interesującą alternatywę dla baterii 

litowych. Pod względem żywotności – ilości cykli pracy – przewyższają trwałość baterii LTO. 

Koszt zakupu jest znacząco niższy w porównaniu do baterii NMC i wynosi ok 2 mln zł / 1 MWh. 

Ograniczeniem baterii Ni-Cd jest 10-krotnie mniejsza moc ładowania w stosunku do mocy 

rozładowania. W związku z powyższym koszt mocy rozładowania to około 0,5 mln zł / 1 MW, 

natomiast koszt mocy ładowania to już około 5 mln zł / 1 MW. Sprawność energetyczna baterii 

Ni-Cd wynosi ok. 78% i jest mniejsza niż baterii litowych. 

3. HYBRYDYZACJA I MAGAZYNOWANIE ENERGII. 

Jeżeli dowolny system energetyczny posiada dwa lub więcej źródeł energii działającymi 

wspólnie w celu przetwarzania, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej do 

wykonania danego zadania, mówimy wtedy o zjawisku hybrydyzacji.  

Główne cele i korzyści wynikające z zabudowy systemów hybrydowych jest: 

 obniżenie kosztów operacyjnych inwestycji; 

 poprawienie efektywność systemu; 

 wspomożenie lokalnej produkcji energii oraz zapobiegniecie niestabilności 

energetycznej; 

 zwiększenie wydajność systemu i unikniecie przerw w zasilaniu.   

W zakresie poprawy jakości energii elektrycznej magazyny energii w zależności od 

trybów pracy mogą redukować wartość szczytowych, co wiąże się z optymalizacja przepływu 

energii między punktem zasilania sieciowego a lokalnym rozwiązaniem do magazynowania 

energii, aby sprostać skokowym zmianom zapotrzebowania.  

 

 
Rys. 1 Redukcja wartości szczytowych. 

Fig. 1 Peak reduction 
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Kolejnym bardzo istotnym argumentem z jest magazynowanie energii w okresach, kiedy 

koszty energii elektrycznej z sieci zasilającej są niskie i pobieranie zmagazynowanej w ten 

sposób energii, kiedy koszty prądu są wysokie.  

 
Rys. 2 Przesunięcie czasowe. 

Fig. 2 Time Shift. 

 

W aspekcie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania urządzeń, może stanowić urządzenia 

zapewniające rezerwowe zasilanie podczas przerw w dostawie energii w celu utrzymania 

zdolności do pracy przez pewien okres czasu.  

Magazynowanie energii stanowi kluczowy czynnik umożliwiający włączeniu energii 

odnawialnej w system generowania mocy oraz optymalizację zużycia energii. Wyposażenie 

maszyn w systemy magazynowania energii pozwolą znacząco poprawić jakość zasilania, 

wydajność i sprawność. Zastosowanie systemów hybrydowych może być wykorzystanie 

w różnych gałęziach przemysłu jako: integracja odnawialnych źródeł energii, stabilność sieci 

zasilającej, zwiększenie wydajności układów energetycznych, ekologia, budownictwo 

i górnictwo.  

4. URZĄDZENIA TRANSPORTU SPECJALNEGO W SZYBIE REGIS – 

HYBRYDYZACJA ZASILANIA  

W szybie Regis pracują dwa dźwigi towarowo-osobowe typu PT21/40-19, które 

umożliwiają transport osób i materiałów z powierzchni do poziom III –kopalni tzn,.do 

głębokości 127,65 m.  

Maszynownia dźwigów znajduje się w budynku nadszybia szybu Regis, w której 

zabudowano dwa zespoły napędowe dźwigów wraz z układem sterowania oraz zasilania.  

Zasilanie doprowadzono niezależnie dla każdego silnika dźwigu o mocy 37 kW każdy,  

z rozdzielni RG-400/230V AC. Do maszynowni doprowadzono przewody sygnałowe systemu 

monitoringu oraz kontroli dostępu i zdalnego alarmowania (interkom). W maszynowni 

umieszczony jest dodatkowy moduł interkomu pozwalający na komunikację z dyspozytornią i 

kabinami dźwigów. [4] 



5 
 

 
Rys. 3 Schemat zasilania dźwigów w szybie Regis. 

Fot 3. Power supply electric scheme in the Regis shaft. 

 

 

 
Fot.1  Napęd dźwigów w szybie Regis. 

Fot. 1 Motor drive in the Regis shaft 
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5. MODERNIZACJA W ZAKRESIE SYSTEMU PRZETWARZANIA I 

MAGAZYNOWANIA ENERGII. 

5.1. Hybrydyzacja. 

Hybrydyzacja to najnowszy trend w technologii przetwarzania, magazynowania 

i użytkowania energii elektrycznej, to powiązanie dwu lub więcej źródeł energii we wspólnym 

wytwarzaniu. Korzyści jakie wynikają z zastosowania układów hybrydowych w systemie 

energetycznym można zdefiniować w następujących kryteriach: 

 zmniejszyć lub odroczyć wydatki inwestycyjne,  

 obniżyć kosztów operacyjnych,  

 poprawić efektywność systemu, 

 zapobiec niestabilności energetycznej,  

 pomóc we włączeniu odnawialnych źródeł energii do infrastruktury sieciowej 

 ograniczyć przestój systemu dzięki zwiększeniu odporności w razie problemów 

z jakością zasilania. 

Dodatkowo układu hybrydowe umożliwiają bezprzerwową pracę napędów i systemy 

energetyczne, ograniczają również emisję CO2 i spalin.  

5.2. Korzyści z magazynowania energii. 

W zakresie przedmiotowego opracowania zaaplikowano rozwiązania umożliwiające: 

 

 redukcję wartości szczytowych poboru mocy optymalizacje przepływu energii 

poprzez pokrycie z magazynowaną energią skokowych zmian zapotrzebowania, 

co jednocześnie pozwala na zmniejszenie mocy przyłączeniowej, 

 Przesunięcie czasowe magazynowanie energii w okresach, kiedy koszty energii 

z sieci są niskie a pobieranie zmagazynowanej w ten sposób energii, kiedy 

koszty są wysokie, 

 Zasilanierezerwowe–np.wprzypadkuzapadównapięcialubprzerwachwzasilaniu 

 Kondycjonowanie energii w sieci–np. kompensacja mocy biernej 

 Wykorzystanieenergiinp.zpracyurządzeńdźwigowychczyhamowaniamaswirują

cych 

 Konwersja energii pochodzącej z różnych źródeł 

 Optymalizacja bilansu energii przedsiębiorstwa 

5.3. Układ zasilania po modernizacji w szybie Regis.  

Układ konwersji energii został oparty o przetwornice w systemie hybrydowym, które 

tworzą jednostka DC/DC oraz dwie jednostki sieciowe Grid Converter. 

Inwerter z aplikacją DC/DC w układzie z trzema jednofazowymi dławikami 

wygładzającymi DC stanowi układ współpracujący z zestawem baterii, który poprzez konwersję 

poziomu napięcia zapewnia odpowiednie zasilanie dla innych przetwornic w systemie. 

Wykorzystuje ona napięcie baterii z zakresu 345 – 497VDC do wytworzenia odpowiedniego 

napięcia magistrali DC, wymaganego do działania innych układów w systemie hybrydowym. 

Konfiguracja zapewnia kontrolę i monitoring wartości wielkości ładowania oraz rozładowania 

baterii. Od strony wejścia mocy DC inwerter zabezpieczony jest zestawem bezpieczników 300A 

gG przy stojaku bateryjnym. [5] 
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Parametry techniczne przetwornicy DC/DC: 

Zakres napięć szyny:  436 – 797VDC 

Zakres napięć źródła: 100V – Udc  

Prąd znamionowy: 168A 

Stopień ochrony:  IP00 

Poziom emisji EMC:  IEC61800-3 dla sieci IT 

Panel sterowania:  wyświetlacz alfanumeryczny 

Chłodzenie:   chłodzenie powietrzne 

Gniazdo A:   (A1) 6DI, DO, 2AI, 1AO, +10Vr, +24V 

Gniazdo B:   (A2) 2RO (NO/NC) 

Gniazdo D   (EA) Advanced 2-port Ethernet / Modbus TCP-IP / Profinet 

Licencja:   Aplikacja DC/DC 

Język domyślny:  polski 

Wielkość obudowy:  FI9 

 

Przewidziano zastosowanie baterii typu AGM (Absorptive glass mat), które likwidują 

możliwość wycieku elektrolitu z uszkodzonego mechanicznie akumulatora. Inwertery sieciowe 

z aplikacją Grid Converter w topologii mostka 6 pulsowego jednokierunkowego współpracuje z 

siecią zasilająca 400VAC, 50Hz gdzie przetwarza energię zasilającą do parametrów 

wymaganych przez odbiory wymagające stabilnej pracy przy jednoczesnym połączeniu 

obwodem pośredniczącym z przetwornicą DC/DC w celu bezprzerwowego podtrzymania pracy.  

Parametry techniczne pojedynczej przetwornicy: 

Napięcie zasilania:  380 – 500VAC 

Prąd znamionowy: 140A 

Prostownik:  6 pulsowy 

Stopień ochrony:  IP21 

Poziom emisji EMC:  IEC61800-3 dla sieci IT 

Panel sterowania:  wyświetlacz alfanumeryczny 

Chłodzenie:   chłodzenie powietrzne 

Gniazdo A:   (A1) 6DI, DO, 2AI, 1AO, +10Vr, +24V 

Gniazdo B:   (A2) 2RO (NO/NC) 

Gniazdo C   (D7) Line voltage measurement 

Gniazdo D   (EA) Advanced 2-port Ethernet / Modbus TCP-IP / Profinet 

Licencja:   Grid Converter 

Język domyślny:  polski 

Wielkość obudowy:  FR8 

 

Kompletny układ podtrzymania w oparciu o specjalistyczne przetwornice wspiera 

stabilność pracy newralgicznych odbiorów. Przepływ energii z baterii do odbioru lub z zasilania 

do baterii jest układem w pełni automatycznym i dwukierunkowym. Zanik napięcia zasilania lub 

pojedynczej fazy (w przypadku zasilania sieciowego lub z agregatu) spowoduje obniżenie się 

napięcia w obwodach pośredniczących przetwornic sieciowych co spowoduje automatyczną 

zmianę kierunku przepływu energii z baterii do odbiorów, którymi są rozdzielnice dźwigów RD1 

oraz RD2. Ze względu na zastosowanie mostków 6 pulsowych jednokierunkowych przepływ 

energii w kierunku sieci zasilającej jest technicznie wyeliminowany i nie wymaga dodatkowych 

blokad. Transformatory T3 oraz T4 o mocy 75kVA stanowią separacje i zapewniają szersze 

możliwości regulacji i elastyczność przetwornicy. 

Przetwornice sieciowe Grid Converter zasilające odbiory RD1 oraz RD2 mają możliwość 



8 
 

regulacji parametrów zasilania np. poziomu napięcia zasilania lub częstotliwości aby zapewnić 

odpowiednie parametry dla odbiorów. Zastosowano również ręczny bypass serwisowy 

pozwalający pominąć układ konwersji w celach serwisowych/przeglądowych.  

Zastosowana komunikacja Profinet/Modbus TCP pozwala na łatwą integrację z 

systemem zewnętrznym w celu monitoringu parametrów oraz systemem sterowania w postaci 

sygnałów o awarii czy pracy z baterii co umożliwia pełną kontrolę całego systemu. Całość 

układu zabudowana w rozdzielnicy o stopniu ochrony IP21 i wymiarach 1200x2000x600 

(szerokość / wysokość / głębokość). Dopuszczalna temp. otoczenia układu 0 - 40°C przy 

wilgotności 0 – 95% bez kondensacji pary wodnej. Maksymalne kalkulowane straty ciepła w 

szafie przetwornic wynoszą ok. 7,5kW. Przepływ energii z baterii do odbioru lub z zasilania do 

baterii jest układem w pełni automatycznym i dwukierunkowym. Zanik napięcia zasilania lub 

pojedynczej fazy (w przypadku zasilania sieciowego lub z agregatu) spowoduje obniżenie się 

napięcia w obwodach pośredniczących przetwornic sieciowych co spowoduje automatyczną 

zmianę kierunku przepływu energii z baterii do odbiorów, którymi są rozdzielnice dźwigów RD1 

oraz RD2. Ze względu na zastosowanie mostków 6 pulsowych jednokierunkowych przepływ 

energii w kierunku sieci zasilającej jest technicznie wyeliminowany i nie wymaga dodatkowych 

blokad.[5] 

Czas pracy na układzie zasilania z baterii umożliwi podłączenie  zasilania przewoźnego 

agregatu prądotwórczego o mocy 160kVA i napięciu 230/400V.  Zasilanie z agregatu nie 

pogorszy warunków pracy urządzeń i umożliwi bezpieczne ruch urządzeń wyciągowych. 

Agregat będzie spełniać obowiązujące dyrektywy w zakresie emisji spalin i emisji hałasu dla 

agregatów mobilnych. W skład zespołu wchodzi kompletna instalacja paliwowa, smarowania, 

chłodzenia oraz panel kontrolno-sterujący , 3-polowy wyłącznik głównym prądnicy.  
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Rys. 4 Układ zasilania dźwigów w szybie Regis – po modernizacji. 

Fot.4 The crane power supply system in the Regis shaft – after modernization. 

 

 

6. PODSUMOWANIE 

Inteligentny hybrydowy magazyn energii to złożone zagadnienie wymagające 

uwzględnienia wielu kwestii technicznych, ekonomicznych, ekologicznych oraz prawnych. 

Aktualne oraz prognozowane ceny zakupu OZE i urządzeń magazynowania energii wpływają 

na wybór podukładów ME. Z kolei opracowanie efektywnego, samouczącego się algorytmu 

zarządzania przepływem energii w ME podnosi sprawność energetyczną oraz elastyczność 

adaptacji do zmian taryfowych i struktury obciążenia systemu energetycznego.[6] Zastosowanie 

kompletnego układu podtrzymania energii elektrycznej urządzeń transportu specjalnego w 

szybie Regis, wpłynie na podniesienie bezpieczeństwo osób zwiedzających podziemne 

wyrobiska kopalni. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie ewakuacji turystów 

przy całkowitych braku zasilania zakładu górniczego. Dodatkowo zastosowanie 

specjalistycznych przetwornic pozwoli na stabilną pracę newralgicznych odbiorów.  
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Energy processing and storage system on the example of special transport equipment in the Regis 

shaft in the “Wieliczka” Salt Mine S.A 
 

The article concerns the planned modernization of the power supply system for special transport 

equipment in the Regis shaft in the scope of building the electricity processing and storage 

system. In order to improve the safety of people in the underground excavations, the mine plans 

to install a system enabling emergency power supply for the lifts in the event of a power outage. 

At the same time, the mine started works related to the development of a photovoltaic power 

plant, which in the future will make it possible to store energy in periods when the costs of 

electricity from the power supply network are high and to draw energy stored in this way when 

electricity costs are low. Energy storage is a key factor in integrating renewable energy into the 

power generation system and optimizing electricity consumption 
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Platforma OChK

to autorskie rozwiązania chmurowe zaprojektowane i zarządzane 
przez zespół OChK. Elastyczna, wydajna i bezpieczna, posiada 
rozwiązania ułatwiające budowanie oraz zarządzanie hybrydowymi 
lub wielochmurowymi środowiskami. 

Platforma OChK szczególnie dobrze sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, 
zwłaszcza działających w sektorach regulowanych, ale również we wszystkich organizacjach, które obowiązują 
podwyższone wymogi w zakresie ciągłości działania.

1. Szybkość i łatwość obsługi 2. Bezpieczeństwo 3. Dane przechowywane w Polsce
przyjazny i przejrzysty interfejs, 
błyskawiczne powoływanie maszyn 
wirtualnych oraz precyzyjne zarządzanie 
uprawnieniami, aby praca w chmurze była 
maksymalnie zautomatyzowana i 
efektywna

najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
gwarantowany w całym łańcuchu 
dostarczania rozwiązań chmurowych. 
Mechanizmy bezpieczeństwa OChK są 
oparte na uznanych normach i 
standardach: ISO 27001, ISO 22301, 
ISO 27017, ISO 27018

dwa centra danych, zlokalizowane na 
terenie Polski, zapewniające 
redundantność



Bezpieczeństwo Platformy OChK

1 Zarządzanie Użytkownikami i Dostępem

● Uniwersalna, spójna konsola dostępowa do Platformy i jej usług
● Separacja klientów, platform i użytkowników
● Zarządzanie w oparciu o predefiniowane role i możliwość tworzenia 

własnych ról dostępowych

2 Bezpieczeństwo danych

● Dane zlokalizowane na terytorium Polski
● Wbudowane szyfrowanie danych na wielu poziomach
● Możliwości szyfrowania z wykorzystaniem własnego klucza 

szyfrującego



Bezpieczeństwo Platformy OChK

3 Monitoring bezpieczeństwa

● Kompleksowy monitoring bezpieczeństwa infrastruktury i platformy 
OChK przez zespół Security Operations Center

● Możliwość świadczenia usługi monitoringu dla klientów OChK w 
modelu Security Operations Center as a Service w trybie 24/7

● Logi przechowywane w infrastrukturze OChK

Infrastruktura 
OChK

Logi i zdarzenia 
bezpieczeństwa

Alerty i potencjalne 
incydenty 
bezpieczeństwa

Microsoft 
Sentinel



Monitoring bezpieczeństwa środowisk IT

Microsoft 
Sentinel

Microsoft
Defender for 

Endpoint

API

API

Native

Native

API

API

API



Case study - Triton malware

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-defender-for-iot-blog/enabling-iot-ot-threat-monitoring-in-your-soc-with-microsoft/ba-p/2902569

Przykład kill chain malware TRITON: atak na systemy sterowania

1. Pierwszy dostęp

E-mail phishingowy, 
niezabezpieczony dostęp 
zdalny lub USB

Sieć IT Sieć OT

2. Eskalacja uprawnień

Kradzież poświadczeń 
uwierzytelniających zdalny 
dostęp do sieci OT przez 
osobę odpowiedzialną za 
kontrolę (za pomocą 
Mimikatz)

3. Lateral movement

Przejście z sieci IT do sieci 
OT (przez firewall)

4. Instalacja złośliwego 
oprogramowania OT

Instalacja złośliwego 
oprogramowania TRITON 
na stacji roboczej 
operatora

5. Wykrycie

Skanowanie sieci OT w 
celu znalezienia 
sterowników 
bezpieczeństwa

6. Przeprogramowanie sterownika PLC

Wdrożenie niestandardowego RAT do 
sterownika bezpieczeństwa przy użyciu 
standardowych poleceń administracyjnych PLC

7. Incydent bezpieczeństwa + przestój w 
produkcji

Cel atakujących; masowy incydent 
bezpieczeństwa.
Błędy w złośliwym oprogramowaniu wyłączyły 
zakład na 2 tygodnie, powodując 5 mln dolarów 
+ straty (szacunkowo) przed wykryciem.



Monitoring bezpieczeństwa środowisk IT / OT

Chmura

Microsoft
Sentinel

Konsola
Security

Sieć IT

Firewall

Firewall

Defender for Identity

Defender for Endpoint

Active DirectoryStacja robocza IT

Sieć OT

Defender for Identity

Active Directory

Defender for IoT

Kopia ruchu ze SPAN portu

Stacja robocza



SOC as a Service w Chmurze Krajowej
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SOC as a Service w Chmurze Krajowej

ADVANCED ULTIMATESTARTER STANDARD

Identyfikacja słabości i podatności 
w infrastrukturze

Minimalizacja ryzyka poprzez 
detekcję i możliwie szybką reakcję 
na ataki:

● Ransomware 
● Phishing
● Ataki malware

Wsparcie w obsłudze 
incydentów bezpieczeństwa

Zwiększenie widoczności 
działań pracowników oraz 
minimalizacja ich 
niepożądanych aktywności

Wsparcie w naprawianiu 
słabości i podatności w 
infrastrukturze

Niezależna ocena dojrzałości 
poziomu bezpieczeństwa w 
organizacji

Zwiększenie widoczności w 
aplikacjach oraz identyfikacja 
potencjalnie niebezpiecznych 
zachowań

Wsparcie w realizacji 
wymagań compliance oraz 
w zarządzaniu ryzykiem

Wsparcie w 
przeprowadzaniu zmian 
w infrastrukturze klienta 
celem podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa
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Uzyskanie wysokiej intensywności odwadniania zbiorników 

wód podziemnych przy pomocy otworów wiertniczych 

badawczych kierunkowych na przykładzie  
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Streszczenie: 

Praktycznie we wszystkich czynnych kopalniach wydobywających węgiel kamienny 

znacznych trudności nieustannie przysparza drążenie wyrobisk chodnikowych w sąsiedztwie 

udokumentowanych zbiorników wód dołowych. Ma to związek z koniecznością określenia 

rygorów wykonywania robót górniczych w  warunkach zagrożenia wodnego lub częściej 

zagrożeń skojarzonych. W większości zbiorniki takie zlokalizowane w zrobach 

wyeksploatowanych ścian likwiduje się wiercąc badawcze otwory odwadniające, którymi  

w sposób kontrolowany następuje odprowadzanie wody do niżej usytuowanych czynnych 

wyrobisk górniczych, a następnie do systemu głównego odwadniania kopalni. Ważnym 

elementem w tym procesie jest czas oraz intensywność odwadniania. W artykule przedstawiono 

sposób wiercenia badawczych otworów odwadniających – kierunkowych celem uzyskania 

wysokiej intensywności odwadniania a tym samym możliwie krótkiego czasu likwidacji 

zagrożenia wodnego dla projektowanych robót górniczych.  

 

Abstract\\\ 

In practically all active hard coal mines, the drilling of drifts in the vicinity of documented 

underground water reservoirs constantly causes significant difficulties. This is related to the 

need to define the rigors of mining works in conditions of water hazard or, more often, 

associated hazards. Most of these reservoirs are located in goafs exploited walls are liquidated 

by drilling research drainage holes, through which water is drained in a controlled manner to 

active mining excavations located below, and then to the main drainage system. An important 

element in this process is the time and intensity of dewatering. The article presents the method 

of drilling research drainage holes - directional in order to obtain high drainage intensity and 

thus the shortest possible time to eliminate the water hazard for the planned mining works. 

  



1. Zagrożenie wodne – zbiorniki wód podziemnych. 

 

W praktyce podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny 

drążenie wyrobisk chodnikowych w sąsiedztwie udokumentowanych zbiorników wód 

dołowych nieustannie przysparza znacznych trudności. Podziemne zbiorniki wodne stanowią 

obecnie najczęściej występujące źródło zagrożenia wodnego. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami takie zbiorniki należy odwodnić przed podjęciem eksploatacji górniczej lub 

wyznaczyć od nich filary bezpieczeństwa, co w każdym przypadku generuje określone koszty 

a niekiedy także utratę części zasobów kopaliny. 

Jak już wspomniano powyżej warunkiem podjęcia robót górniczych w udostępnionym 

pokładzie w pobliżu zbiornika wodnego, jest obniżenie w nim ciśnienia wody do poziomu  

eliminującego zagrożenie wodne dla projektowanych robót lub wyznaczenie filara 

bezpieczeństwa. W takiej sytuacji pożądane jest ustalenie warunków bezpieczeństwa i rygorów 

prowadzenia robót górniczych oraz ustalenie stopnia zagrożenia wodnego dla planowanych 

robót i zasięgu strefy objętej jego rygorami zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Z uwagi na specyfikę miejsca prowadzenia robót górniczych, każdy przypadek analizowany 

jest indywidualnie. Oceniając możliwość bezpiecznego drążenia wyrobisk chodnikowych  

w warunkach zagrożenia wodnego należy wziąć pod uwagę wiele uwarunkowań geologiczno - 

górniczych i hydrogeologicznych związanych z analizowanym rejonem. W przeciwdziałaniu 

zagrożeniom wodnym pomocne są metody i wzory obliczeniowe stosowane przy określaniu 

parametrów tzw. filarów bezpieczeństwa. Nie warunkują one jednak zasadniczo prowadzenia 

prac, dlatego w odniesieniu do zagrożenia wodnego a w szczególności odwadniania zbiorników 

wodnych nie bez znaczenia jest doświadczenie poszczególnych zakładów w profilaktyce jego 

zwalczania. Poniżej zamieszczono Rys. 1, który obrazuje ilość podziemnych zbiorników 

wodnych utworzonych w zrobach pokładów 501 i 510, gdzie w większości prowadzona jest 

eksploatacja w Oddziale KWK Mysłowice - Wesoła. Niektóre z nich wymagają likwidacji – 

odwodnienia do rzędnej eliminującej zagrożenie wodne dla projektowanych robót górniczych. 

Z czasem zbiorniki te ulegają reaktywacji – odtworzeniu w trakcie eksploatacji kolejnej ściany 

(likwidacja zagrożenia pożarowego), przy czym zbiornik ten zwiększa swoją objętość.      

 



 

Rys. 1. Zbiorniki wód podziemnych w pokładach 501 i 510 wg. stanu na 31.12.2022r. 

Zbiorniki takie w zrobach kopalnianych likwiduje się przez grawitacyjne, kontrolowane 

odprowadzanie wody do niżej usytuowanych czynnych wyrobisk górniczych, a następnie do 

systemu głównego odwadniania kopalni. W tym celu wierci się specjalne badawcze otwory 

odwadniające z niżej usytuowanych wyrobisk. Odwadnianie dołowych zbiorników wodnych 

prowadzone jest także otworami wiertniczymi z wyrobisk chodnikowych drążonych  

w kierunku zbiornika wodnego powyżej lustra wody. Zgodnie z § 458 ust. 5, Rozporządzenia 

Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

podziemnych zakładów górniczych z dnia 23 listopada 2016 r. … poziom lustra wody  

w zbiorniku wodnym znajduje się na wysokości nie większej niż 1,0 m od spągu wyrobiska  

w przodku. Z praktyki zakładów górniczych prowadzenie odwodnienia zbiorników wodnych 

otworami wierconymi z drążonych wyrobisk zachowując przy tym przytoczone powyższe 

przepisy jest trudne do osiągnięcia z przyczyn technicznych lub wręcz niemożliwe.  



   Odwadnianie dołowych zbiorników wodnych w przeszłości było nieco łatwiejsze 

ponieważ przestrzeń zrobowa była wypełniona jedynie wodą. Wiercone wtedy otwory 

odwadniające docelowo trafiając nawet w część zrobową – bez problemu odprowadzały 

nagromadzoną wodę uzyskując przy tym znaczną intensywność odwadniania. 

  We współczesnych kopalniach, w których wydobycie koncentruje się na dwóch, trzech lub 

czasem nawet tylko jednej ścianie o wysokiej wielkości dziennego wydobycia, konieczność 

zatrzymania biegu ściany w celu podjęcia działań zmierzających do opanowania rozwijającego 

się pożaru endogenicznego naraża kopalnię na ogromne straty finansowe. Istnieje zatem 

konieczność prowadzenia efektywnych działań profilaktycznych, które uniemożliwiają wzrost 

temperatury w zrobach i rozwój ewentualnego pożaru endogenicznego. Sprawdzoną  

i skuteczną technologią eliminacji zagrożenia zrobów  zawałowych wystąpieniem 

spontanicznego zapłonu pozostałości substancji węglowej jest doszczelnianie zrobów 

czynnych ścian mieszaninami wody i drobnofrakcyjnych odpadów przemysłowych, przede 

wszystkim popiołów lotnych jako odpadów z elektrowni. 

Doszczelnianie zrobów zawałowych odpadami drobnofrakcyjnymi w postaci mieszanin 

wodnych, dzięki dobrym własnościom migracyjnym i penetracyjnym, pozwala na izolowanie 

zrobów od czynnych wyrobisk górniczych, poprawę warunków wentylacyjnych oraz 

ograniczenie zagrożenia pożarowego ze strony tych zrobów. Doszczelnianie zrobów 

zawałowych może również wpłynąć na zmniejszenie deformacji powierzchni i górotworu. 

Niestety ujemnym czynnikiem doszczelniania zrobów stał się brak możliwości skutecznego 

(intensywność oraz czas) odwadniania podziemnych zbiorników wodnych. Mieszanina 

popiołowo-wodna, którą doszczelniano zroby skutecznie izolowała wolne przestrzenie  

w których znajdowała się woda. Efektem było tworzenie się rejonów z tzw. „wodą zawieszoną” 

w zrobach zalegających wyżej W takich to warunkach próby odwadniania polegające na 

wierceniu otworów bezpośrednio w pole wyeksploatowanej ściany uniemożliwiały uzyskanie 

wypływów z otworów na poziomie 1,0 m3/min, generalnie wynosiły od 0,015 m3/min  

do 0,300 m3/min przy spiętrzeniu wody do 4,20 m za płotem węglowym o grubości ok. 5,0 m. 

Nadmienić należy, że w jednym z rejonów w celu odwodnienia parceli ścianowej wykonano  

aż 170 otworów o długościach od 6,0 m do 30,0 m. Niskie wypływy wody z otworów oraz 

częste postoje związane z wierceniami i odwadnianiem uniemożliwiały wykonanie zakładanej 

ilości robót udostępniających. 

  



2. Otwory kierunkowe wiercone nad stropem zawodnionych zrobów. 

Po szczegółowej analizie w celu uzyskania wysokiej intensywności odwadniania 

zbiorników wód podziemnych zespół pracowników zaproponował wiercenie otworów 

wiertniczych badawczych o średnicy minimum 114,0 mm oraz o tak dobranych parametrach 

aby dowiercały się nie bezpośrednio do zrobów lecz na wysokości od ok. 5,0 m do ok. 7,0 m 

powyżej stropu wyrobiska przyścianowego. W celu uzyskania większej stabilności otworów 

początkowy węglowy odcinek należało zarurować. 

Do tej pory wykonano tą metodą w sumie 9 otworów wiertniczych badawczych – 

kierunkowych. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę kilku z nich.   

2.1.  W partii Aw w pokładzie 510 w.3 z pochylni 02 wykonano otwór TO-14(2016) dla 

odwodnienia zbiornika W.143(2015) o pojemności 88 500 m3 zlokalizowanego w zrobach 

ściany 01 Aw. Posiadał on następujące parametry: 

- długość 170 m,          - kąt pionowy + 5,0°,           - średnica Ø 114 mm, 

- został dowiercony do zrobów na wysokości 5,8 m licząc od pierwotnego stropu wyrobiska 

przyścianowego. 

Po dowierceniu do zrobów (tj. do zbiornika) uzyskano wypływ wody w ilości 2,5 m3/min przy 

ciśnieniu 5,0 atm. panującym na wylocie otworu w pochylni 02. Odwodnienie tym otworem 

przebiegało bez przeszkód w założonym czasookresie.  

 

 



 

 

2.2. W partii Aw w pokładzie 510 Aw z pochylni 04 wykonano dwa otwory TO-4(2019)  

i TO-5(2019) dla odwodnienia zbiornika W.143(2015) o pojemności 262 900 m3 

zlokalizowanego w zrobach ścian 01 Aw, 02 Aw i 03 Aw. Posiadały one następujące parametry: 

TO-5(2019):- długość 190 m,          - kąt pionowy + 5,0°,           - średnica Ø 143 mm,  

- został dowiercony do zrobów na wysokości 7,1 m licząc od pierwotnego stropu wyrobiska 

przyścianowego. 

TO-6(2019):- długość 190 m,          - kąt pionowy + 4,0 °,           - średnica Ø 143 mm,  

- został dowiercony do zrobów na wysokości 7,1 m licząc od pierwotnego stropu wyrobiska 

przyścianowego. 

Po dowierceniu w rejon zrobów (tj. do zbiornika)  uzyskano wypływ wody z każdego w ilości 

2,5 m3/min przy ciśnieniu 5,7 atm. panującym na wylocie otworów w pochylni 04. 

Odwadnianie tymi otworami przebiegło bez przeszkód  w założonym czasookresie. 



 

2.3. W partii Az w pokładzie 501 z pochylni 512 wykonano otwór TO-5a/2021  

dla odwodnienia zbiornika W.148/2016 o pojemności około 238 000 m3 zlokalizowanego  

w zrobach pokładu 501. Posiadał on następujące parametry: 

TO-5a/2021:- długość 200 m,          - kąt pionowy + 2,0°,           - średnica Ø 143 mm,  

- został dowiercony do zrobów na wysokości około 5,0 m licząc od pierwotnego stropu 

wyrobiska przyścianowego. 

Po dowierceniu w rejon zrobów (tj. do zbiornika)  uzyskano wypływ wody w ilości 1,5 m3/min 

przy ciśnieniu 5,9 atm. panującym na wylocie otworu w pochylni 512. Odwadnianie tym 

otworem przebiegło bez przeszkód  w założonym czasookresie.  

Powyższe wiertnicze otwory badawcze umożliwiały odwodnienie zbiorników wodnych  

do około 95% ich pojemności, co znacznie przyspieszyło realizację robót przygotowawczych. 

Niewielka ilość wody, która pozostała w zbiornikach została odwodniona wraz z postępem 

drążonych robót przygotowawczych (zgodnie z aktualnymi przepisami).  Aktualnie kopalnia 

realizuje wykonanie otworu badawczego – kierunkowego o długości około 340m, celem 

odwodnienia dołowego zbiornika wodnego o pojemności 115 00 m3. 



3. Wnioski. 

Jednym z większych problemów we współczesnych kopalniach, stwarzających potencjalne 

zagrożenie dla realizacji założonych zadań produkcyjnych stanowi konieczność odwadniania 

zbiorników wód podziemnych, które doszczelniane były mieszaniną popiołowo-wodną 

zlokalizowanych powyżej prowadzonych robót przygotowawczych i w niewielkiej odległości 

poziomej.  

Ze względu na morfologię zrobów oraz podawaną do nich mieszaninę popiołowo – wodną 

nie należy wykluczyć możliwości nierównomiernego występowania rejonów z tzw. „wodą 

zawieszoną” w zrobach zalegających wyżej i w tzw. „partiach zrobów wygrodzonych” 

mieszaninami popiołowo-wodnymi.  

Mimo wykonania wielu otworów kontrolno-odwadniających bezpośrednio w zroby, nie 

uzyskuje się odpowiedniej efektywności odwadniania. 

Doświadczenia kopalni oraz analiza ekonomiczna wykazała, że wykorzystywany sposób  

wiercenia otworów badawczych - kierunkowych do zrobów (tj. do zbiornika) na wysokości 

ok.5,0m do ok. 7,0m powyżej licząc od pierwotnego stropu wyrobiska przyścianowego 

uzyskuje bardzo dobre wypływy, co umożliwia prowadzenie robót górniczych zgodnie  

z harmonogramem. 
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Streszczenie: 

Wydobycie w KWK Mysłowice-Wesoła opiera się o eksploatację pokładów 501 i 510 ich 

sumaryczna miąższość to około 15m. Tak grube pokłady wymagają eksploatacji na warstwy 

co powoduje dodatkowe trudności w utrzymywaniu wyrobisk chodnikowych i prowadzenia 

wyrobisk eksploatacyjnych.  W artykule przedstawiono sposób zabezpieczenia wyrobisk 

chodnikowych poprzez zastosowanie kotwienia ociosów wyrobisk przyścianowych. 

Zaproponowany sposób wzmocnienia usprawnił przejazd śc. 579 pod chodnikami 

wykonanymi w pokładzie 501. Zastosowana metoda pozwoliła uniknąć zbędnych postojów 

ściany związanych z opadem skał stropowych, czy konieczności przebudowy chodnika 

podścianowego.  

 
 
Abstract 

The article presents the principles of securing longwall excavations by means of anchoring 

the coal sidewalls of longwall excavations. Mining in KWK Mysłowice-Wesoła is based on 

the exploitation of seams 501, 510. The total thickness of exploitation seams is about 15m. 

Anchoring the sidewall from long wall had been protected the coal wall from rubble the 

layers above. The method improved the production process, which translated into greater 

extraction of coal from the longwall. The method allowed to avoid production stops. 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. Opad skał stropowych. 
 

Priorytetowym zadaniem obudowy górniczej w wyrobisku przyścianowym  

jest zapewnienie podczas eskploatacji stateczności wyrobiska chodnikowego jak i samej 

ściany. Prawidłowe zachowanie wymiarów przekroju poprzecznego  

jest kluczowym czynnikiem dla sprawnego postępu ściany. 

Podczas sytuacji kryzysowej związanej z opadem skał stropowych, dochodzi do 

postoju w wydobyciu. Czas zabezpieczenia miejsca obwału, dostarczenie niezbędnych 

materiałów jest niczym innym jak opóźnieniem w produkcji co wiąże się z poniesieniem 

dodatkowych kosztów. Kluczowe jest dokładne rozeznanie górniczo-geologiczne, które daje 

możliwość zastosowania szeroko rozumianej profilaktyki. 

W strukturze nienaruszonego górotworu stan naprężeń jest prosty do określenia (Butra 

2011, Prusek 2015, Kostyk 1974), jednak mając na uwadze zaszłości eksploatacyjne (liczne 

ilości krawędzi eksploatacji) skomplikowane warunki górniczo-geologiczne połączone z 

występującymi zagrożeniami to stan naprężeń górotworu już nie wydaje się być prosty. 

Obudowa wyrobisk górniczych powinna zapewnić odpowiednie wymiary przekroju 

poprzecznego w czasie jej przydatności. Prawidłowy dobór obudowy wraz z odpowiednim jej 

wzmocnienie do panujących w rejonie warunków powinna skutkować zachowaniem jej 

gabarytów i bezpieczeństwa użytkowania. 

Z wieloletniego doświadczenia kopalni Mysłowice-Wesoła wynika, że sposób 

uławicenia węgla i skał stropowych w istotny sposób wpływa na drążenie jak i stateczność 

wyrobisk. Zroby pokładu wyżej leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie eksploatującej ściany 

powodują częste opady skał stropowych. Problem pojawiający się podczas eksploatacji ściany 

579 w pokładzie 510 w3 w miejscu przejeżdżania pod wyrobiskami pochodzącymi z 

eksploatacji ścian w pokładzie 501 skutkowało częstym zaciskaniem, brakiem gabarytów i w 

konsekwencji opadem skał na napędzie głównym ściany 579. Eksploatacja ścian w pokładzie 

501 prowadzona była w partii B1 na poziomie 665 ze zachodu na wschód, zaś kierunek ścian 

prowadzonych w pokładzie 510 wyznaczony jest z południa na północ. Taki sposób 

eksploatacji powoduje, że ściany prowadzone w pokładzie 510 napotykają co około 200 m na 

swoim wybiegu na wyżej leżące ślady wyrobisk. 

Konieczność zapewnienia kontaktu obudowa – górotwór na etapie zarówno 

wykonania jak i eksploatacji jest podstawowym kryterium poprawności wykonanych robót 

(Prusek 2015, Turek 2010). Opad skał stopowych to nic innego jak odspajanie się części 

stropu bezpośredniego w postaci odłamków skał, łat skalnych czy brył skalnych powodujące 

powstanie pustek i przerwanie ciągłości stropu.  



Dotychczasowe stosowane rozwiązania przeciwdziałania opadowi skał stropowych: 

 prawidłowo zabudowane odrzwia obudowy, 

 stosowanie wykładki stropu, 

 wykładanie stropu, 

 kasztowanie, 

 pianowani, 

 klinowanie, 

 klejenie górotworu, 

 prętowanie, 

 szynowanie. 

W sytuacji, w której dojdzie do opadu skał stropowych,  następuje przestój w 

wydobyciu, drążeniu wyrobiska co jednoznacznie oddziałuje na wynik finansowy zakładu 

górniczego (Rajwa 2017). Następuje postój i przygotowanie wyrobiska do zabezpieczania 

stropu oraz wierceń mających na celu przywrócenia bezpieczeństwa użytkowania. Brak 

kontaktu obudowy i górotworu początkowo nie daje o sobie znać, powstają spękania 

początkowo nie widoczne, wraz z postępem i wydłużaniem się niepodpartej części górotworu 

dochodzi do coraz większych spękań czego końcowym efektem jest opadu stropu w przodku 

(Turek 2010). 

Problem opadu skał stropowych dotyczy zarówno drążenia nowych chodników, 

przebudowy już istniejących wyrobisk jak również prowadzenia ścian wydobywczych. 

Miejscem szczególnie narażonym na opad skał stropowych dla prowadzenia ścian jest 

skrzyżowanie ściana – chodnik. Ze względu na koncentrację naprężeń pochodzących od 

chodnika i od frontu eksploatacyjnego oraz konieczności stosowania obudowy tymczasowej. 

Poprawność wykonania zabudowy tych skrzyżowań wpływa na proces przekładki 

przenośnika ścianowego w krańcowych jej odcinkach, a tym samym na wykony frontów 

eksploatacyjnych.   

Przyczyny powstawania opadów skał stropowych: 

 zaburzenia geologiczne, 

 zbyt długi czas otwarcia stropu, 

 mała wytrzymałość skał stropowych, 

 występowanie przerostów, 

 mała podporność sekcji obudowy zmechanizowanej, 

 eksploatacja w oddziaływaniu krawędzi pokładu, 

 zaszłości eksploatacyjne (słabo skonsolidowane zroby). 

 



 
2. Wpływ zaszłości eksploatacyjnych. 

 
Ściana 579 prowadzona była systemem poprzecznym w warstwie przystropowej 

pokładu 510. Pokład 510 w tym rejonie ma miąższość ok. 12 m (według otworów 

badawczych) i zapada pod kątem ok. 6° w kierunku południowo – zachodnim.  Bezpośrednio 

w stropie pokładu 510 występuje: warstwa łupku ilastego o miąższości 0,4 m, następnie zroby 

pokładu 501. 

Bezpośrednio w spągu pokładu 510 występuje: warstwa łupku ilastego o miąższości 

11,5 m, następnie warstwa łupku piaszczystego o miąższości 2,5m; warstwa piaskowca  

o miąższości co najmniej 0,9 m. 

Ściana 579 w pokładzie 510, prowadzona była pod zrobami zawałowymi ścian 

prowadzonych w pokładzie 501 w odległości ok. 0,40 m powyżej stropu pokładu 510 (na 

podstawie informacji z otworów badawczych oraz robót górniczych prowadzonych w 

pokładzie 501). Pokład 501 w tym rejonie eksploatowany był  na wysokość od 3,2 m do 4,0  

m w roku 1980. 

Parametry geomechaniczne skał otaczających określone zostały na podstawie prób 

pobranych w pochylni 590b w pokł.510 (1/2018) oraz w pochylni VIIa w.3 w pokł. 

510(1/2015). Badania zostały wykonane przez firmę zewnętrzną i stanowią  załącznik. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie Rc [MPa] przedstawia poniższa tabela: 



 

Nr 

opracowania 
Węgiel Strop pokładu 

1/2018 
Rc od 18,34 do  

31,12 MPa 

Iłowiec (łupek ilasty) 

Rc od 39,27 – do 44,13MPa 

1/2015 
Rc od 16,2 do  

38,50 MPa 

Mułowiec(łupek piaszczysty) 

Rc  od 42,613 do 65,38MPa 

 

Eksploatacja pokładów z podziałem na warstwy przynosi wiele komplikacji zarówno 

związanych z zagrożeniami naturalnymi jak i utrudnieniami technicznymi. Odprężona strefa 

(Butra 2011) w tych miejscu przejazdu często powoduje wzmożoną aktywność sejsmiczną o 

wartościach 104, 105, a pochodną tych wstrząsów są (często opady skał na wnęce ścianowej) 

deformacje obudowy wyrobisk przyścianowych. Dotychczasowe doświadczenia przy 

prowadzeniu ściany pod zrobami zawałowymi warstwy wyżej leżącej powodowały częste 

postoje związane z usuwaniem skutków opadów skał stropowych co skutkowało postępami 

nie większymi niż 70m. W miejscu przejazdu pod wyrobiskami z pokładu 501 można było 

zmniejszenie gabarytów obudowy.  Największe oddziaływanie wcześniejszej eksploatacji 

było widoczne chodniku przyścianowym w miejscu przejazdu w śladzie wyrobisk wyżej 

leżących, objawiał osię ono zaciskaniem chodnika podścianowego co skutkowało brakiem 

gabarytów ruchowych.  Podsumowując, można stwierdzić, że warunki geologiczno-górnicze 

oraz parametry fizykomechaniczne skał w ścianie 579 były typowe dla Kopalni Mysłowice-

Wesoła. Co do zasady zaliczyć je można do stosunkowo trudnych, w których utrzymywanie 

wyrobisk w jednostronnym otoczeniu zrobów wymaga podjęcia kompleksowych 

zabezpieczeń.  

 

 
 

 
 



3. Problem ściany 579 oraz zastosowana profilaktyka. 
 

Podczas eksploatacji ściany 579 w pokładzie 510, zauważalny był wpływ zaszłości 

eksploatacyjnej. Ściana 579 została przygotowana do wydobycia w sposób poprzeczny, zaś 

ściany w pokładzie 501 prowadzone były podłużnie do nachylenia pokładu. Podczas zbliżania 

się frontu ściany do wyrobisk pokładu 501 zauważalny był mniejszy postęp ze względu na 

zmniejszanie się gabarytów wyrobisk przyścianowych (zaciskanie chodnika). 

Przy problemach związanych z utrzymaniem stropu wyrobiska oraz deformacjach 

obudowy wyrobisk przyścianowych zaszła konieczność wzmocnienia wyrobiska. W miejscu 

przejazdu pod wyrobiskami z pokładu 501 zostało zastosowane wzmocnienie obudowy 

wyrobiska poprzez zabudowę dodatkowych podciągów w stropie wyrobiska, zaś na ociosie 

zachodnim (ścianowym) zabudowa krótkich prostek opasających dwa odrzwia obudowy z 

otworem, przez który zamontowana została kotew urabialna o długości minimum 5 metrów.  

 

Rys. 1. Sposób zabezpieczenia wyrobisk przyścianowych – przekrój podłużny.  

Zastosowane kotwy były to kotwy H-Tex. Są to kotwy iniekcyjno - urabialna składające się z 

cienkiego, zamkniętego kształtownika wyprodukowanego z rury, kształtowanego wzdłużnie o 

przekroju 4-listym, końcówek wyposażonych w membranę na jednym końcu i zaworu do 

wprowadzania iniektu. Wzmocnienie polegało na zastosowaniu klejenia ociosu ścianowego 

przed frontem na wyprzedzenie przed wnęką oraz zastosowanie kotew urabialnych 

równolegle do frontu (calizny) ściany. 

Ocios wschodni miejsca przejazdu pod wyrobiskami ze zrobów pokładu wyżej 

leżącego został wzmocniony poprzez zabudowę orczyków z otworem, zaś do otworu został 

wprowadzony pręt stalowy o długości maksymalnie 2,0m zamontowany na ładunkach 

klejowych. 

 
 



 
 
Rys. 2. Sposób zabezpieczenia wyrobisk przyścianowych – przekrój poprzeczny.  

 

 Kotwy urabialne stosuje się jednocześnie jako jednorazowe narzędzie zabezpieczające 

urabiany ocios, ścianowy lub przodkowe czoło. Głównymi zaletami kotew urabialnych 

(iniekcyjnych) jest konsolidacja skał oraz możliwość ich bezpiecznego urobienia. Metoda ta 

pozwoliła przeprowadzić próbę, która zabezpieczyła wyrobisko przyścianowe oraz pozwoliła 

na uniknięcie postojów ściany.  

 

 

 

Zdjęcie 1. Zabezpieczenie ociosu ścianowego przed frontem ściany. 

 

 

 



4. Wnioski. 
 
 Powstawanie opadów skał stopowych powoduje postój produkcyjny, szybkie 

zastosowanie odpowiedniej profilaktyki może ograniczyć koszty związane z czasem 

przeznaczonym na zabezpieczenie oraz straty w wydobyciu. Czynniki powodujące 

powstawanie opadów skał stropowych są znane i możliwe do przeanalizowania, lecz 

odpowiedni czas reakcji powoduje zmniejszenie kosztów związanych z brakiem ciągłości 

wykonywanych robót. Po przeprowadzonych testach jesteśmy w stanie ocenić 

skuteczności zastosowanego zabezpieczenia  

 Zastosowana metoda zostanie zmodyfikowana i wykorzystana dla kolejnych ścian 

prowadzonych w KWK Mysłowice-Wesoła. Modyfikacja będzie polegać na zastosowaniu 

kotew urabialnych – kompozytowych o znacznie większej nośności.  

 Technologia wykonania zabezpieczenia powinna być poprzedzona gruntowną analizą 

warunków górniczo-geologicznych na całym wybiegu ściany. Decydującą rolę odgrywają 

strefy wzmożonych naprężeń (przed frontem ściany), powstające w tych miejscach 

deformacje powinny zostać w właściwy sposób zabezpieczone przy doborze, którego należy 

uwzględnić zagrożenie tąpaniami. 

 Przygotowanie wyrobiska do przejazdu ściany pod chodnikami powinno rozpoczynać się 

w fazie jego drążenia. Nie tylko typ obudowy, jej rozmiar, wielkość kształtownika, podziałka 

odrzwi, ale także dodatkowe wzmocnienia ociosu ścianowego poprzez wykorzystanie kotew 

urabialnych.   

 Równie ważnym jak dobór odpowiednich zabezpieczeń jest jakość ich wykonawstwa. 

Rygorystyczne przestrzeganie jakości robót jest kluczowym elementem decydującym o 

powodzeniu przedsięwzięcia. Ze względu na znaczne koszty tych zabezpieczeń oraz jeszcze 

wyższe koszty ewentualnego niepowodzenia, nadzór nad realizacją tych robót powinien być 

tu szczególnie dokładny.     (Kostyk 1974) 
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STRESZCZENIE: Hydrauliczne urządzenie manewrowe „HUM” to odpowiedź na rosnące 

wymagania użytkowników pod kątem zachowania niezawodności pracy przenośników zgrze-

błowych eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych. Każda awaria w postaci ze-

rwanego łańcucha generuje postój urządzenia, który przekłada się na straty w ilości wydobyte-

go urobku. Aby maksymalnie skrócić czas postoju przenośnika, opracowane zostało urządzenie 

pomocnicze „HUM”, zasilane emulsją olejowo-wodną z magistrali zasilającej, które przezna-

czone jest do wywierania wstępnego naciągu łańcucha zgrzebłowego w przenośniku podczas 

spinania lub rozpinania łańcucha. Dodatkową funkcją jest możliwość pracy manewrowej 

w obu kierunkach dając możliwość na wykonanie transportu elementów po trasie przenośnika 

zabudowanego w wyrobisku. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Przenośnik zgrzebłowy, hamulec, spinanie łańcucha, napinanie łańcu-

cha, transport, napęd hydrauliczny 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

Znane rozwiązania na rynku opierają się na zastosowaniu ręcznych urządzeń hamujących lub 

urządzeń mechanicznych zasilanych energią hydrauliczną. Wymaga to przygotowania i zabez-

pieczenia przenośnika w agregat hydrauliczny.  

Zaprojektowane przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. hydrauliczne urządzenie 

manewrowe „HUM” zasilane jest emulsją olejowo-wodną bezpośrednio z magistrali zasilającej 

kompleks odstawy. Jako element peryferyjny przenośnika pełni dwie funkcje: 
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- spinanie, napinanie łańcucha zgrzebłowego, 

- dwukierunkowa jazda manewrowa, jako pomoc w transporcie elementów wzdłuż trasy prze-

nośnika podczas prac konserwacyjno-remontowych w ścianie wydobywczej. 

 

        
Rys. 1. Hydrauliczne urządzenie manewrowe „HUM” (widok ogólny)  

 

2. CHARAKTERYSTYKA 
 

Tabela 1. Parametry techniczne hydraulicznego urządzenia manewrowego „HUM” 

  moment obrotowy   1160 Nm 

  moment hamowania   1300 Nm 

  nominalne ciśnienie zasilania   22 MPa 

  dopuszczalne maksymalne ciśnienie w sieci odpływowej   2 MPa 

  zakres prędkości obrotowych silnika hydraulicznego   10-800 obr/min 

  ciecz zasilająca   emulsja    olejowo-wodna 

  minimalne / maksymalne natężenie przepływu    4 / 300  l/min 

  stopień filtracji   40  µm 

 masa urządzenia   280 kg 
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3. BUDOWA 
 

Głównym elementem urządzenia jest silnik hydrauliczny zasilany emulsją olejowo-wodną zin-

tegrowany z hamulcem płytkowym odwodzonym hydraulicznie (zanik ciśnienia powoduje za-

ciśnięcie tarcz hamulca) 

Moment obrotowy z silnika przekazywany jest na tarczę zębatą sprzęgła poprzez zespół kół 

zębatych, z których jedno jest przesuwne pozwalając na odłączanie urządzenia od napędu 

głównego przenośnika.  

 

 

 

 
 

 

 

 
Rys. 2. Hydrauliczne urządzenie manewrowe „HUM” (zabudowa na napędzie) 

 

 

 

 

Rozdzielacz włączający 
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Tarczowe 
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3.1. Położenia dźwigni sprzęgającej przekładnie  
 

a)                                                                        b) 

      
 

 

 
Rys. 3. Hydrauliczne urządzenie manewrowe „HUM” (tryby pracy) 

a) zasprzęglenie z kołem zębatym  

b) rozsprzęglenie z kołem zębatym   

 

4. TRYB PRACY 
 

 3.1. Praca urządzenia w trybie „napinania łańcucha” 
 

Napinanie łańcucha zaleca się wykonywać przy niskich wartościach prędkości łańcucha. Obni-

żenie prędkości napinania łańcucha dokonuje się za pomocą zaworu regulacji przepływu znaj-

dującego się w układzie hydraulicznym na płycie montażowej. W/w zawór daje możliwość 

wyboru trzech prędkości przepływu: poz.1-przepływ minimalny, poz.2-przepływ średni, poz.3-

przepływ maksymalny.  

Podczas pracy operator powinien prowadzić stałą obserwację urządzenia „HUM” oraz przeno-

śnika, zwracając uwagę na poprawną pracę urządzeń. 

 

  
Rys. 4. Praca w trybie „napinania łańcucha” 

 

 

„HUM” 

Łańcuch 

zgrzebłowy 

Klin blokujący 
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3.2. Praca urządzenia w trybie „praca manewrowa” 
 

Taka praca przenośnika wykorzystywana jest do transportu innych materiałów niż urobek. Na-

leży zachować szczególne środki ostrożności i przestrzegać instrukcji BHP obowiązujących 

w danym rejonie eksploatacji  

 

 

 
 

 
Rys. 4. Praca w trybie „praca manewrowa” 

 

5. ZABEZPIECZENIA  
 

Hydrauliczne urządzenie napinające “HUM” zabezpieczone jest przed przypadkowym załą-

czeniem silników głównych w czasie sprzęgnięcia z napędem przenośnika. Na jednej ze ścian 

bocznych kadłuba przekładni zamontowany jest wspornik z elektrycznym wyłącznikiem krań-

cowym zasilania silników głównych przenośnika. Przesunięcie dźwigni do pozycji rozsprzę-

glonej powoduje naciśnięcie głowicy wyłącznika. Tylko w położeniu odpowiadającym całko-

witemu rozsprzęgleniu następuje przesterowanie wyłącznika i odblokowanie  zasilania silni-

ków elektrycznych napędów przenośnika. 

 

 

 

Transportowany 

podzespół 

„HUM” 
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ABSTRACT: The article examines the main areas of diversification for coal mines. It is shown 

that, taking into account the specifics of mining production, the most rational energy 

orientation of such solutions, namely the repurposing of coal mines into low-power thermal 

energy complexes. This idea combines within the framework of a single mining and energy 

complex the processes of extraction of carbon-containing raw materials and their processing 

into thermal and electrical energy with the simultaneous elimination of the absolute majority of 

intermediate technological operations, which open up the possibility of significantly increasing 

of economic efficiency, environmental cleanliness and safety of the entire complex works, and 

the generation of electricity based on heat consumption allows to reach a fairly high efficiency 

– about 80%, which is impossible today for potent power plants. 

 

KEYWORDS: coal mines, diversification, low-power thermal energy complexes, alternative 

energy sources.  

 
The world leading countries determined the production decarbonization and green energy 

as the further path of their development.  The agreement, adopted in Paris in December 2015, 

unites the efforts of approximately 195 countries around the world to curb climate change.  The 

Paris Agreement aims to intensify the global fight against the climate change threat in order to 

limit the increase in the Earth's temperature much lower than 2°C compared to the pre-

industrial level [1]. As you know, one of the main sources of CO2 entering the atmosphere is 

burning of carbon-rich fossil fuels, primarily coal. Therefore, in the plans of most EU 

countries, by 2038 – the complete cessation of the coal usage for the electricity production. 

Ukraine is no exception, in April 2016 it became a signatory of the Paris Agreement [2], 

and at the beginning of 2020, the Ministry of Energy presented the Concept of "green" energy 

transition of Ukraine by 2050 [3]. The main focus is on gradually reducing the coal use in 

energy production. In addition, difficult mining and geological conditions, depletion of 

formations and reserves, as well as the high cost of coal pushed the coal industry to accept this 

measure. Therefore, the transition to alternative and renewable energy sources is relevant for 

our state. 

For Ukraine, this vector of development determines the inevitable diversification of the 

activities of domestic coal industry enterprises, associated with the reorientation of their main 

activity to the complex processing of carbon-rich raw materials using highly efficient energy 

technologies. 

In general, at the current stage, the following nine European countries have restructured the 

industry by liquidating unprofitable enterprises and thereby reducing production volumes: 

Czech Republic, France, Germany, Hungary, Poland, Spain, Slovakia, Slovenia and Great 

Britain. 

Restructuring of the coal industry includes hidden reserves in various areas of activity of 

coal enterprises, however, in foreign countries; they were not specifically identified, detected 



in time and fully used, as international experience shows. Responsibility and financial costs for 

restructuring in most cases rested on the state itself, without taking into account the internal 

enterprises capabilities [4]. 

The following six main models of such repurposing can be separated: 

- objects of industrial tourism – usually these are conserved mines and factories, which give 

an opportunity to feel the spirit of the industrial region; 

- technological parks – on the territory or in the buildings of the former industrial facility, 

thematic clusters of small and medium-sized businesses development – technological and 

scientific startups are created; 

- cultural centers – cinemas, theaters, concert halls, galleries in the premises of former 

enterprises; 

- a sports complexes – equipped platforms and walls for rock climbers in the buildings of 

former factories, a school of divers in a gasholder filled with water or a ski track on the tericon 

slope; 

- a commercial objects – restaurants, entertainment facilities or a shopping center; 

- further usage in industry – transport and logistics centers of international corporations or 

for the creation of capacities from highly maneuverable generation, which are badly needed for 

Ukraine. 

Scientists from the Institute of Geotechnical Mechanics of the National Academy of 

Sciences of Ukraine believe [5] that, taking into account the specifics of mining production, the 

most rational energy orientation of such solutions, namely the repurposing of coal mines into 

low-power thermal energy complexes (LTEC) for the processing of local cheap coolants, high-

ash coal, mine methane, coal beneficiation waste intended for the combined production of heat 

and electricity. This idea combines within the framework of a single mining and energy 

complex the processes of extraction of carbon-containing raw materials and their processing 

into thermal and electrical energy with the simultaneous elimination of the absolute majority of 

intermediate technological operations, which open up the possibility of significantly increasing 

of economic efficiency, environmental cleanliness and safety of the entire complex works, and 

the generation of electricity based on heat consumption allows to reach a fairly high efficiency 

– about 80%, which is impossible today for potent power plants.  Depending on the energy-

consuming infrastructure of the region, the power of the complex can be chosen from 5 MW or 

more. 

Most of the national energy systems (including UES of Ukraine) were built on the 

principles of large-scale centralized production of electricity from fossil fuels at large thermal 

power plants, nuclear power plants, and hydroelectric power plants with further transmission of 

electricity through extensive networks to large industrial and small household consumers.  But 

the global trend reveals a paradoxical situation – small-scale production at the local level (close 

proximity to the consumer) can provide economically profitable and technologically perfect, 

less resource-consuming conditions for the operation of the power system compared to a 

traditionally consolidated one. 

In the nearest future, the widespread use of systems with distributed generation will become 

simply necessary where the development of industry takes place in large areas (for example, 

the steppe regions of Ukraine) or a difficult-to-access places (the mountainous regions of the 

Carpathians), at a low population density, or for industrial facilities where it is unprofitable to 

transport electricity. 

Therefore, existing coal mines with developed infrastructure are attractive objects for the 

creation of small thermal energy complexes on their territory, where all the necessary 

conditions are present: there is a large land allotment; surface technological complex with 



administrative and household complexes; coal, material and forest warehouses; mechanical 

workshops; transformer substations; stationary installations; railway tracks; highways; high-

voltage power lines, etc., as well as sludge clarifiers, water treatment facilities, rock dumps. 

A small thermal energy complex in general can include a coal plant, an energy and 

technological module (Fig. 1) [6], where: 

Coal enterprise – designed to provide the energy module with the necessary amount of fuel, 

which can be used as low-grade coal, coal beneficiation waste and mine methane and other 

types of carbon-containing raw materials. 

The energy module is designed for the simultaneous production of heat and electricity for 

self-sufficiency and the possibility of selling excess heat and electricity to third-party consumers. 

For example, in European and Asian countries, where the share of solid fuel use is high, all 

environmental standards are observed during energy production. This is ensured by the 

introduction of solid fuel processing technologies, such as gasification, pyrolysis, fluidized bed 

and others, into the energy production processes, which allow solving environmental problems. 

Technological module – an opportunity to develop additional production due to self-

sufficiency in thermal and electrical energy and waste from the coal mine and energy module, 

such as steam, surplus thermal energy, ash and mine rock, for example, it can be a brick 

factory, various agro-firms and other productions with  obtaining highly liquid goods, for 

example, hydrogen, synthetic gasoline, diesel fuel. 

According to the Law of Ukraine "Alternative Energy Sources", alternative energy sources 

include biomass energy, methane degassing of coal deposits, waste energy potential of 

technological processes, biomass energy. The listed energy resources are fully available in 

coal-mining regions. 

Methane of coal deposits. The main combustible component of such gas is methane, CH4, 

which is contained in a sorbed state on the surface of coal particles, as well as dissolved in 

coal. Coal mine methane (CMM) makes a significant contribution to the greenhouse effect both 

on a global scale and in Ukraine. The issue of reducing methane emissions has energy, 

economic and environmental benefits. First, methane is a powerful gas, the greenhouse effect 

of which is 21 times greater than the greenhouse effect of CO2, but with a short period of stay 

in the atmosphere, so reducing its emission can cause a significant and relatively quick effect. 

Secondly, the extraction and utilization of methane provides a valuable clean energy resource 

with the possibility of obtaining additional income. 

Every year in Ukraine, over 2 billion m3of methane were released in the process of coal 

mining, 13% of which are extracted by degassing systems, 87% are released into the 

atmosphere through mine ventilation systems in the form of a low-concentration gas-air 

mixture, and approximately 4% are utilized. 

Global commitments on methane, and Ukraine has joined the Global Initiative to reduce 

methane emissions "Global Methane Pledge", requires countries to reduce anthropogenic 

methane emissions by at least 30% by 2030. However, even when coal mines are closed, 

methane can continue to seep for decades through abandoned shafts and cracks in the ground. 

As most of Ukraine's coal mines are slated for closure in the coming years, attention needs to 

be focused on how to reduce leakage during shutdowns. At the same time, mine methane is a 

high-potential source of energy and can be effectively used in mine energy complexes. 

The research solutions of the scientists of the IGTM of the National Academy of Sciences 

of Ukraine in this direction have practical application and are implemented in the project on the 

extraction and utilization of mine methane on the basis of the mine named after O.F. Zasiadko 

[7-9]. According to this project, an energy complex was built on the basis of 12 JMS 620 gas-

piston modular units of the Austrian company "Jenbacher", which operate on mine methane 



with a concentration of 25%. The total efficiency of these energy plants for heat and electricity 

reaches 86%, which is unattainable at other energy facilities. In the process of degassing of 

coal seams from the coal-bearing massif of the mine named after O.F.Zasiadko about 300 

million m3 of mine gas methane, which was used to generate 1 million MW of electricity and 

produce 350,000 Gcal of heat, was disposed of at the site. Harmful emissions of methane into 

the atmosphere were reduced by more than 4.7 million tons in CO2 equivalent. 

 

 
 

Figure 1. Scheme of LTEC based on the coal enterprise 

 

At the same time, the potential possibility of methane explosions was reduced, the state of 

safety equipment and miners' working conditions were improved, the cost of coal mining was 

reduced due to the use of electricity and heat of own production for technological needs, as 

well as from the sale of surplus electricity and heat to the city utility. 

Mine water can be another source of energy that may eventually replace coal. Utilization of 

low-potential heat of mine waters is possible with the help of heat pump technologies. 



Mine water is underground water that flows into mining operations and complicates the 

conditions for extracting minerals. 

The number of mines being closed is steadily increasing. In this connection, the question of 

using mine water becomes important. In addition, mine water pumping is important primarily 

from the point of view of liquidation of emergency situations in mines and stabilization of 

water outflow. The most common option today is the pumping of mine water, after which it is 

usually discharged into the environment, enters river basins and accumulates in reservoirs. 

Analysis of costs and temperature of mine water shows that it can serve as a source of 

energy that belongs to renewable and alternative energy sources. Utilization of low-potential 

heat of mine waters is possible with the help of heat pump technologies. The total technically 

achievable potential of using the thermal energy of mine waters, for example, from the mines 

of Western Donbas, is 1.12 TJ/year or 311.9 MWh/year, which is equivalent to the energy that 

can be obtained by burning approximately 80 million tons of coal (with a thermal capacity of 

coal 4200 kcal and efficiency of energy generating equipment 75%) [10]. 

Using the potential of mine water can completely solve the problem of heat supply in 

mining towns and has an economic effect, which consists of reducing coal costs, reducing 

electricity costs, and using the thermal potential of water from water discharge facilities. 

Hydrogen. Mine water is a promising source for obtaining hydrogen. Currently, the modern 

world is experiencing a hydrogen energy revolution. All over the world, national governments 

are adopting national strategies for development of hydrogen technologies and their integration 

into vital sectors of economy – energy, transport, and housing and utilities sector. 

As noted earlier, during the development of coal deposits, coal, rock, mine methane and 

mine water are brought to the surface. Operating mining enterprises annually pump about 40 

million m3 of groundwater to the surface, 70% of which is discharged into the hydrological 

network of the regions, contributing to deterioration of the ecological situation. 

One of the well-known and promising ways of producing clean energy while preserving the 

environment is the electrolysis of water and aqueous solutions to generate hydrogen, which 

requires significant water resources and electrical energy. However, currently the most 

economical and commercially viable method is methane reforming with steam. There is a 

perspective of another method of obtaining hydrogen from methane – by direct cracking, in 

which CO2 is not released, and the final products are hydrogen and solid carbon. This 

technology has significant competitive advantages. Gasification of solid fuel with subsequent 

purification of synthesis gas is also a fairly effective way of obtaining hydrogen and 

ecologically clean fuel for the energy industry. About 70% of the chemical energy of the fuel 

goes into the synthesis gas, and in combination with the use of the physical gas heat, the 

energy-raw material ratio can reach 90%. Therefore, the complexes "steam-gas plant – thermal 

power station (SGP-TPS)" with fuel gasification are environmentally friendly and are gaining 

more and more recognition.  

Considering that hydrogen can be directly converted into electrical energy in fuel cells with 

an efficiency of up to 80%. Water is the only byproduct of hydrogen conversion in fuel cells, 

so toxic emissions are eliminated. For these reasons, hydrogen is widely seen as the fuel of the 

future. 

It should be noted that obtaining hydrogen by three different methods is possible 

simultaneously within the framework of a single coal processing complex (small thermal 

power complex) based on coal mining enterprises, which will increase energy security and 

reduce dependence on certain types of raw materials. 

Man-made waste. Annually, about 70 million tons of coal waste are generated at the mines 

and coal-processing enterprises of Ukraine, of which 40-45 million tons end up in landfills that 



cover an area of 7,188 hectares and store approximately 1.7 billion cubic meters of rock. In 

addition, coal beneficiation factories (CBFs) annually dump about 2 million tons of finely 

dispersed flotation beneficiation waste into sludge collectors, which occupy 850 hectares and 

store more than 70 million tons of waste [11]. Coal slurries consist of finely dispersed particles of 

mineral and organic components of coal and water, which is contained both in a free and bound 

state. They have valuable energy potential and huge reserves. But in any case, the use of sludge 

becomes rational only with low ash content (up to 40%), low humidity (no more than 30%) and a 

sufficiently high heat of combustion (at least 5...6 MJ/kg). Because high ash content can lead to 

complications and low heat of combustion when burning such fuel. Ash content can be reduced 

by making briquettes from a mixture of sludge and biomass (for example, waste from the agro-

industrial complex – grain straw, sunflower stalks and husks, corn cobs). This method will 

improve the briquetting process due to the activation of the surface of coal particles and reduce 

the ash content of the sludge while increasing its combustion heat. The briquettes obtained in this 

way are a competitive substitute for thermal coal. 

Combustion of combined fuel briquettes as an energy fuel will have the following positive 

effects: 

- supplementing or replacing coal with a combined fuel with a high content of a renewable 

energy source – biomass, reducing coal consumption – correspondingly reducing CO2; 

- freeing the region lands from the waste of coal beneficiation and coal mining and returning 

them to the agricultural fund or for free sale; 

- stocks of existing man-made dumps will be enough for the production of fuel briquettes for 

the next 150-200 years. 

 

CONCLUSIONS 

 

In view of the above, modern technologies for the processing of both coal and alternative 

fuels in the conditions of small complexes consisting of coal mining and power-generating parts 

allow to ensure the combination of three important elements of modern production – energy, 

ecology and economy, and for coal mines have the following advantages: 

- the impracticality and elimination of the need to close many mines with large potential 

reserves of coal and gas; 

- application of progressive environmentally friendly technologies of direct burning of coal, 

coal beneficiation waste and mine methane; 

- high efficiency factor (up to 90%), which is impossible for potent power stations of large 

power generation; 

- significant savings in imported natural gas; 

- the cost of both electricity and heat is 3 to 5 times lower than the current tariffs; 

- high reliability of electricity and heat supply of enterprises due to the location of power 

generating capacities near consumers; 

- parallel operation of the energy complex with the centralized energy system; 

- minimal costs for transportation of fuel and electricity; 

- additional profit for the enterprise as a result of energy self-sufficiency and the sale of excess 

heat and electricity to third-party consumers; 

- the possibility to expand the production of related goods at the expense of cheap heat; 

- compliance with European norms of harmful emissions into the environment; 

- disposal and use of ash for the production of building materials; 

- use of mine water as a source of production water supply without release of production 

water into water bodies; 



- effective solution of social issues, preservation of existing and creation of new additional 

jobs; 

- the possibility of using coal in the future as a raw material for the latest technologies, 

including renewable energy sources. 

The proposed directions are an effective mechanism for the promotion of the most advanced 

technologies in the field of decentralization of large-scale energy with the aim of innovative 

renewal of the coal industry, and the direction of repurposing coal mines into small-scale thermal 

energy complexes using natural local energy sources will contribute to the creation of an 

independent, stable energy infrastructure for the development of coal regions and solving life 

support problems and social development of coal regions. 
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Cele ekonomiczne

 Opracowanie szybkiej, niedrogiej i niezawodnej metody wspomagającej 

szacowanie ryzyka występowania danych zagrożeń naturalnych w górnictwie.

 Uwzględnianie działań prewencyjnych w harmonogramie robót górniczych.

 Wcześniejsza profilaktyka przeciw zagrożeniowa.

 Uwzględnienie kosztów działań prewencyjnych w modelu ekonomicznym

 Szacowanie prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych celów produkcyjnych.



Cele naukowe

 Wykazanie wpływu budowy petrograficznej węgla na jego wpływ na środowisko 

pracy.

 Analiza mikrolitotypów węgla w badanym złożu w celu zamodelowania 

środowiska sedymentacji. 

 Wykonanie korelacja petrografii z właściwościmi fizyko-chemicznymi węgla.

 Analiz akorelacji poszczególnych parametrów z występującymi zagrożeniami 

naturalnymi.

 Oszacowanie wpływu petrografii oraz właściwości fizyko-chemicznych na dane 

zagrożenie naturalne.



Zagrożenia naturalne

Zagrożenia naturalne aerologiczne, 
na powstanie których wpływ ma 

budowa petrograficzna węgla

Zagrożenia naturalne, które mogą 
mieć pochodzenie antropogeniczne

• Tąpaniami,

• Metanowe,

• Wyrzutami gazów i skał,

• Wybuchem pyłu węglowego,

• Klimatyczne,

• Pożarowe,

• Wodne,

• Osuwiskowe,

• Erupcyjne,

• Siarkowodorowe,

• Substancjami promieniotwórczymi.



Uciążliwość eksploatacji (AHP*)

*) Analytic Hierarchy Process, model analizy uciążliwości geologicznych i górniczych warunków eksploatacji przy pomocy 
metodyki AHP (Sobczyk i Kopacz 2018)
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ABSTRACT. The field of application of the results of this work is cast and packed protective-insulating 

walls, which support roadway districts after the coal seam is mined out. A peculiarity of technologies for 

constructing these types of protection means of the roadways is the use of quick-hardening mixtures in a 

liquid state. Therefore, the method for calculating rational parameters of protective-insulating walls was 

improved depending on the rocks strength and the speed of the longwall face advancing. The method takes 

into account the dimensionless coefficients of the concrete walls weakening under the influence of their 

structure, relief irregularities of the rocks pressing the wall, and aggressiveness of mine water, which is used 

to dilute the mixture. The calculations made it possible to substantiate the conformity of the rate of the 

concrete hardening in the protection means to the intensity of loads on them in the conditions of the PE 

"Shakhta Lisova" of the SE "Lvivvugilya". Implementation of the calculation results in the production 

process made it possible to preserve the belt roadway for its reuse while mining the adjacent panel. 

 

KEY WORDS: protection means of roadway districts, reuse of roadways, quick-hardening 

mixtures, cast and packed protective-insulating walls, intensity of the protection means loading  

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Efficiency of coal-mining enterprises depends, to a large extent, on the state of the mine roadways. To ensure 

the productive operation of the mine, it is necessary to prevent excessive deformation of the roadways 

because of the need to preserve their cross-sectional area required for the safe operation of the mine - 

ventilation, transportation of extracted coal, movement of people, machines and supporting equipment [1]. 

This is a difficult task. 
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Roadway districts in the coal mines are in particularly difficult conditions. This is due to technological 

features of their functioning. These roadways are bordered with the mining longwall. Therefore, after its 

passage, a cavity is formed in the walls of the roadway district. Replacement of the mined-out coal seam on 

the connection of the face with the roadway is carried out by constructing protection means - various 

structures made of wood (chocks, clustered chocks, rows of breaker supports, stacked walls, etc.) or concrete 

walls. Concrete protective walls feature greater rigidity, which positively influences on the state of the 

roadway district. Among them, concrete cast and packed walls have become the most widespread [2-5]. 

These types of protection means, in addition to improvement of the stress-strain state of the roadway districts 

and surrounding rocks, prevent the leakage of fresh air from the roadway into the mined-out space of the 

longwall and, conversely, the leakage of methane from the mined-out space into the roadway. That is, cast 

and packed walls are protective-insulating, which helps to improve ventilation of the mining area, increase 

permissible load on the longwall by the gas factor, and improve working conditions and safety of miners.  

A peculiarity of technologies for constructing these types of protection means is the use of quick-hardening 

mixtures in a liquid state. Most often, the basis of these mixtures is cement with sand as filler and various 

additives to accelerate its hardening. Sometimes mixtures based on anhydride are used.  

 

 

2. THE MAIN PART 

 

When a longwall has been passed, the undermined roof rocks of the coal seam are separated 

and load the protection means. In this case, rate of the load growth depends on the category of 

cavability of the coal seam roof  and the speed of the longwall face advancing. 

The maximum loads on concrete wall are reached at the moment before the roof fall, that is, at 

maximum length of the cantilever of rocks hanging over the wall. Therefore, the harder are the 

roof rocks (the lower is the category of the roof cavability [6]), the longer they hang over the 

wall. This increases the maximum loads on the wall that can be achieved. And, conversely, 

with weak roof rocks, the maximum loads on the wall are smaller, due to the smaller 

dimensions of the cantilever of overhanging rocks. On the other hand, weak rocks are 

deformed faster, therefore, the rate of growth of loads on the wall increases. 

The weaker is the roof and the more intensive are the stoping operations, the faster the protection means are 

loaded. In the case of a delay in gaining strength by concrete relative to the increased loads on it, cracks 

occur and spread in the concrete, which leads to the loss of the load-bearing capacity of the protection means 

of the roadway. Therefore, when calculating the parameters of cast or packed walls, an important criterion is 

the correspondence of the rate of gaining strength by concrete to the mining and geological conditions of the 

location of the roadway district and technological parameters of the coal seam mining. This research is 

devoted to the solution of this problem. 

The purpose of the research is to substantiate the correspondence of the intensity of the mixture 

hardening to the growth of loads on the protective-insulating wall over time with taking into 

account the speed of the longwall face advance. 

Based on the results of the performed work, the rational parameters of the mixture were 

substantiated, namely the intensity of growth of its uniaxial compressive strength over time. 

Samples of mixtures were tested in laboratory conditions according to standard requirements. 

In order to take into account the mine conditions of protective-insulating walls working, a 

physical simulation of the processes of their deformation and destruction under the action of 

rock pressure was carried out [2]. For calculating parameters of the protective-insulating walls, 

it is proposed to use the coefficients of the influence of mine conditions: the geometric 

structure of the wall kstr, the unevenness of the relief of underworked and overworked rocks kw 



 3 

and the aggressiveness of the mine water, which is used for diluting the mixture krel. Evaluation 

criterion: with an increase in coefficients, the bearing capacity of the wall increases [7].  

Cast wall (CW) has a monolithic structure, which helps to increase its load-bearing capacity. Therefore, 

when the CW is used, kstr = 1.0. For the packed wall (PW), kstr = 0.7, which is explained by irregular 

geometric shape of the packs with the mixture that form its structure. 

When the CW are used, irregularities in the relief of the load-bearing surfaces (roof and floor rocks) 

concentrate stress in some points of the wall, which provokes the occurrence of vertical cracks in it and their 

growth along entire height of the protection means, which negatively affects its bearing capacity. Therefore, 

for CS, krel = 0.7. 

In the case of using PW, irregularities in the relief do not affect the strength limit of the wall, so, krel = 1. This 

is explained by the fact that under a significant load, only the extreme upper and lower layers of the packs 

with the mixture, which support the subsequent layers, are destroyed. This contributes to the uniform 

distribution of stresses in the PW and increases its bearing capacity.  

Mineral composition of mine waters reduces compressive strength of concrete in the CW and PW by 10% 

(krel = 0.9) on average. 

Then, taking into account mine conditions, the compressive strength limit for the wall Rcomp m is  

 

Rcomp m = Rcompkstrkrelkw,     (1) 

 

where Rcomp is the compressive strength limit of the wall concrete according to standard tests 

for different times of its hardening.  

Next, the limit of compressive strength of the wall with taking into account mine conditions 

Rcomp m is compared with the calculated maximum compressive stress in the protective-

insulating wall σcomp calc. To ensure the normal operation of the longwall protection means at all 

time stages of deformation of the underworked roof, the condition Rcomp m  σcomp calc should be 

fulfilled. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Based on the results of the work performed, the method of calculating the rational parameters 

of protective-insulating walls, in composition of which the cement-mineral mixtures are used, is 

improved by taking into account the strength of the host rocks and the speed of the longwall face advancing. 

The scope of the method application is cast and packed protective-insulating walls. The method made it 

possible to substantiate the correspondence of physical and mechanical properties of the GiSiV-Sh mixture 

(the intensity of concrete hardening over time) to geological and technological conditions of mining the 

Sokalsky coal seam n7
b and rational parameters of the protection means - the width of the berm and wall. 

The dimensionless coefficients of the cast and packed walls weakening under the influence of their structure, 

the irregularities of relief of the underworked and overworked rocks, and the aggressiveness of the mine 

water used to dilute the mixture are also taken into account.  

A method is proposed for experimental studying of influence of the mining operations on the state of the 

roadway district. The method assumes to monitor the stress-strain state of the protection means of the 

roadway district and the degree of deformation of its supports with taking into account location of the 

longwall face and the mixture hardening time. Criterion for assessing the state of the protective-insulating 

wall is its relative vertical deformation under the pressure of the undermined roof at various stages of the 

mixture hardening. Measurements are carried out from the moment the roadway district drivage starts to its 

transition to the mode of permanent deformation behind the line of the stope. Therefore, the studies cover all 
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stages of the roadway deformation - before the influence of stoping operations begins, in zone of bearing 

pressure ahead of the longwall, as well as in zones of intense and permanent displacements behind the 

longwall.  

In the future, this method will be used for monitoring state of supports and protective-insulating wall in the 

belt roadway No. 166 of the production enterprise Shakhta Lisova of the state enterprise Lvivvugilya. This 

will make it possible to establish patterns of the wall loading and deformation depending on its parameters 

and the speed of the longwall face advancing. Taking into account these patterns will improve the accuracy 

of calculation of parameters of the roadway protection and ensure its reuse while mining the adjacent panel.  
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UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PARAMETRÓW MIESZANKI 

SZYBKOUTWARDZALNEJ Z WARUNKAMI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY 

OBRĘBÓW JEZDNI 

 

STRESZCZENIE. Obszarem zastosowania wyników tej pracy są odlewane i pakowane ściany 

ochronno-izolacyjne, stanowiące podporę pasów drogowych po wyeksploatowaniu pokładu 

węgla. Specyfiką technologii budowy tego typu zabezpieczeń jezdni jest stosowanie mieszanek 

szybkoutwardzalnych w stanie płynnym. W związku z tym udoskonalono metodę obliczania 

racjonalnych parametrów ścian osłonowo-izolacyjnych w zależności od wytrzymałości skał i 

prędkości posuwania się przodka. Metoda uwzględnia bezwymiarowe współczynniki 

osłabienia ścian betonowych pod wpływem ich struktury, nierówności rzeźby skał 

dociskających ścianę oraz agresywność wód kopalnianych, którymi rozcieńcza się mieszaninę. 

Obliczenia pozwoliły potwierdzić zgodność szybkości twardnienia betonu w środkach 

ochronnych z intensywnością obciążeń na nie w warunkach PE „Szachta Lisowa” SE 

„Lwówwugilia”. Implementacja wyników obliczeń w procesie produkcyjnym umożliwiła 

zachowanie wyrobiska pasa do ponownego wykorzystania przy urabianiu sąsiedniej płyty. 

http://www.geotm.dp.ua/index.php/en/collection/186-geo-technical-mechanics-2015/collection-of-scientific-papers-geotekhnicheskaya-mekhanika-issue-122/2852-research-of-interdependence-between-methods-of-concrete-rib-side-track-building-and-the-track-strength-and-deformation-parameters
http://www.geotm.dp.ua/index.php/en/collection/186-geo-technical-mechanics-2015/collection-of-scientific-papers-geotekhnicheskaya-mekhanika-issue-122/2852-research-of-interdependence-between-methods-of-concrete-rib-side-track-building-and-the-track-strength-and-deformation-parameters
http://www.geotm.dp.ua/index.php/en/collection/186-geo-technical-mechanics-2015/collection-of-scientific-papers-geotekhnicheskaya-mekhanika-issue-122/2852-research-of-interdependence-between-methods-of-concrete-rib-side-track-building-and-the-track-strength-and-deformation-parameters
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STRESZCZENIE: Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych metod optymalizacji 

przepływu medium oraz modelowania sieci rurociągów w podziemnych zakładach górniczych 

na przykładzie programu: PUMPSIM  3D Pumping Simulation Software. Autorzy artykułu 

wskazują skuteczność narzędzia w trakcie projektowania i symulacji systemu ppoż. oraz od-

wadniania w podziemnych wyrobiskach KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”. 

Na przykładzie przeprowadzonych symulacji przedstawiono praktyczne wykorzystanie pro-

gramu do szybkiej i dokładnej analizy różnych możliwych opcji budowy sieci rurociągów, ste-

rowania parametrami sieci oraz doboru pomp odwadniających w zależności od możliwości  

i potrzeb. 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Pumpsim 3D Pumping Simulation, modelowanie, rurociągi ppoż., 

dobór pomp,  

 

 

1. WSTĘP 

 

Stale zwiększające się zapotrzebowanie w maszynach i urządzeniach stosowanych 

w górnictwie podziemnym na wodę do chłodzenia oraz zwalczania zapylenia, jak i rozbudowa 

infrastruktury kopalnianej, a tym samym ciągłe rozrastanie się sieci rurociągów ppoż. zmusza 

służby techniczne kopalni do optymalizacji przypływów oraz średnic rurociągów przy zacho-

waniu odpowiedniej wydajności i ciśnienia wymaganego przepisami prawa. Równolegle wraz 

ze wzrostem zużycia wody zachodzi konieczność intensyfikacji prac związanych z odwadnia-

niem rejonów wydobywczych i przygotowawczych. W efekcie konieczny jest właściwy dobór 

pomp przy zachowaniu odpowiedniej skuteczności odprowadzania wody oraz uniknięcia efek-

tu „dławienia” się pomp, tłoczących do tych samych rurociągów. Powyższe fakty powodują, że 

zarządzanie sieciami rurociągów ppoż. oraz odwadniających, oparte na zasadzie doświadczeń 

oraz metod analitycznych wykorzystujących algorytm obliczeń opracowany przez Centralną 

Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu [1] nie uwzględnia całości sieci, a jedynie wybra-

ną jej część a przy tym jest czasochłonny. Z pomocą przychodzą metody numeryczne oparte 
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o specjalistyczne oprogramowanie do symulowania przepływów cieczy. W przypadku kopalni 

„Borynia – Zofiówka – Bzie” Ruch Zofiówka jest to program PUMPSIM 3D Pumping Simula-

tion produkcji Howden Ventsim z Australii. 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASTOSOWANYM OPROGRAMOWANIU 

 

Przedmiotowe oprogramowanie pozwala na szczegółowe planowanie i wstępne spraw-

dzenie charakterystycznych parametrów w dowolnym punkcie „pracy” sieci rurociągów ppoż. 

jak i odwadniających, przy uwzględnieniu dynamicznych zmian zachodzących w innych czę-

ściach sieci. Łatwość modelowania oraz uzyskanie dokładnych wyników pozwala zaoszczędzić 

czas potrzebny do analizy różnych możliwych opcji budowania nowych rurociągów oraz dobo-

ru urządzeń odwadniających. Dodatkowo rozwijana na kopalni baza przepływomierzy i prze-

tworników ciśnienia instalowanych w newralgicznych punktach, pozwala na dokładniejsze 

symulowanie parametrów w znacznie znacząco oddalonych punktach sieci poprzez wprowa-

dzanie dodatkowych danych do algorytmu obliczeń.  

Na przykładzie prób modelowania podjętych przez służby techniczne KWK „Borynia-

Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” z wykorzystaniem wyżej wymienionego oprogramowania 

oraz wykonanych pomiarów parametrów, potwierdzono w praktyce skuteczność wspomagania 

komputerowego w projektowaniu sieci ppoż. i odwadniania lokalnego. 

W pierwszej kolejności stworzono bazę danych rur, w zależności od stosowanych 

w zakładzie górniczym średnic oraz materiałów, z jakich są wykonane. Podobnie wprowadzo-

no dane przykładowych zaworów odcinających i redukcyjnych, takie jak: średnica wewnętrz-

na, spadki ciśnienia na zaworze w zależności od stopnia otwarcia lub redukcji oraz ich współ-

czynniki przepływu. Jest to istotne, ponieważ – w zależności od średnicy wewnętrznej oraz 

materiału, z jakiego wykonana jest dana rura, a tym samym przypisanego dla danego materiału 

współczynnika chropowatości mającego wpływ na opory liniowe – pozwala na dokładniejsze 

obliczanie strat ciśnienia i wielkości przepływu dla rur oraz strat miejscowych dla zaworów 

oraz wszelkiej stosowanej armatury. Następnie do programu zaimplementowano sieć wyrobisk 

poziomych i pionowych w postaci linii szkieletowych, co pozwala w prosty sposób przekształ-

cać sieć szkieletową w rurociągi o wymaganym materiale i średnicy wewnętrznej, zgodnie ze 

stanem faktycznym. W ten sposób powstała sieć rurociągów ppoż. w wyrobiskach podziem-

nych Ruchu „Zofiówka”. Kolejnym  krokiem było uwzględnienie wszystkich poborów wody z 

sieci ppoż. do celów technologicznych, tj. chłodzenia silników i przekładni kombajnów ścia-

nowych i chodnikowych, przenośników taśmowych i zgrzebłowych (rys.1) oraz maksymalne 

zapotrzebowanie dla instalacji zraszających. Przeprowadzono symulację sieci, a otrzymane 

wyniki porównano ze stanem faktycznym. Okazało się, że wyniki symulacji są w 95% zgodne 

z rzeczywistością, potwierdzoną odczytami z przetworników ciśnienia, manometrów oraz 

przepływomierzy zainstalowanych na istniejącej sieci. Na tej podstawie uznano, że projekto-

wanie nowych odcinków sieci oraz otrzymywane z symulacji wyniki będą wiarygodne, a tym 

samym w przyszłości planuje się wykorzystywać metody numeryczne do obliczeń parametrów 

sieci ppoż. dla planowanych robót górniczych przygotowawczych i eksploatacyjnych. 
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Rys. 1 Zamodelowane chłodzenie i zraszanie na przenośnikach taśmowych 

Figure 1. Modeled cooling and sprinkling on belt conveyors 

 

 

3. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PROGRAMU PUMPSIM 3D PUMPING 

SIMULATION SOFTWARE 

 

W tej części artykułu przedstawiono praktyczne wykorzystanie numerycznego modelo-

wania na następujących przykładach: 

- dobór kąta nachylenia oraz średnicy otworu technologicznego dla połączenia pod-

ziemnego zbiornika retencyjnego ppoż. z rurociągiem w szybie, 

- projektowanie zasilania ppoż. dla drążonego przodka, a w dalszej kolejności dla pla-

nowanej ściany wydobywczej, 

- projektowanie nowego rurociągu o długości ok. 2300m wraz z symulowaniem stopnia 

otwarcia przepustnicy w celu regulacji rozpływem oraz projekcja zmiany przepływu przy za-

stosowaniu różnych średnic rur. 

- symulacja jednoczesnego odwadniania z drążonego chodnika podścianowego 

i eksploatowanej ściany. 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich parametrów sieci ppoż. 

w końcowych odcinkach rurociągu oraz potrzeba uzyskania odpowiedniego ciśnienia 

i wydatku w rozbudowywanych rejonach postanowiono wykorzystać dodatkowe istniejące 

rurociągi w szybie do zasilenia poziomu 900 Ruchu Zofiówka. W tym celu konieczne było 

wykonanie dwóch otworów w górotworze łączących istniejący zbiornik pojemnościowy 

V=5700 m3 na poziomie 705 z rurociągami DN250 w szybie Iz. Postanowiono wykorzystać 

posiadane oprogramowanie i rozpoczęto modelowanie różnych rozwiązań (rys.2). 

Zasadniczym problemem jaki miał zostać rozwiązany przy użyciu modelowania, było 

wyznaczenie odpowiedniego kąta nachylenia otworu przy jednoczesnym zapewnieniu 

maksymalnie dużego przepływu i uniknięciu efektu kawitacji w rurociągach. Rozważono różne 
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średnice oraz kąty, pod którymi zostaną wykonane zaplanowane prace wiertnicze. Początkowo 

przeprowadzono symulację dla otworów o średnicy Ø150 mm pod różnym kątem nachylenia 

względem spągu. Otrzymane wyniki były niezadowalające, ze względu na małą wartość 

przepływu oraz występujące zjawisko kawitacji w rurociągach. Przeprowadzono ponowne 

próby dla otworu o średnicy 200 mm i tych samych kątach nachylenia względem spągu. 

Otrzymano wyniki przepływu od 646 m3/h – przy mierzonym względem spągu kącie 0º, przez 

788 m3/h – przy kącie nachylenia -10°, do maksymalnie 887 m3/h – przy kącie nachylenia -

20°. Ze względu na uwarunkowania techniczne oraz górniczo – geologicznie parametry jakie 

uzyskano dla otworu o średnicy 200mm są zadowalające, a uzyskana wydajność pozawala na 

utrzymanie stabilnych parametrów pod szybem Iz na poziomie 900m.  

 
Rys. 2 Modelowanie odwiertu z chodnika  pojemnościowego V=5700m3 na poziomie 705 do szybu Iz. 

Figure 2. Modelling a well from a volumetric drift V=5700m3 at level 705 to shaft Iz 

 

Kolejnym przykładem sprawdzenia możliwości programu PUMPSIM 3D było 

zapewnienie odpowiednich parametrów sieci ppoż. dla jednego z drążonych chodników 

podścianowych (Rys.3). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 

[1] w części dotyczącej rurociągów sieci przeciwpożarowej, zawory hydrantowe na jej końcach 

muszą zapewniać pobór wody w ilości nie mniejszej niż 0,6 m3/min, przy ciśnieniu co najmniej 

0,4 MPa. Biorąc pod uwagę, że woda z sieci ppoż. jest używana również w procesach 

technologicznych, to każdy z odbiorników (w postaci chłodzenia lub zraszań) powoduje 

obniżenie parametrów w końcowym odcinku rurociągu. Na parametry sieci wpływ mają 

również: długość i średnica wewnętrzna rurociągów, zastosowana armatura oraz stopień 

rozbudowania sieci w danym rejonie. Po zaprojektowaniu rurociągów i wykonaniu symulacji 

okazało się, że we wspomnianym chodniku na kilku końcowych zaworach hydrantowych 

wystąpią problemy z zachowaniem wymaganych parametrów sieci ppoż. 
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Rys.3 Wyniki modelowania dla przykładowego wyrobiska drążonego kombajnem chodnikowym. 
Figure 3. Modeling results for an example excavation drilled by a roadheader 

 

W pierwszej kolejności rozważano wykorzystanie najprostszych rozwiązań, jakimi są 

zwiększenie ciśnienia w sieci ppoż. poprzez zmiany nastawy za zaworami redukcyjnymi. 

Zabieg ten wymaga globalnego spojrzenia na całą sieć kopalnianą szczególnie na poziomy 

leżące niżej. Symulacja pokazała, że takie rozwiązanie nie przyniesie pożądanych rezultatów, 

a wykorzystanie modelowania pozwoliło znacząco skrócić czas potrzebny na obliczenia, 

zarazem uniknięto niepożądanych przekroczeń ciśnienia co może wpłynąć na uszkodzenia 

rurociągu. Następnie, przy różnych nastawach ciśnienia na zaworze redukcyjnym przy szybie 

przeprowadzono próby regulacji stopnia otwarcia zaworów odcinających na odnogach sieci, 

znajdujących się na trasie rurociągu do ww. rejonu. Otrzymane wyniki symulacji pokazały, że 

niezależnie od stopnia otwarcia zaworów oraz ustawienia ciśnienia na zaworze redukcyjnym 

nie ma możliwości osiągnięcia wymaganych parametrów w końcowym odcinku rurociągu 

ppoż. Zdecydowano się więc na symulację zasilania tego chodnika rurociągiem z poziomu usy-

tuowanego powyżej. Ze względu na odcinek rurociągu o znacznej długości i stosunkowo małej 

średnicy 100 obawiano się, że wymagany parametr wydajności w końcowym odcinku 

rurociągu będzie trudny do uzyskania. Wykonano symulację na dostępnych średnicach 

rurociągów. Otrzymane wyniki pokazały, że przekierowanie wody istniejącą siecią z poziomu 

wyższego w zupełności zapewni wymagane przepisami parametry sieci ppoż. Tym samym 

znacząco skrócono czas potrzebny na wykonanie obliczeń metodami analogicznymi i uniknięto 

problemów z utrzymaniem prawidłowych parametrów sieci w procesie drążenia wyrobiska.  

Programu PUMPSIM 3D użyto także do projektu rurociągu przeciwpożarowego 

w jednym z istniejących przekopów taśmowych na poziomie 900. W związku z faktem, że 

rurociąg ten będzie stanowił główne źródło zasilania na długi okres czasu dla poziomu 1080 

oraz rejonu Bzie, jego przepustowość musi być zmaksymalizowana, a zarazem należy uniknąć 

przewartościowania średnicy co ma bezpośredni wpływ na koszt całej inwestycji. W związku 

z powyższym przy projektowaniu postanowiono ponownie sięgnąć do możliwości posiadanego 

oprogramowania oraz wykorzystać ciągle rozwijaną bazę sieć przepływomierzy oraz czujni-

ków ciśnienia montowanych na sieci ppoż. Na bazie zdobytych doświadczeń oraz odczytów z 

przepływomierzy założono, że optymalna przepustowość rurociągu w jego początkowym 

odcinku wynosić musi minimum 300 m3/h. Na chwilę obecną zabudowany jest tam rurociąg w 

części DN100, o długości ok. 800 m i w części DN150, o długości ok. 1500 m. W celu 

zapewnienia optymalizacji, do obliczeń wykorzystano rurociągi ze stali oraz tworzyw 

sztucznych o różnych średnicach. Długość całkowita projektowanego rurociągu to ok. 2300 m.  
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Po przeprowadzeniu wstępnych symulacji podjęto decyzję, że szczegółowe 

modelowanie prowadzone będzie w oparciu o rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicach 

Ø250 i Ø200 w różnej konfiguracji zabudowy oraz przepustnice w celu kontrolowanego 

rozpływu. Z symulacji otrzymano wyniki, wg których najlepszym rozwiązaniem będzie 

budowa w pierwszej kolejności rurociągu Ø250 o długości ok. 1000 m, a następnie, dalej w 

kierunku rejonu Bzie, rurociągu Ø200 o długości 1300 m. Dla tak zaprojektowanego rurociągu 

opory przepływu będą na tyle małe, że przy ustawieniu żądanej wartości ciśnienia na zaworze 

redukcyjnym oba z wyżej wymienionych rejonów zostaną zasilone odpowiednią ilością wody. 

Po wprowadzeniu do programu kosztu budowy 1 m rurociągu dla obu średnic program obliczył 

szacunkową wartość całej inwestycji (rys.4). Dodatkowo otrzymane wyniki stanowią bazę dla 

projektowania algorytmu sterowania przepustnicami automatycznymi, z wykorzystaniem 

wdrażanych na kopalni systemów automatyzacji procesów technologicznych. 

 
Rys.4 Koszty zabudowy przykładowego rurociągu. 

Figure. 4 Installation costs of an example pipeline 

 

Program sprawdził się także w projektowaniu instalacji do odwadniania podziemnych 

wyrobisk. Wprowadzając do programu charakterystyki pomp użytkowanych w danym 

zakładzie górniczym można tworzyć symulacje odwadniania na poziomie lokalnym – 

poszczególnych chodników czy ścian, jak również na poziomie globalnym – odwadniania 

całych rejonów. Przeprowadzono symulację w celu optymalizacji odwadniania lokalnego 

z chodnika podścianowego, gdzie pompa OS-100AM/6 miała zasysać ciecz ze zbiornika 

o pojemności ok. 1,5 m3, a następnie rurociągiem DN100 o długości ok. 300 m tłoczyć do 

zbiornika w przecince. Tym samym rurociągiem jest prowadzone odwadnianie chodnika 

nadścianowego pompą OS-100AM/6, ze zbiornika o pojemności ok. 2 m3. 

Symulacja wykazała, że dla takiego układu pompa w chodniku podścianowym będzie 

całkowicie zadławiona przez pompę OS-100AM/6 z chodnika nadścianowego (rys. 5a i 5b). 

Pompę OS-100AM/6 zastąpiono pompą OS-150AM/6 i ponownie przeprowadzono obliczenia 

z użyciem programu. Wynik obliczeń wskazał, że takie rozwiązanie również jest 

nieakceptowalne, ponieważ maksymalna wydajność pompowania to 8 m3/h. Ze względu na 

posiadane pompy jedynym sensownym rozwiązaniem okazało się przemodelowanie układu 

odwadniania z danego rejonu z wykorzystaniem lokalnego osadnika, do którego prowadzone 

będzie odwadnianie z chodników przy ścianowych, a następnie z wykorzystaniem pompy OS-

150AM/6 odprowadzanie wody do kopalnianej sieci odwadniającej.  
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Rys. 5a. Dławienie pompy położonej niżej, tłoczącej na ten sam rurociąg 
Figure 5a. Throtthing of the lower pump supplying the same pipeline 

 

 
Rys. 5b. Przebudowa systemu odwadniania umożliwiająca pracę obu pomp 

Figure 5b. Reconstruction of the drainage system to suport the operation of both pumps 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Jak widać na przedstawionych przykładach, program PUMPSIM 3D doskonale 

sprawdza się do projektowania sieci rurociągów dostarczających wodę do podziemnych 

wyrobisk, jak również do projektowania układów odbioru wody z tych wyrobisk. Przy 

rozbudowanych sieciach ppoż. oraz sieciach odwadniających bez zastosowania podobnych 

narzędzi nie ma możliwości szybkiego i dokładnego wykonania przedstawionych powyżej 

obliczeń, ze względu na wysoki stopień ich skomplikowania. Przy zastosowaniu wspomagania 

komputerowego można natomiast w krótkim czasie sprawdzić kilka możliwych rozwiązań 
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i wybrać najkorzystniejsze. Obecnie prowadzona jest także rozbudowa bazy przepływomierzy 

oraz przetworników ciśnienia, uzyskane dane zostaną zaimplementowane do algorytmu 

programu co pozwali jeszcze dokładniej przeprowadzać modelowanie nowych rejonów.  

Wprowadzając odpowiednie dane do programu można symulować różne rozwiązania 

poszczególnych problemów przy równoczesnym oszacowaniu ich kosztów. Tworząc 

w programie bazę pomp można sprawnie nimi zarządzać, jak również efektywniej 

wykorzystywać.  
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The use of computer software to design fire protection pipeline and dewatering pipeline at the 

underground of the mine 

 

ABSTRACT: The aim of the article is to present modern methods of medium flow optimiza-

tion and modeling of pipeline networks in underground mines on the example of the program: 

PUMPSIM 3D Pumping Simulation Software. The authors of the article indicate the effective-

ness of the tool during the design and simulation of the fire protection system, dewatering in 

the underground excavations of the "Borynia-Zofiówka-Bzie "- section of the "Zofiówka" coal 

mine. On the example of the conducted simulations, the practical use of the program for quick 

and accurate analysis of various possible options for the construction of a pipeline, control of 

network parameters and selection of drainage pumps depending on the possibilities and needs 

was presented. 

 

KEYWORDS: modelling, fire protection pipelines, selection of pumps, Pumpsim 3D 

Pumping Simulation 
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STRESZCZENIE:  

Na wstępie przedstawiono zmieniający się na przestrzeni lat oraz aktualnie obowiązujący 

w kopalniach węgla kamiennego stan prawny dotyczący regulacji prądów powietrza. Następnie 

wskazano na znaczenie oddziaływania depresji wentylatora głównego na pola eksploatacyjne, 

a szczególnie na istniejące zroby poeksploatacyjne oraz występujące zaburzenia geologiczne. 

W dalszej części artykułu omówiono wpływ tam regulacyjnych na zroby i zaburzenia geolo-

giczne z podkreśleniem znaczenia umiejscowienia takich tam względem tych miejsc 

z uwzględnieniem czynników ruchowych, takich jak m.in. gabaryty i wyposażenie wyrobiska, 

intensywność ruchu załogi, napór na tamy śluzy wentylacyjnej. Na potwierdzenie tego opisano 

przykłady zastosowania regulacji przewietrzania w warunkach KWK ROW Ruch Jankowice. 

w czasie eksploatacji ścian M-1 w pokł. 502/1 i M-5 w pokł. 501/3 eksploatowanych we wza-

jemnej bliskiej odległości z warunkach pozostawienia węgla w części zrobowej ściany. W pod-

sumowaniu podano zalety i korzyści wynikające z zastosowania regulacji przewietrzania 

w prądach powietrza zużytego 

 

SŁOWA KLUCZOWE: wentylacja, przewietrzanie, zagrożenie pożarowe, regulacja przewie-

trzania 

 
1. WPROWADZENIE 

W podziemnych kopalniach powietrze płynie wyrobiskami górniczymi przy stosowaniu 

wentylacji wymuszonej wentylatorami głównego przewietrzania, pracującymi w układzie 

ssącym. Dla celów bezpieczeństwa i komfortu pracy powietrze jest rozprowadzane tak, by 

zapewniony był przepływ powietrza we wszystkich czynnych wyrobiskach górniczych, który 

charakteryzować się musi przede wszystkim stabilnością prądów powietrza, co do ich kierunku 

i objętości strumienia. Dlatego w sieci wentylacyjnej powinno być jak najwięcej niezależnych 

prądów powietrza. Powinny one przewietrzać przede wszystkim wyrobiska wybierkowe oraz 

główne komory funkcyjne. Zasadą jest by powietrze świeże doprowadzać najkrótszą drogą do 

każdego poziomu, skąd prądami wznoszącymi powinno płynąć do szybu wydechowego. 

Wówczas depresja naturalna współpracuje z depresją wytworzoną przez wentylator głównego 
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przewietrzania, co zapewnia stabilność kierunków przepływu powietrza. Ważnym czynnikiem 

w prawidłowym przewietrzaniu sieci wentylacyjnej jest utrzymanie wyrobisk pod względem 

odpowiedniego przekroju w świetle obudowy oraz odpowiednie ich izolowanie od zrobów.   

Regulacja przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni dla zapewnienia jakościowych 

i ilościowych stosunków powietrza jest – obok zwalczania zagrożeń naturalnych – 

podstawowym celem służb wentylacyjnych kopalni. W literaturze szeroko omawiany jest 

sposób regulacji przewietrzania, w tym z wykorzystaniem tam wentylacyjnych. Zagadnienia te 

znajdują również odzwierciedlenie w tworzonych na przestrzeni lat przepisach dla górnictwa 

podziemnego. 

Zarówno w obecnie obowiązujących przepisach (§ 176), jak również wcześniejszych, 

zapisano, że regulację przewietrzania powinno prowadzić się tamami regulacyjnymi 

umieszczonymi na początku prądów rejonowych. Regulację przewietrzania w grupowych lub 

rejonowych prądach powietrza zużytego można było stosować po uzyskaniu zezwolenia 

właściwego organu nadzoru górniczego lub na warunkach określonych przez kierownika ruchu 

zakładu górniczego. Właściwe zastosowanie takiej regulacji przewietrzania również zapewnia 

stabilność przewietrzania sieci lub podsieci wentylacyjnej, a jednocześnie istotnie wpływa na 

zmniejszenie oddziaływania szybu wentylacyjnego na zroby eksploatowanych, likwidowanych 

lub otamowanych ścian, co w istotny sposób może przyczynić się do ograniczenia zagrożenia 

pożarem endogenicznym. 

Poniżej pokazany zostanie przykład zastosowania w KWK ROW Ruch Jankowice 

nietypowego sposobu regulacji przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza 

odprowadzanym do szybu wydechowego jako element stabilizacji sieci wentylacyjnej kopalni 

oraz istotny element prowadzonej profilaktyki ppoż. 

 

2. OPIS REJONU ŚCIAN M-5 i M-5A W POKŁ. 501/3 ORAZ M-1 W POKŁ. 502/1. 
 

Rejon ściany M-5 i M-5a w pkł. 501/3 oraz ściany M-1 w pkł. 502/1 w PGG S.A. Oddział 

KWK ROW Ruch Jankowice znajdują się w piętrze 565-400 m (rys. 1).  

 

Eksploatowany tymi ścianami pokład 501/3 oraz 502/1 zaliczony jest do III kategorii 

zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego. Węgiel pokładu 501/3 zaklasyfikowany jest do 

II i III grupy samozapalności, a węgiel pokładu 502/1 do III grupy samozapalności.  

Prognoza metanowości bezwzględnej dla przedmiotowych ścian wynosiła: 

– ściana M-5a w pkł. 501/3 – 3,92 m3CH4/Mg csw. dla planowanego wydobycia 

5000 Mg/dobę, 

– ściana M-5 w pkł. 501/3 – 3,61 m3CH4/Mg csw. dla planowanego wydobycia 

5500 Mg/dobę, 

– ściana M-1 w pkł. 502/1 – 4,50 m3CH4/Mg csw. dla planowanego wydobycia 

4400 Mg/dobę, 

 

Ściana M-1 w pokł. 502/1 eksploatowana była w okresie 09.2021 do 08.2022 r. bezpośrednio 

pod zrobami ściany M-5a w pokł. 501/3 eksploatowanej w okresie 02.2021 do 09.2021 r., przy 

czym kierunek eksploatacji był przeciwnie skierowany. Ze względu na prowadzoną wybudowę 

ściany M-5a w pokł. 501/3 w początkowym okresie eksploatacji ściana M-1 w pokł. 502/1 

przewietrzana była systemem na Y z doprowadzeniem powietrza od strony calizny, jak rów-

nież od strony zrobów.  
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Rys. 1. Wycinek mapy pokładu 501/3 oraz 502/1 w rejonie ścian M-5 i M-5a oraz M-1 
Figure 1. A fragment of the map of deck 501/3 and 502/1 in the area of the dammed Longwall M-5 

and M-5a and M-1 
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Rys. 2. Sposób przewietrzania ścian M-5a w pokł. 501/3 oraz M-1 w pokł. 502/1. 
Figure 2. A fragment of the map of deck 501/3 and 502/1 in the area of the dammed Longwall M-5a 

and M-1 
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Sposób przewietrzania ściany M-1 w pokł. 502/1 z Y na U został zmieniony po otamowaniu 

ściany M-5a w pokł. 501/3 w dniu 22.10, tj. 1,5 miesiąca po uruchomieniu ściany M-1 w po-

kładzie 502/1. 
W harmonogramie eksploatacji ścian M-5 w pkł. 501/3 oraz M-1 w pkł. 502/1 założono, że 

ściany będą eksploatowane równocześnie. Dodatkowym, niekorzystnym czynnikiem wpływa-

jącym na poziom zagrożenia pożarowego były: 

 rozpoczęcie eksploatacji ściany M-1 w pokł. 502/1 w czasie, gdy ściana M-5a 

w pokł. 501/3 nie była jeszcze zlikwidowana, 

 konieczność przewietrzania ściany M-1 w pokł. 502/1 sposobem na Y przez okres około 

1,5 miesiąca,  

 możliwość przepływów zrobowych pomiędzy pokładem 501/3 oraz 502/1, w szczegól-

ności w aspekcie pozostawienia węgla w zrobach, 

 bliskie wzajemne prowadzenie eksploatacji, 

 zatrzymanie eksploatacji ściany M-1 wpokł. 502/1 w okresie luty - kwiecień 2022 r. ze 

względu na konieczność wykonania nowego wyrobiska przyścianowego (odprowadza-

jącego powietrze ze ściany) oraz konieczność ograniczenia ilości powietrza w związku 

z czasowym zatrzymaniem biegu ściany 

 

Mając na uwadze prognozowany poziom zagrożenia metanowego i klimatycznego, na etapie 

projektowania ścian założono, że do ściany M-5 w pokł. 501/3 oraz ściany M-1 w pokł. 502/1 

doprowadzone zostanie powietrze w ilości 1000 m3/min. Sposób przewietrzania ścian M-5 

w pokładzie 501/3 oraz M-1 w pokładzie 502/1 z zaznaczeniem trasy odstawy oraz transportu 

bez zastosowania regulacji przewietrzania pokazano na rys. 3. 
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Rys. 3. Sposób przewietrzania ścian M-5 w pokł. 501/3 oraz M-1 w pokł. 502/1 bez zastosowania re-

gulacji przewietrzania z zaznaczeniem trasy odstawy urobku oraz dróg transportowych. 

Figure 3. Method of ventilating M-5 walls in the deck 501/3 and M-1 in deck 502/1 without the use of 
ventilation regulation with marking the route of the haulage of the spoil and transport roads. 
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Wlot i wylot z rejonu wentylacyjnego obu ścian znajdują się blisko siebie i ich obliczone 

potencjały aerodynamiczne są bardzo zbliżone.  

Przeprowadzona próba przewietrzania obu ścian bez zastosowania regulacji przewietrzania 

wykazała, że przy zastosowaniu regulacji przewietrzania w jednej ze ścian ilość powietrza 

w drugiej ścianie wzrastała do wartości powyżej 2000 m3/min. Powyższe determinowało zasto-

sowanie regulacji przewietrzania w obu ścianach jednocześnie. 
 

3. SPOSÓB REGULACJI PRZEWIETRZANIA W REJONIE ŚCIAN M-5 W POKŁ. 501/3 

ORAZ M-1 W POKŁ. 502/1 
 

Istotnym czynnikiem, oprócz oddziaływania depresyjnego szybu wentylacyjnego na zroby po-

szczególnych ścian, mającym wpływ na skuteczność prowadzonej regulacji przewietrzania 

w rejonie ścian M-5 i M-1 ma wyposażenie wyrobisk, a w szczególności obecność 

przenośników taśmowych oraz środków transportowych. Przedstawiony na rys. 3 sposób 

przewietrzania rejonów ścian pokazuje, że w wyrobiskach doprowadzających powietrze do 

ścian znajduje się trasa przenośnika taśmowego oraz trasa kolejki podwieszanej z napędem 

własnym. Taki układ stwarza określone trudności związane z zastosowaniem skutecznej 

regulacji przewietrzania, w szczególności związane z brakiem możliwości zabudowy tam na 

trasie kolejki podwieszanej obok trasy przenośnika taśmowego. Dla pomieszczenia obu 

środków transportowych niezbędnym byłoby wykonanie poszerzenia wyrobiska dla zabudowy 

tam lub zabudowa przenośnika zgrzebłowego, który znajdowałby się pod trasą kolejki 

podwieszanej i jednocześnie przechodziłby w świetle tamy. Taki układ jest trudny do 

wykonania, pociąga za sobą określone koszty. Jednocześnie transportowany urobek w miejscu 

zabudowy śluzy wentylacyjnej, ze względu na jego wywiewanie, powodowałby powstawanie 

zwiększonego zapylenia powietrza kopalnianego oraz osadzanie się pyłu (wzrost poziomu 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego), a także zanieczyszczenie trasy odstawy (wzrost 

poziomu zagrożenia pożarem egzogenicznym, spowodowanym tarciem taśmy przenośnikowej 

o urobek). 

Mając powyższe na uwadze, w przedmiotowym rejonie zaprojektowano regulację 

przewietrzania z zastosowaniem tam automatycznych na trasie kolejki podwieszanej 

spalinowej w chodniku nadścianowym M-1 w pokł. 502/1, tj. odprowadzającym powietrze ze 

ściany M-1 oraz w chodniku M-5 w pokł. 501/3, tj. odprowadzającym powietrze ze ściany M-5 

w pokł. 501/3. Dla uzyskania wymaganej ilości powietrza w obu śluzach regulacyjnych zabu-

dowano okna regulacyjne pozwalające na bieżącą regulację strumienia powietrza. Okna 

regulacyjne są trwale zabezpieczone przed przypadkowym lub celowym ingerowaniem 

w sposób i zakres ich otwarcia. 

Schemat przestrzenny przewietrzania ściany M-5 w pokł. 501/3 oraz ściany M-1 w pokł. 502/1 

z naniesieniem potencjałów w węzłach przy zastosowaniu różnej regulacji przewietrzania 

przedstawiono na rys. 4.1 oraz 4.2 
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Rys. 4. Sposób przewietrzania ścian M-5 w pokł. 501/3 oraz M-1 w pokł. 502/1 po zastosowaniu ró
żnej regulacji przewietrzania z naniesieniem potencjałów w węzłach. 

Figure 4. Method of ventilating M-5 walls in the deck 501/3 and M-1 in deck 502/1 after applying 

various ventilation controls with plotting potentials in the nodes. 
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4. MONITORING REGULACJI PRZEWIETRZANIA ORAZ SPOSÓB WYKONYWANIA 

OBLICZEŃ. 

 

Na podstawie pomiarów sieci wentylacyjnej kopalni, za pomocą programu VENTGRAF 

obliczono potencjały aerodynamiczne w istotnych punktach fragmentu sieci wentylacyjnej 

kopalni w zakresie dotyczącym ścian M-5 w pokł. 501/3 oraz M-1 w pokł. 502/1. 

Jak wynika z uzyskanych wyników pomiarów i stosownych obliczeń w przypadku 

zastosowania regulacji przewietrzania w prądzie powietrza zużytego potencjał aerodynamiczny 

oddziaływujący na zroby ściany jest dużo niższy, niż w przypadku zastosowania klasycznej 

regulacji przewietrzania. 

Dla kontroli stabilności przewietrzania w obu ścianach zastosowano czujniki prędkości powie-

trza, zarówno w chodniku doprowadzającym, jak i odprowadzającym powietrze ze ściany. 

Ponadto obie śluzy regulacyjne wyposażono w czujniki stanu otwarcia z sygnalizacją u dyspo-

zytora. Stan tam regulacyjnych, w tym stan czujników stanu otwarcia, kontrolowany był raz na 

dobę przez metaniarza oraz min. 1 raz w tygodniu przez osoby dozoru średniego działu wenty-

lacji, a wyniki kontroli dokumentowane były w „Książce kontroli tam regulacyjnych zabudo-

wanych w grupowych prądach powietrza odprowadzanego do szybu wydechowego” przecho-

wywanej w dziale wentylacji. 

 

5. WPŁYW ZASTOSOWANEJ REGULACJI PRZEWIETRZANIA NA ODDZIAŁYWANIE 

DEPRESYJNE SZYBU WENTYLACYJNEGO NA ZROBY I PRZEPŁYWY ZROBOWE 

EKSPLOATOWANYCH ŚCIAN. 

 

W KWK ROW Ruch Jankowice regulacja przewietrzania realizowana jest najczęściej 

w prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego. W każdym rejonie, w którym 

jest ona stosowana, obserwuje się istotne zmniejszenie oddziaływania depresyjnego szybu 

wentylacyjnego na zroby ścian będących w ruchu, w trakcie likwidacji, bądź też na zroby 

otamowanych ścian. Przykład oddziaływania na zroby ścian w przypadku stosowania regulacji 

przewietrzania w prądzie powietrza zużytego oraz klasycznej przedstawiono na rys. 3. Widać 

tu wyraźnie, jak zastosowanie regulacji przewietrzania przekłada się na potencjał 

aerodynamiczny oddziaływujący na zroby ścian. 

W omawianym przykładzie, zastosowanie regulacji przewietrzania w prądzie powietrza 

zużytego, w którym nie ma zabudowanego przenośnika taśmowego, zapewnia stabilne 

przewietrzanie obu  ścian, a przepływy zrobowe przy bliskiej wzajemnej odległości między 

ścianami  są ograniczone do minimum. Bardzo istotnym elementem przedmiotowej sytuacji 

oraz zastosowanych regulacji przewietrzania była konieczność utrzymywania obu regulacji 

przewietrzania jednocześnie. Zlikwidowanie jednej z nich, bądź niekontrolowany wzrost ilości 

powietrza płynącego przez jedną ze ścian, przy wzajemnej bliskiej odległości między frontami 

eksploatacyjnymi, mógłby uaktywnić przepływy zrobowe i spowodować wzrost zagrożenia 

pożarowego związanego przede wszystkim z: 

 w ścianie M-5 w pokł. 501/3 – koniecznością pozostawiania węgla w stropie na odcinku 

początkowych 100 m wybiegu, 

 w ścianie M-1 w pokł. 502/1 – trudnością z utrzymaniem stropu w górnym odcinku ścia-

ny, co spowodowało znaczne ograniczenie postępu, a następnie zatrzymanie eksploatacji 

w ścianie na okres 2 miesięcy do czasu wykonania nowego chodnika nadścianowego (od-

prowadzającego powietrze ze ściany). 
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W trakcie eksploatacji obu ścian stosowno inertyzację zrobów za pomocą azotu. Utrzymywa-

nie skutecznej regulacji przewietrzania w rejonowych prądach powietrza zużytego 

i zmniejszenie oddziaływania depresyjnego szybu wentylacyjnego na zroby ścian zwiększyło 

skuteczność inertyzacji zrobów. W trakcie wykonywania prób z zastosowaniem regulacji 

przewietrzania w prądzie wlotowym (przy jednoczesnym otwarciu regulacji przewietrzania na 

wylocie z rejonu) powodowało spadek zawartości tlenu na linii likwidacji chodnika odprowa-

dzającego powietrze ze ściany, co można wprost łączyć ze zwiększeniem oddziaływania depre-

syjnego szybu wentylacyjnego na zroby ściany oraz wypłukiwaniem azotu ze zrobów, a więc 

dostarczaniem tlenu. 
 

6. PODSUMOWANIE. 

Istotą prowadzenia regulacji przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza zużytego jest: 

 zabudowa tam regulacyjnych w wyrobisku, w którym nie ma przenośnika taśmowego, 

 zmniejszenie oddziaływania depresyjnego szybu wentylacyjnego na zroby, wyrobiska li-

kwidowane, zaburzenia geologiczne, 

 zapewnienia stabilności przewietrzania, 

 możliwość odstąpienia od konieczności zabudowy przenośnika zgrzebłowego lub wyko-

nywania poszerzeń dla zabudowy w wyrobisku przenośnika odstawy, trasy transportu 

z utrzymaniem gabarytów ruchowych dla ruchu załogi,  

Ograniczone gabaryty wyrobisk uniemożliwiają, w wielu przypadkach, zabudowę obok siebie 

przenośnika taśmowego, tam wentylacyjnych (otwieranych mechanicznie) na trasie transportu 

oraz przejścia dla załogi. Zabudowa tam regulacyjnych na trasie odstawy oddziałowej wpływa 

na wywiewanie urobku w miejscu zabudowy tam i powoduje powstawanie pryzm drobnego 

urobku w sąsiedztwie krążników przenośnika taśmowego, co przy niewłaściwej kontroli za-

trudnionej załogi może stworzyć zagrożenie pożarem egzogenicznym lub wybuchem pyłu wę-

glowego. 

Przedstawione rzeczywiste przykłady zastosowania regulacji przewietrzania w rejonowych 

prądach powietrza zużytego wykazują stabilność i bezpieczeństwo tego rozwiązania. Przemy-

ślana lokalizacja poszczególnych tam regulacyjnych umożliwia wieloletnie stosowanie regula-

cji na niezmienionych warunkach dla kolejnych ścian eksploatowanych w danym pokładzie. 

Przytoczone przykłady pokazują pozytywny wpływ tak zastosowanych regulacji przewietrza-

nia na depresyjne oddziaływanie szybu wentylacyjnego na zroby eksploatowanych lub likwi-

dowanych ścian zaliczonych do zagrożonych pożarami endogenicznymi.  

Przeprowadzone, kontrolowane, próby zmiany sposobu regulacji przewietrzania (z prądu wylo-

towego na wlotowy) wykazują zwiększone oddziaływania depresyjne szybu wentylacyjnego. 

Objawiało się to wzrostem nadciśnienia na tamy izolacyjne, które znajdują się pod wpływem 

zastosowanej regulacji przewietrzania, jak również wzrost zagrożenia metanowego i zwiększo-

ne wydzielanie gazów zrobowych z części zawałowej badanych ścian. Ponadto pokazały trud-

ność w utrzymaniu stabilnej regulacji przewietrzania na trasie odstawy oddziałowej, mimo, iż 

próby te przeprowadzane były w dni wolne od pracy, gdy ruch załogi oraz maszyn i środków 

transportowych jest mocno ograniczony. 

Cechą charakterystyczną regulacji przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza zużytego 

jest, zwykle, konieczność zabudowy tam regulacyjnych w wyrobisku wykonanym w pokładzie. 

Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość powstania pożaru szczelino-

wego w sąsiedztwie tamy regulacyjnej i konieczność prowadzenia ciągłej kontroli dla wykry-

cia ewentualnych objawów samozagrzewania. Powyższe należy realizować poprzez pomiary 

temperatury ociosu w sąsiedztwie tamy regulacyjnej (np. kamerą termowizyjną lub pirome-

trem) oraz zabudowę czujników systemu CO-metrii automatycznej.  
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4. Ceny energii elektrycznej 
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PRODUKCJA I ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ NA RYNKU KRAJOWYM, 27.02.23 
APP.ELECTRICITYMAPS.COM 

4 



PRODUKCJA I ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ NA RYNKU KRAJOWYM W 2022 R.  
DANE PSE 
PRODUKCJA INNYCH ELEKTROWNI ODNAWIALNYCH WZROSŁA O 

PRAWIE 100% ROK DO ROKU 
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Wyszczególnienie Produkcja 2021 r. 

GWh 

Produkcja 2022 r. 

GWh 

Dynamika % 

2022/2021 

Uwagi 

Produkcja ogółem 173.583 175.157   0,91   

W tym Elektrownie zawodowe 154.599 147.555 - 4,56   

  - w tym wodne     2.830      2.815 - 0,53   

  - w tym cieplne 151.769 144.740 - 4,63   

     - na węglu kam.   93.037   87.761 - 5,67   

     - na węglu brun.   45.367   46.978   3,55   

     - gazowe   13,366   10.002 -25,17   

El. inne odnawialne     4.749     9.297  95,75   

El. wiatrowe   14.234   18.305  28,6   

Saldo wymiany zagranicznej        820   - 1.697   Eksport  

Krajowe zużycie en. elektrycznej 174.402 173.479 - 0,53   



STAN REGULACJI W UE – LUTY 2023 
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 Clean energy for all Europeans package (dyrektywy i 

rozporządzenia Pakietu Zimowego) 
– połowa 2019 r., 

 Green deal . Nowe cele klimatyczne nowej KE  

– konkluzje Rady Europejskiej    
– grudzień 2019 r., 

 Repair and prepair for next generation, projekt 

odbudowy gospodarki po pandemii   
– maj 2020 r., 

 Konkluzje Rady Europejskiej przyjmujące cel redukcji 

emisji o 55% w 2030 r., wraz z budżetem  w wysokości  

750 mld EUR 

– grudzień  2020 r., 

 Fit for 55, projekt regulacji wdrażających cele Green Deal – lipiec 2021 r., 

 RepowerEU , propozycje działań uodparniających 

gospodarkę UE na import surowców z Rosji, po inwazji na 

Ukrainę    

– maj 2022 r. 



STAN REGULACJI W UE – LUTY 2023 
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 Emergency energy market regulation. Pakiet 

nadzwyczajnych środków w celu obniżenia cen energii 

elektrycznej i stworzenia funduszu solidarnościowego dla 

ochrony narażonych na ubóstwo energetyczne. Electricity 

market design  revision – jak zapobiec niekontrolowalnemu 

wzrostowi cen energii elektrycznej? – publiczne konsultacje  

 

– wrzesień 2022 r. 

 Green Deal Industrial Plan, Ursula von den Leyen, Davos – styczeń 2023 r. 

- Net Zero Industry Act (np. Critical Raw Materials Act) - 

regulacje                      

- European Sovereingty Fund – finanse 

- European Year of Skills – kompetencje 

- Fair Trade – uczciwy handel  

 

 Konkluzje Rady Europejskiej z 9 lutego 2023 r.        

ZIELONA GOSPODARKA 
– luty 2023 r. 



REGULACJE KRAJOWE  – LUTY 2023 
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 Krajowy Plan Energii i Klimatu (NECP)   – styczeń 2020 r.,  

 Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 

2040) 
– luty 2021 r.,  

 Decyzja Rządu o aktualizacji PEP 2040   – kwiecień 2022 r., 

 Ustawa o likwidacji u obliga giełdowego  

i zamrożeniu cen energii elektrycznej, oraz 

opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych 

przedsiębiorstw energetycznych, 

– październik  2022 r., 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów o pułapach cenowych 

w obrocie energią elektryczną, 
– listopad 2022 r., 

 Uchwała w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni 

jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej 
– listopad 2022 r. 

 Narodowa Agencja Bezpieczeństwa 

Energetycznego – czy i kiedy powstanie? 

  



UZGODNIENIA CELÓW – STAN 18 GRUDZIEŃ 2022 R. 
FIT FOR 55 – REPOWEREU - EMERGENCY ENERGY MARKET 

REGULATION 

 62% redukcji emisji CO2 dla sektora ETS w 2030 r., 

 45% udziału OZE w miksie energetycznym w 2030 r., 

 Wzrost obowiązkowego celu wzrostu efektywności 

energetycznej z obecnego ogólnounijnego celu z 32,5% 

do 38,5% w przypadku zużycia energii końcowej 

(RepowerEU). 

 Limit cen energii elektrycznej dla wytwórców z OZE, 

energetyki jądrowej i węgla brunatnego w wysokości 180 

EUR/MWh, 

  Dobrowolny cel redukcji zużycia energii elektrycznej  

o 10% i 5% cel redukcji zużycia w godzinach szczytu  

(dla okresu 1 grudzień 2022 – 31 marzec 2023 r.), 

 Objęcie handlem emisjami sektorów budownictwa  

i transportu  
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CELE PEP 2040 A CELE EUROPEJSKIEJ POLITYKI 

KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ 

Cel 

1. Pakiet 

klimatyczny 

2009 

2. Pakiet 

klimatyczny 

2014 

2. Pakiet 

klimatyczny – 

cele końcowe 

2019 

Konkluzje 
Rady 

Europejskiej  
XII 2020 

Polskie cele 

wg PEP 2040 

i KPEiK 

Pakiet Fit 

for 55 

lipiec 

2021 

REPowerEU 

Redukcja CO2 20 40 40 55 30 55 55 

Wzrost udziału 

OZE - zużycie 

brutto 

20 27 32 32 23 40 45 

Efektywność 

energetyczna 
20 27 32,5 32,5 23 36 38,5 
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CELE FIT FOR 55 DLA REDUKCJI EMISJI I OZE 
CO TO OZNACZA DLA POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI? 

Zmiany emisji gazów 

cieplarnianych z produkcji energii 

elektrycznej i ciepła 

Źródło:  Fundacja Forum Energii  

PE

P 

Reforma 

ETS  
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ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE 

CIEPŁOWNIE 

ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE (SZACUNEK FORUM 

ENERGII) 

CIEPŁOWNIE (SZACUNEK FORUM ENERGII) 



KONIECZNOŚĆ KOREKTY POLITYKI 

ENERGETYCZNEJ I PROGNOZY MIKSU 

ENERGETYCZNEGO W PERSPEKTYWIE 2040 R. 

 

 Jaka rola gazu w okresie 
przejściowym ? 

 Przyspieszenie inwestycji w źródła 
odnawialne 

 Realny termin uruchomienia 
pierwszej elektrowni jądrowej 

 Jak zwiększyć udział energetyki 
obywatelskiej w krajowym miksie, 

 Inwestycje sieciowe dla zwiększenia 
przyłączeń mocy odnawialnych, 

 Zarządzanie istniejącymi 
elektrowniami węglowymi jako 
sterowalną rezerwą systemu 
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 Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa 

mocy opartych o źródła krajowe, 

 Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, 

 Poprawa efektywności energetycznej, 

 Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw  

dla węglowodorów, 

 Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce  

wytwórcze do dostępności paliwa, 

 Dłuższe wykorzystanie jednostek węglowych, 

 Wdrożenie energetyki jądrowej (przede wszystkim SMR), 

 Rozwój sieci i magazynowania energii, 

 Negocjacje zmian regulacji UE. 

NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ZMIAN W AKTUALIZACJI 

POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2040R.  
PROPOZYCJA RZĄDU Z KWIETNIA  2022 R. 

CZWARTY FILAR: SUWERENNOŚĆ ENERGETYCZNA  
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  wg Wikipedii – Suwerenność (z ang. sovereign „suweren(ny)”, z francuskiego 

souverain „najwyższy”, od łacińskiego „nad; dodatkowo”) – zdolność do 

samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy 

politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. 

Suwewrenność Państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

  wg Wikipedii ang. – sovereignty is the  

defining authorithy withn individual  

consciousness, social construct, or territory 

 wg PWN – suwerenny – niezależny od  

innego  państwa, innej władzy, instytucji itp. 

  suwewrenność energetyczna – możliwa  

w wymiarze europejskim, czy możliwa  

w krajowym? 

CZWARTY FILAR: SUWERENNOŚĆ ENERGETYCZNA 

CO TO JEST SUWRENNOŚĆ? 
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https://www.newslettereuropean.eu/energy-sovereignty/  
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 W tym kontekście, zaktualizowana polityka energetyczna Polski musi uwzględniać 

również czwarty filar – suwerenność energetyczna, której szczególnym 

elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej 

gospodarki od importowanych paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz 

ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z Federacji 

Rosyjskiej oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi poprzez 

dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i 

magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.  

 W pozostałych filarach polityki energetycznej Polski – sprawiedliwa transformacja, 

budowa zeroemisyjnego systemu oraz poprawa jakości powietrza – działania 

ograniczające zapotrzebowanie na paliwa kopalne z Federacji Rosyjskiej i innych 

krajów objętych sankcjami gospodarczymi będą przyspieszane w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jednocześnie nastawione na budowanie 

innowacyjności gospodarki i jej wzmocnienie. 

CZWARTY FILAR: SUWERENNOŚĆ ENERGETYCZNA  

CO TO JEST SUWRENNOŚĆ ENERGETYCZNA? 

CYTAT Z UCHWAŁY RADY MINISTRÓW: 
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 Ursula von den Leyen  w Davos:  

A year ago, Europe had a massive  

dependency on Russian fossil  

fuels, built over decades.  

In less than a year…we have  

replaced 80% of Russian pipeline gas, 

 europejska suwerenność energetyczna, w rozumieniu zapewnienia wystarczającej ilości 

surowców energetycznych na czas transformacji NET ZERO in 2050 (zeroemisyjna 

energia i gospodarka), po doświadczeniach szantażu energetycznego ze strony Rosji, 

oznacza bezwarunkowe odejście od importu węglowodorów z kierunku wschodniego, 

 ale także stworzenie europejskiego rynku zdolności wydobywczych węglowodorów na 

wypadek globalnego kryzysu, 

  konsekwentną politykę Green Deal dla energii i szerzej Green Deal Industrial  Plan 

dla gospodarki, ale z uwzględnieniem ograniczeń związanych z brakiem dostępu do 

pierwiastków krytycznych i koniecznością odbudowy łańcuchów dostaw dla elektroniki, 

fotowoltaiki, magazynów energii, gospodarki wodorowej. 

 Żadne państwo UE nie jest suwerenne energetycznie w pojedynkę 

 

SUWERENNOŚĆ ENERGETYCZNA  

KONTEKST EUROPEJSKI 
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 krajowy system elektroenergetyczny (KSE) od 1995 r. jest 
zsynchronizowany z systemem europejskim UCTE, 

 operacje handlowe i fizyczne przepływy energii odbywają się płynnie w 
ramach tzw. rynku kontynentalnego, 

 suwerenność energetyczna Polski musi uwzględniać kontekst europejski, 
ale 

   z uwagi na ograniczenia w transgranicznych przepływach energii KSE     
musi posiadać zdolność dostarczenia takiej ilości energii (mocy), która 
zapewni jego funkcjonowanie na wypadek braku dostępności energii na 
połączeniach z systemem europejskim, ograniczeń w produkcji źródeł 
odnawialnych, po uwzględnieniu możliwej redukcji odbioru 

 oznacza to również dostępność odpowiedniej ilości surowców 
energetycznych  

SUWERENNOŚĆ ENERGETYCZNA     

KONTEKST KRAJOWY 
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 likwidacja wszelkich barier w rozwoju energetyki niskoemisyjnej i 
odnawialnej; wiatr i słońce to zasoby krajowe; każdy 1 kW fotowoltaiki to 
zaoszczędzone pół tony węgla rocznie,  

 ale, z pełnym rezerwowaniem KSE poprzez sterowalne, istniejące źródła 
węglowe i gazowe; bloki węglowe klasy 200 i 360 MW jako mocowa rezerwa 
strategiczna potrzebne są do 2035 r., oraz 

 zapewnieniem własnych zasobów surowcowych na okres transformacji. 

 duże znaczenie w procesie transformacji energetycznej i powszechnej 
elektryfikacji ma energetyka prosumencka i małoskalowa; trudniej jest 
zniszczyć infrastrukturę rozproszoną. 

 ale warunkiem jej rozwoju są inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne. 
Nakłady w tym obszarze muszą być wsparte funduszami europejskimi. 

 w polskich realiach klimatycznych energetyka jądrowa jest warunkiem 
koniecznym sprawności działania KSE. Konsensus polityczny i sprawny 
proces inwestycyjny pozwoli na istotne odejście od węgla ok. 2040 r. 

SUWERENNOŚĆ ENERGETYCZNA     

KONTEKST KRAJOWY – CO ROBIĆ? 
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CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ.  

MATRIX CENOWY, CO DALEJ? 

LIMIT DLA PRODUCENTÓW Z WĘGLA KAMIENNEGO 

 
Limit ceny dla energii 

elektrycznej wyprodukowanej z 
węgla kamiennego: 

 
Cena  

= (30 + 470 x 0,09) x 3,6/0,36 
+ 50 + (3% x ok. 800 zł)  

= 723+ 50 + 24 = 797zł/MWh 
 
Założenia: 

1. Cena węgla = 30 zł/GJ 

2. Koszt uprawnienia = 470 zł/Mg 

(100EUR) 

3. Cena rynkowa energii wg wzoru ok. 800 

zł/MWh 

4. Sprawność netto – 36% 
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Dziękuję za uwagę 
Stanisław Tokarski 

Główny Instytut Górnictwa  

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 

Poland 

stokarski@gig.eu  

www.gig.eu  

mailto:stokarski@gig.eu
http://www.gig.eu/


VICTAULIC 
STACJE REDUKCJI CIŚNIENIA

• Stała redukcja ciśnienia niezależnie od poboru wody

• Stacja z filtrem, zaworem redukcyjnym i bezpieczeństwa

• Budowa stacji pod zamówienie

• Praca stacji w pionie i poziomie

• Prosty montaż i serwis

• Małe wymiary stacji

• Praca w trudnych i zasolonych warunkach

REDUKCJA OD  250 BAR DO DOWOLNIE WYBRANEGO

AD-19650   REV A   02/2023
© 2023 VICTAULIC COMPANY. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

https://www.victaulic.com/mining/

https://www.victaulic.com/mining/


PORTAS jako przykład lokalizacji rtls

w kopalni podziemnej

dr hab. inż. Antoni WOJACZEK prof. PŚ.

Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 



Terminologia

• Positioning

pozycjonowanie

• gdzie ja jestem?

• np: GPS
Global positioning system

• Location

lokalizacja, lokacja

• gdzie jest X
(człowiek, maszyna)?

• np: Lokalizacja górnika w zawale

• Unikanie kolizji (maszyna – maszyna, maszyna – człowiek)

• Wzajemna pozycja (parametry ruchu) maszyn i ludzi



Pozycjonowanie

Lokalizacja



Lokalizacja

• Lokalizacja:

– strefowa – stwierdzenie obecności w strefie (bez 

określenia jego położenia w strefie)

– dokładna (RTLS) – określenie położenia transpondera w 

wyrobisku (odległość od względnego punktu odniesienia) 

z określoną dokładnością (np. około 2 m)

Górnik wyposażony jest w identyfikator (transponder, 

nadajnik radiowy, tag) umieszczony w akumulatorze lampy



RFID (radio frequency identification device)

• Dwa elementy:

– Czytniki 

– Identyfikatory ID

ID pasywny

ID Semi pasywny

ID aktywny

Nieostra strefa działania czytnika



RFID Układ stosowany w systemie PORTAS

• Dwa elementy:

– Czytniki

– identyfikator ID ID aktywny, jednokierunkowy
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Zasilanie identyfikatora

• Pasywne, bierne 
• Aktywne, semi-pasywne

Z własną baterią
Z zewnętrznym źródłem zasilania

Kierunek transmisji (dla sygnału użytecznego) 

Jednokierunkowe – od identyfikatora do czytnika (czytnik aktywuje 

identyfikator lub go zasila)

Dwukierunkowe – do czytnika są przesyłane sygnały użyteczne 

(alarm, przywołanie, informacja) przeznaczone do tego identyfikatora 

Zasadnicze podziały

systemów RFID



realizacja lokalizacji strefowej w wyrobisku korytarzowym

działanie
bramki
RFID 



‒ AOA (Angle of Arrival) – pomiar kąta nadejścia sygnału z identyfikatora,

‒ TOA (Time of Arrival) – pomiar czasu nadejścia sygnału z identyfikatora,

‒ TDOA (Time Difference of Arrival)– pomiar różnicy czasów nadejścia sygnałów,

‒ RSS (Received Signal Strength) –pomiar (przez czytniki) poziomu sygnału

radiowego emitowanego przez identyfikator.

TOA, TDOA, RSS metoda AOA lokalizacji 



Lokalizacja dokładna RSS
obliczenie lokalizacji na podstawie pomiaru różnicy poziomów  Dp=p1-p2

Odległość między czytnikami do 40m



RTLS górnictwie; metody pomiaru

dla wyrobisk (jednowymiarowe)

 Pomiar poziomu odebranego sygnału przez czytnik -

RSS (Received Signal Strength)

SYBET, ZAM Servis

 Pomiar różnicy czasów nadejścia sygnału do dwóch czytników -

TDOA (Time Difference of Arrival) – stosowanie protokołów 

radiowych CSS (modulacja Chirp), UWB, niewrażliwych na 

wielodrogowość (ELEKTROMETAL, ATUT)



Lokalizacja dokładna - technika RTLS

(Real Time Locating System)

• Czytniki odbierają sygnał z identyfikatora oraz mierzą pewne parametry 

odebranego sygnału (poziom, czas),

• Serwer RTLS znając położenia czytników i parametry odebranych 

sygnałów oblicza położenie identyfikatora Id

RTLS:

• W przestrzeni (3D)

• Na płaszczyźnie 

(2D)

• liniowa (1D) –

dla górnictwa



RTLS – błędy lokalizacji (na płaszczyźnie)

• CEP – promień zawierający 50% lokalizacji

• CEP70 - promień zawierający 50% lokalizacji

• R95 - promień zawierający 95% lokalizacji



identyfikator montowany w lampie

Przykłady identyfikatorów

Z własnym zasilaniem



lokalizacja strefowa w systemie PORTAS



Czytnik RFnode

Czytnik WireNode w układzie przelotowym

Koncentrator PORTAL



System PORTAS



System PORTAS – wizualizacja lokalizacji w rejonie ściany



Rezultaty testów systemu PORTAS w kopalni



RFID – wiele czytników w strefie

ID Semi pasywny



Czy należy stosować systemy lokalizacji RTLS 

w kopalniach

Powody:

• Kontrola liczby osób w strefach zagrożonych

• Możliwość oceny rozmieszczenia osób przed 

katastrofą co ułatwia ich odnalezienie

• 5 maja 2018 tąpnięcie o energii 180 MJ w KWK 

Zofiówka – 5 ofiar śmiertelnych – trudności w 

odnalezieniu poszkodowanych

• Systemy lokalizacji strefowej i dokładnej można 

wykorzystać do lokalizacji maszyn, środków 

transportu



Wnioski - testy funkcjonalne RTLS w JSW

Najważniejsze wymagania dla systemu na kopalni

– Lokalizacja strefowa w lampowni, na nadszybiu szybu zjazdowego, w 

rejonie podszybia, na dworcach,

– Lokalizacja dokładna RTLS w rejonie ściany przewietrzanej 

systemem U (chodniki przyścianowe oraz ściana)

– Ocena dokładności lokalizacji w chodnikach przyścianowych 

(dokładność około 2 m) jak i w ścianie (z dokładnością do nr sekcji)

– 100% wykrywalności 40 identyfikatorów w torbie wewnątrz strefy i na 

zewnątrz strefy

– Testowanie identyfikatora w lampowni

– Zasilanie elementów infrastruktury z podtrzymaniem bateryjnym

– Prezentacja lokalizacji osób na mapie rejonu ściany

– Generacja stosownych raportów
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ANNOTATION: The article presents the results of hydrodynamic impact (HDI) on outburst-

hazardous coal seams during work to prevent sudden outbursts of coal and gas in the mines of 

the Central District of Donbass. We are considering these results as scientific and industrial 

studies of the parameters of influence on the "coal-gas" system. Studies of the criteria for control 

and evaluating the effectiveness of HDI. Their analysis from the standpoint of initiating self-

destruction and active degassing of a coal-rock array are given. The effect of self-destruction of 

the "coal-gas" system is considered as the result of the destruction process of the supramolecular 

assembly of the coal matter macromolecule, the detachment of the carbon molecule with 

formation of methane molecules. The influence of geomechanical factors on the efficiency of 

HDI has been established and studied in a practical way when provoking and maintaining the 

process of self-destruction of the "coal-gas" system through the borehole. 

 

KEYWORDS: "coal-gas" system, self-destruction, hydrodynamic impact, sudden outbursts of 

coal and gas. 

 

 

 

RELEVANCE 

Sudden outbursts of coal and gas are one of the manifestations forms of technogenic disasters in 

coal mines. The study of these phenomena was and is being carried out in laboratory and 

industrial conditions. In particular, samples of coal of varying degrees of metamorphism are 

examined under laboratory conditions. There are a sufficient number of results of such studies 

in the literature, but they do not solve the problem of sudden outbursts of coal and gas. Their 

main disadvantage is that the studies consider two substances that are different in structure and 

properties - coal and gas, and not an outburst-hazardous array formed by nature. 



Outburst-hazardous coal seams are a natural coal-gas medium or a gasdynamic system "coal-

gas" in conditions of great depths. This system, when opened, is transformed into solid and 

gaseous components [1, 2]. It is theoretically possible to model such a system, but many factors 

must be taken into account. For example, even before coal sampling, irreversible deformation 

processes and technogenic transformations of coal matter occur ahead of the roadway face. 

Coals are most intensively transformed under upridging of beds conditions when changing 

deformations in the dynamic shift trough (DST), the abutment pressure zone (APZ) and in the 

bearing pressure zone ahead of the roadway face [2, 3]. Coal in the roadway face, in the zone of 

maximum bearing pressure (from the face to the depth of the array by 2.5–4.0 m) and in the 

sample taken, these are three geological objects of different structure. Therefore, the results of 

laboratory studies of interaction process of coal and gas in comparison with the natural system 

"coal-gas" have a huge error. Studies of sorption processes, liquid and gas filtration, degassing, 

etc. make it possible to evaluate the response of an outburst-hazardous array to its dynamic 

loading. 

In our studies, coals of especially outburst-hazardous seams of the Central region of the 

Donetsk basin as coal “K” and “Zh” (Medium volatile bituminous and Hight volatile bituminous 

A) with an average degree of metamorphism are considered. According to the results of studies 

[1], they have a globular macromolecules structure of coal matter and, during the transformation 

of the “coal-gas” system, can generate up to 14 methane molecules [2]. 

It is almost impossible to study the state, structure and properties of such a system by contact 

methods. It is optimal to study the reactions of an outburst- hazardous coal massif to 

hydrodynamic impact (HDI) [4-6]. The goal of this work is to analyze the results of HDI studies 

and to select scientifically based HDI parameters for modeling the destruction process and 

initiating self-destruction of an outburst-hazardous coal massif. 

 

 

THE SOLUTION OF THE PROBLEM 

The HDI mechanism is based on the theory of layer-by-layer destruction of porous media. The 

essence of the mechanism is as follows. When fluid is supplied to the seam in the filtration mode, 

its front moves a certain distance into the array depth. The gas located in cavities, cracks, pore 

channels and other defects is compressed. With a sharp release of pressure in a time that is much 

less than necessary for the reverse filtration of the liquid, tensile deformations occur at the free 

surface. When the destruction criteria are met, a layer-by-layer detachment of coal occurs. 

When studying the hydraulic impact modes (Fig. 1) [7-9] and the parameters of the methods 

for preventing gasdynamic phenomena (GDP) and degassing of the coal-rock massif using the 

HDI method [4-5], the coal mining recovery factor was established. It depends on the coal 

hardness, at f>1.5 it is 1%, and at f<0.9 it reaches 12%. 

The dependence between the calculated degree of degassing kс of the processing zone and 

the coal mining recovery factor krec was established. This made it possible to establish a pattern: 

the extraction of coal in a volume of more than 7% of its deposits in the formed collector zone 

does not affect the increase in degassing degree of the coal seam in this zone (Fig. 2). If during 

the impact the volume of extracted coal exceeds the value of 7%, then this indicates an increase 

in the zone of effective influence of the borehole. 

Comparison and analysis of the results of studies obtained with different modes of the HDI 

showed that not all efficiency criteria always correspond to these modes. 

For example, when opening outburst-hazardous seams with crosscuts, the criterion for 

extracting destroyed coal krec =5-10% is observed in 40% of cases. krec is 5% to 10% of opening, 

in other cases krec =1-4%. In this case, all seams opening cases occur without signs of GDP. 



 
 

a – scheme of the two-stage mode of the HDI; b – scheme of the three-stage mode of the HDI 

Figure 1. HDI modes for outburst-hazardous coal seams 
 

a - schemat dwustopniowego trybu OHD; b - schemat trójstopniowego trybu OHD 

Rys. 1. Tryby oddziaływania hydrodynamicznego (OHD) na zagrożone wyrzutami pokłady węgla 

 

 

 
Figure 2. Dependence of the degassing degree of the coal seam in the collector zone on the coal mining 

recovery factor 
 

Rys. 2. Zależność stopnia odgazowania pokładu węgla w strefie zbiornikowej od współczynnika uzysku 

węgla 



In a two-stage mode (see Fig. 1, a), the HDI provides a reduction in the gas pressure in the 

seam and the initial velocity of gas emission from the control holes to almost zero. Thus, when 

opening the seam, there is no gas emission into the roadway atmosphere. 

The three-stage mode of the HDI (see Fig. 1, b) is used in the lower part of the strips worked 

out by the frontal units. This improves the manufacturability of the method, since the air jet 

(outgoing) from the bottom gangway face enters the fresh stream of longwall, and the size of the 

abutment pressure zone significantly exceeds the seam processing area when it is opened. 

Studies have found that with an increase in the coal hardness in the array, the intensity of 

crack formation increases, and the amount of extracted coal decreases. For example, when 

processing the seam m3 - "Tovstyi" (f = 1.5) in the conditions of the mine named by M.I. Kalinin 

PA "Artemvugilliy" 336 cycles of impact were performed at 4 boreholes. Less than 1% of 

destroyed coal was extracted from each borehole (the process of layer-by-layer destruction did 

not appear). At the same time, the control of the technological process with sound-catching 

equipment [8] showed that intensive crack formation processes occur in the rock massif (Fig. 3) 

[6]. 

 

 
 

a – development of acoustic emission during the seam opening (krec =5-10%), b – development of 

acoustic emission in the abutment pressure zone of the lower part of the lift (krec =1-4%) 

1 – pressure release, 2 – continuous acoustic emission (CAE), 

А – signal amplitude, τ – signal duration, Ι - Ⅸ phase of CAE 
Figure 3. Fragments of the CAE development diagram during the HDI 

 

a - rozwój emisji akustycznej podczas udostępnienia pokładu (Ки=5-10%), 

b - rozwój emisji akustycznej w strefie wzmożonego ciśnienia górotworu dolnej części piętra (Ки=1-4%)  
1 - obniżenie ciśnienia, 2 - ciągła emisja akustyczna (CEA),  

A - amplituda sygnału, τ - czas trwania sygnału, Ι - Ⅸ faza CEA. 

Rys. 3. Fragmenty wykresów rozwoju CEA podczas OHD 



The development of continuous acoustic emission (CAE) in its intensity differs from the CAE 

when opening the seams with crosscuts and in nature corresponds to the process of crack 

formation during GDP. 

The effect of crack formation in the zone of array processing is explicit, the intensity of the 

degassing process and the volume of gas emission through the boreholes (more than 3400 m3) 

increase sharply (Fig. 4). 

 

 

 
1 – two-stage mode of the HDI; 2 - three-stage mode of the HDI 

Figure 4. The nature of the process of gas release through the borehole 

 

1 - Dwustopniowy tryb OHD; 2 - Trójstopniowy tryb OHD 
Rys. 4. Charakterystyka procesu emisji gazu przez odwiert 

 

 

The control of the methane content in the outgoing stream of the stoping face during the 

extraction of coal in the processed and adjacent s (Fig. 5) showed that there were no signs of 

GDP in the processed lower part of the strip. This confirms that the HDI was effective, but the 

coal extraction criterion krec was less than 5%. 

Based on the obtained results, it follows that when evaluating the effectiveness of HDI, it is 

necessary to consider not only the effect of layer-by-layer destruction of coal, but also the process 

of gasdynamic destruction of the array with crack formation and intensive (active) degassing of 

the "coal-gas" system. This approach makes it possible to expand the field of research and 

establish new parameters for evaluating the effectiveness of HDI-based methods.  

The established distinctive features of the process of destruction of the coal massif made it 

possible to develop new principles for the degassing of steeply dipping coal and gas deposits [9]. 

The paper shows that when provoking and maintaining gasdynamic destruction of coal (crack 

formation) in the "coal-gas" system and partial extraction of coal (layer-by-layer separation), 

regardless of the impact mode a rapid increase in the intensity of gas release is observed, 

exceeding the initial velocity of gas release by several tens of times. The process of gas release 

after HDI continues until the seam is opened or until the borehole is crossed by the frontal unit.  



Below is a comparison of the calculated standard parameter as the degree of massif 

degassing kс and the degassing index of the HDI – kd, with the help of which the effectiveness 

of the method is estimated (Fig. 6). 

 
 

Figure 5. The volume of gas release in the stoping faces during the processing of the lower lift part of the 

seam "Deviatka" in mine "Komsomolets" PA " Artemvugilliy " 

 

Rys. 5. Wielkość emisji gazów w przodkach eksploatacyjnych podczas wybierania dolnej części piętra 
pokładu „Devyatka” w kopalni „Komsomolets” należącej do stowarzyszenia produkcyjnego 

„Artemugol” 

 

 
 

Figure 6. Diagrams of comparison of the calculated degassing degree kс and the degassing index of the coal 

massif kd during HDI and their empirical dependences on natural gas content 
 

Rys. 6. Wykresy porównujące obliczonego stopnia odgazowania kр i stopnia odgazowania kп górotworu 

węglowego podczas OHD oraz ich empiryczne zależności od naturalnej gazonośności 

 



Analysis of the above results shows that the adopted criteria for control and evaluating the 

effectiveness of the HDI meet the requirements [8]. 

From the above, we can conclude that the effect of dynamic loading on the intensity of gas-

dynamic destruction process of a coal massif remains little studied. 

For example, it is difficult to explain the occurrence of processes of coal seams self-

destruction and the intensity of gas release in volumes that significantly exceed the calculated 

value of gas in coals of an average degree of metamorphism. To explain this process during HDI, 

we will use studies [1, 2]. 

With a sharp release of pressure in the hydraulic system, in the liquid-filled fractured-porous 

space of coal at the “solid-gaseous” interface, a pressure gradient ∆Р=5-9 MPa is created by a 

reverse impulse to detachment. The globular structure of macromolecules of outburst-hazardous 

coals and low strength characteristics for detachment and shearing (no more than 2.0 MPa) 

contribute to the initiation of layer-by-layer detachment and intense crack formation. 

At the tip of a growing crack in a coal macromolecule, an instantaneous rupture of lateral 

single bonds between carbon, hydrogen, oxygen and other chemical elements occurs. In the 

supramolecular assembly (SMA) of a macromolecule, a phase transition of carbon molecules 

occurs. When they interact with hydrogen and oxygen, a macromolecule of a coal matter 

generates methane and water molecules. This process is similar to the transformation of coal 

matter at the stages of metamorphism, but, unlike it, proceeds almost instantly [2]. In an array of 

outburst-hazardous coal, the formation of a crack always leads to a new formation of substances 

from which the "coal-gas" system is formed. Such a system can also be considered as a coal-gas 

substance. 

The avalanche-like development of cracks, including in GDP, leads to the chain reaction 

development of the SMA components destruction of the macromolecule and the generation of 

methane by the coal-gas substance with the transition of potential energy into kinetic energy. 

This energy supports the process of self-destruction, changes the structure of the seam and moves 

into the depths of the array. In the absence of a gradient ∆Р at the interface the self-destruction 

process stops. However, the disturbed quiescent state (equilibrium) in the coal-rock massif, the 

formed near-borehole collector zone, the created open surfaces at the coal-gas interface continue 

to influence the change in the physical state of the coal massif. Therefore, after 6-18 hours of 

HDI with the effect of self-sustaining gasdynamic self-destruction, a highly porous fractured 

zone is formed around the borehole with dimensions of up to 7.5 m downdip, up to 10 m on the 

strike and up to 15 m up-dip. This zone (artificial collector) as a result of deformation processes 

and degassing is constantly increasing (see Fig. 4) and after 25-30 days it increases by 3-5 times. 

The insignificant period of technological boreholes existence (up to 3 months) did not allow 

for a given period of time to establish the limits of the effective influence of boreholes and the 

possible volumes of gas extraction using a degassing system. However, the research results and 

their analysis confirm the effect of methane generation by coal-gas substance during its 

gasdynamic self-destruction. 

Based on the analysis performed, it follows that a fundamentally new method has been 

developed on the basis of the HDI. In the process of industrial testing and implementation of 

HDI methods at the CDD mines, the parameters of the technology for active degassing of 

outburst-hazardous coal seams were studied and tested under industrial conditions. The method 

is based on the mechanism of a coal-gas massif destruction by a reverse impulse to detachment 

in a discrete mode of hydrodynamic destruction. The discreteness of the mode allows not only 

to provoke gasdynamic self-destruction of the coal-gas massif and technogenic generation of 

methane by the coal-gas medium, but also to move the destruction wave into the depths of the 

massif. 



Thus, when analyzing the results of industrial and experimental studies of HDI, the 

parameters of the methods were considered and the conditions for self-destruction modeling and 

phase transition of hydrocarbons during the destruction of coal matter were established. It has 

been established that it is impossible to consider the provoking and maintaining of the self-

destruction process only from the standpoint of pressure gradient impact, since it is known that 

the self-destruction of the bottom-hole formation is based on a combination of natural and 

technogenic factors. It is also necessary to take into account the factor of the supporting rock 

pressure manifestation, which depends on the nature of the displacement of the undermined rock 

massif, the intensity of dynamic loading and the gasdynamic factor. 

The interdependence of these factors is effectively used in the HDI technology with active 

degassing of a coal-rock massif. However, it should be noted that all these results were obtained 

under industrial conditions by provoking and maintaining the process of self-destruction during 

HDI. Theoretical substantiation and research methodology of this process is the next stage in the 

knowledge of the self-destruction phenomenon of the "coal-gas" system of outburst-hazardous 

coal seams. To develop the scientific foundations of this geomechanical process is a very 

complex and multidimensional task. Since, in discrete HDI modes, additional conditions arise 

around the borehole for instant perturbation of the coal-gas medium, deformation of the structure 

of coal matter and methane generation. 

 

 

CONCLUSIONS 

1. The process of gasdynamic self-destruction of the "coal-gas" system of outburst-hazardous 

coals in the HDI method occurs as a result of the discreteness of liquid injection modes, which 

provide a high intensity of gas release and the degree of degassing of the coal massif. During 

HDI, the intensification of the process of crack formation and active degassing of the coal-rock 

massif occurs. 

2. The influence of geomechanical factors on the efficiency of HDI has been established and 

studied in a practical way when provoking and maintaining the process of self-destruction of the 

coal-gas medium through the borehole. 

3. It is necessary to consider the process of provoking and maintaining the self-destruction 

of the coal-gas medium under the influence of the pressure gradient of the discrete HDI mode 

and technogenic factors that lead to crack formation, new formation in the coal matter and 

methane generation. 

4. The absence of theoretically substantiated solutions in determining the components of 

dynamic loading of the coal-gas medium during HDI indicates the need to develop a research 

methodology, substantiate and solve theoretical problems in this direction. 
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Badanie procesu samozniszczenia układu węgiel-gaz pod 

wpływem oddziaływania hydrodynamicznego 
 

 

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki oddziaływania hydrodynamicznego 

(OHD) na zagrożone wyrzutami pokłady węgla podczas prac zapobiegających nagłym 

wyrzutom węgla i gazu w warunkach kopalń Centralnego Regionu Donbasu. Wyniki te 

traktujemy jako naukowo-przemysłowe badania parametrów oddziaływania na układ węgiel-

gaz. Zbadano kryteria monitorowania i oceny wydajności OHD. Ich analiza jest podana z punktu 

widzenia zapoczątkowania samozniszczenia i aktywnego odgazowania górotworu węglowego. 

Efekt samozniszczenia układu węgiel-gaz jest uważany za wynik procesu niszczenia 

nadmolekularnej organizacji makrocząsteczki materii węglowej, oderwania cząsteczki węgla z 

tworzeniem cząsteczek metanu. Wpływ czynników geomechanicznych na wydajność OHD 

został ustalony i zbadany w sposób praktyczny przy wywoływaniu i podtrzymywaniu procesu 

samozniszczenia układu węgiel-gaz przez odwiert. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: układ węgiel-gaz, samozniszczenie, oddziaływanie hydrodynamiczne, 

nagłe wyrzuty węgla i gazu. 
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