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PROFESOR RYSZARD UBERMAN
– NOTKA BIOGRAFICZNA Z OKAZJI 70. ROCZNICY URODZIN

Imponująca wiedza, umiejętność jej praktycznego zastosowania i przekazywania swoim
uczniom. Łatwość rozwiązywania zawiłości prawnych i rzetelność w wywiązywaniu się ze
wszelakich zobowiązań. Uznawanie i radość z osiągnięć innych, co jest tak istotne w naszej
społeczności. Ogromny szacunek do współpracowników. Niezwykłe zaangażowanie w pracę
zawodową i godzenie tego ze swoimi pasjami: starożytną architekturą, budownictwem
monumentalnym, literaturą rosyjską i turystyką górską. Człowiek z klasą. Tak w wielkim
skrócie można narysować sylwetkę Profesora Ryszarda Ubermana.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman urodził się 27 maja1937 r.
w Łańcucie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, dalszą
edukację, a następnie życie zawodowe wiąże z górnictwem.
W 1955 r. podejmuje studia na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, które kończy w 1960 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera górnika,
specjalność: górnictwo odkrywkowe.
Po odbyciu stażu zawodowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Eksploatacji Surowców Mineralnych i Remontów
oraz w Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Turoszowie
przyjęty zostaje 1 października 1961 r. na stanowisko asystenta
w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH w Krakowie, kierowanej przez prof. dr Bolesława Krupińskiego.
Pracę badawczo–naukową koncentruje wówczas na problemach
górnictwa odkrywkowego, czego efektem jest obroniona w
1969 r. rozprawa doktorska pt. „Metody zwiększenia wskaźnika
wykorzystania czasu pracy koparek w warunkach eksploatacji
selektywnej”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Adam
Trembecki.

Fot. 1.

W 1976 roku uzyskuje stopień dr hab. na podstawie rozprawy habilitacyjnej na temat: „Metoda planowania selektywnej
eksploatacji siarki w kopalniach otworowych”, która była
wynikiem wieloletnich badań i prac dotyczących otworowej
eksploatacji złóż siarki. W 1989 roku dr hab. inż. R. Uberman
otrzymuje tytuł profesora nauk technicznych.
Działalność organizacyjna Profesora R. Ubermana na polu
nauki i dydaktyki jest znacząca. W 1977 roku powołany został
na zastępcę dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego,
a od 1980 roku przez ponad 13 lat pełnił funkcję dyrektora tegoż
Instytutu i równocześnie funkcję dyrektora zakładu górniczego, jakim było Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych AGH. Od 1994 roku kieruje
Pracownią Eksploatacji Złóż i Ochrony Terenów Górniczych
w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego. W latach 1976–1980
kierował Punktem Konsultacyjnym AGH w Zgorzelcu. W
latach 1993–1995 był kierownikiem Zaocznego Studium
Doktoranckiego przy Wydziale Górniczym AGH. Od 2000
roku nieprzerwanie kieruje Studium Podyplomowym przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Wykładał na studiach
podyplomowych na wydziałach AGH: Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska, a także na Wydziale Górniczym Uniwersytetu
w Belgradzie. Na macierzystym wydziale prowadzi zajęcia
na studiach dziennych i zaocznych na kierunkach Górnictwo
i Geologia oraz Inżynieria Środowiska.

Profesor Ryszard Uberman ze swoim Mistrzem
Profesorem Adamem Trembeckim oraz najbliższym
współpracownikiem i przyjacielem Dziekanem Jerzym
Klichem, Praga 1993

W 1969 roku w związku z reorganizacją struktury uczelni
dr inż. R. Uberman przechodzi wraz z zespołem kierowanym
przez prof. Adama Trembeckiego do utworzonego Instytutu
Górnictwa Odkrywkowego, który po ponownej reorganizacji
przemianowany został na Katedrę Górnictwa Odkrywkowego.

Fot. 2.

Profesor R. Uberman jako Dyrektor Instytutu Górnictwa
Odkrywkowego, 1994 r. (fot. B. Socha)
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Przez cały okres pracy zawodowej Profesor R. Uberman
utrzymuje ścisłą współpracę z kopalniami węgla brunatnego,
siarki i surowców skalnych. Obszarem badawczym, szczególnie
w okresie przed uzyskaniem habilitacji były problemy eksploatacji odkrywkowej i otworowej złóż kopalin stałych, w tym
eksploatacji selektywnej. Po uzyskaniu habilitacji swoje zainteresowania badawcze skoncentrował na problematyce projektowania kopalń od zagospodarowania złóż, aż po projektowanie
rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych. Był
i jest nadal kierownikiem, autorem i współautorem wielu prac
dla przemysłu górniczego, m.in. projektów zagospodarowania
złóż surowców skalnych i węgla brunatnego, projektów technicznych elementów eksploatacyjnych kopalń, analiz i ocen
doboru technologii eksploatacji, ocen oddziaływania na środowisko, opinii i ekspertyz dla górnictwa węgla brunatnego
i skalnego, projektów rekultywacji i rewitalizacji terenów
pogórniczych. Przygotowywał również opinie do ustawy Prawo
geologiczne i górnicze.

można wizytę w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego,
Północnoczeskim Zagłębiu Węgla Brunatnego, Kopalni Węgla
Brunatnego Visonta na Węgrzech, kopalni węgla kamiennego
w chińskiej prowincji SHANXI, kopalniach węgla kamiennego
w Zagłębiu Ruhry, Kopalni Rud Żelaza Erzberg w Austrii oraz
w Łużyckim Zagłębiu Węgla Brunatnego.

Fot. 4.

Fot. 3.

Gorąca dyskusja na temat Prawa geologicznego
i górniczego, Wiktorowo 2004 r. Na zdjęciu
z P. Dyrektor mgr Kingą Wojtczak – Ministerstwo
Środowiska oraz z P. Dyrektorem mgr inż. Andrzejem
Banaszakiem – KGHM Lubin (fot. M. Nieć)

Od początku lat 90. XX wieku główny kierunek prac
badawczych Profesora R. Ubermana dotyczył problemów
związanych z likwidacją kopalń i rekultywacją obszarów
poeksploatacyjnych. Jedną z pierwszych była praca w interdyscyplinarnym zespole opracowującym sposób rekultywacji
i zagospodarowania kamieniołomu Zakrzówek w Krakowie
wyróżniona pierwszą nagrodą w konkursie NOT (1993 r.).
Przez wiele lat kierował zespołem naukowym zajmującym się
likwidacją kopalń siarki. Jest współautorem oryginalnego rozwiązania „Skojarzonej likwidacji odkrywkowych kopalń siarki
Machów i Piaseczno” – przyjętego przez Ministra Przemysłu
i Handlu do realizacji (patent nr 174973). Opracowywał wraz
z zespołem zagadnienia likwidacji obiektów powierzchniowych
kopalń węgla kamiennego (1 Maja, Marcel). W zespole pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH recenzował
dla Banku Światowego Programy likwidacji kopalń Katowice-Kleofas oraz Bytom II.
Niebagatelną rolę w karierze zawodowej profesora
R. Ubermana odgrywa współpraca międzynarodowa. Wiedzę z zakresu działalności górniczej i rewitalizacji obszarów
poeksploatacyjnych wzbogaca doświadczeniami zagranicznymi podczas licznych podróży służbowych. Wspomnieć tu
8

Wizyta w Kopalni Węgla Brunatnego Visonta na
Węgrzech, 1998 r. Na zdjęciu z prof. Z. Kasztelewiczem

Rezultatem podejmowanej w zespole kierowanym przez
Profesora problematyki dotyczącej formalno-prawnych oraz
środowiskowych aspektów działalności górniczej, w tym rozwijanej z powodzeniem w ostatnich latach rewitalizacji terenów
pogórniczych było uczestnictwo w projektach międzynarodowych, współfinansowanych przez UE, a mianowicie:
• w projekcie pt. „Study of Mineral Planning Policies in
Europe” wykonanym na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds.
Przedsiębiorczości w Komisji Europejskiej (European
Commission Enterprise Directorate General) w odpowiedzi
na prośbę Rady Przemysłu, wykonanie opracowania pt.
„Study of Mineral Planning Policies in Poland”, 2004 r.;
• w dwóch projektach prowadzonych na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii AGH w ramach inicjatywy wspólnotowej
INTERREG IIIC:
- ENMR The Eruopean Network of Mining Regions (Europejska Sieć Rejonów Górniczych), 2005–2007
– kierownictwo projektu,
- ReRegions Reclamation and Utilization of Brown Coal
areas in Europe (Rekultywacja i zagospodarowanie
obszarów wydobycia węgla brunatnego w Europie),
2005–2007;
• w dwóch projektach prowadzonych przez jednostki spoza
uczelni, a mianowicie przez Małopolską Agencję Rozwoju
Regionalnego oraz Politechnikę Krakowską – jako ekspert
zewnętrzny:
INCORD Integrated Concept for Regional Development
(Koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów
poprzemysłowych i powojskowych – Założenia do
Wojewódzkiego Programu Rewitalizacji Terenów
Poprzemysłowych i Powojskowych), 2005,
REGENTIF Network for Enhancing Innovation Regenerating Old Industrial Facilities (Sieć dla Intensyfikacji
Innowacji w Dziedzinie Regeneracji Starych Obiektów
Przemysłowych), 2006.

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

Fot. 5.

Spotkanie finalne projektu ENMR w Brukseli, 2006 r.
Na zdjęciu z prof. Jerzym Buzkiem – Eurodeputowanym
oraz mgr Magdaleną Jagiełło – Przedstawicielką
Małopolski w Brukseli (fot. A. Ostręga)

W kontaktach międzynarodowych kładzie duży nacisk na
promocję osiągnięć naszej uczelni i kraju. Dba również o to, aby
rezultatem prac projektowych i badawczych były publikacje.
Z ostatnio wydanych wymienić należy podręcznik w języku
angielskim pt. „Mineral Policy in Poland. Mining Manual” przygotowany wraz z dr inż. Anną Ostręga na podstawie opracowania
dla Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorczości w KE. Z inicjatywy Profesora wydana została monografia pt. „Rekultywacja
terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim
okręgu wydobycia węgla brunatnego”, będąca efektem projektu
ReRegions, a w przygotowaniu do druku jest monografia pt.
„Górnictwo Małopolski – uwarunkowania rozwoju. Regionalny
plan akcji”, która będzie rezultatem projektu ENMR.
Dowodem aktywności zawodowej Profesora jest okazała
liczba publikacji oraz promotorstwo prac magisterskich i inżynierskich w liczbie ponad 200. Jest autorem lub współautorem
ponad 150 publikacji, skryptu, rozdziałów w Poradniku Górnika, kilku podręczników i monografii. Do dorobku Profesora
należy zaliczyć także ponad 250 prac nie publikowanych.
Szczególnie wartościowym dorobkiem jest współautorstwo
(z synem Robertem) pierwszego w polskim górnictwie odkrywkowym podręcznika pt. „Wycena wartości złóż kopalin.
Metody. Problemy. Praktyczne rozwiązania”, wydanego w 2005
roku. W przygotowaniu są kolejne pozycje książkowe.

Profesor R. Uberman wykształcił zespół pracowników
rozwijających z powodzeniem zainicjowane przez niego prace. Jest promotorem siedmiu doktorów, recenzował kilka prac
habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesora oraz wniosków
o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Praca doktorska dr inż. Anny Ostręga, której jest promotorem wyróżniona
została przez Ministra Transportu i Budownictwa w 2005 r.
W swojej działalności naukowej utrzymuje ścisłe kontakty
z uczelniami, instytucjami badawczymi, projektowymi i przemysłem. Szczególnego podkreślenia wymagają związki i ścisłe
współprace z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN i poprzednikiem Instytutu tj. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, w których praktycznie od początku powoływany
jest w skład Rady Naukowej. Współuczestniczył przy opracowywaniu wielu tematów, recenzował prace doktorskie, był
przewodniczącym Komisji Rady Wydziału Górniczego AGH
rozpatrującej wnioski pracowników IGSMiE PAN o nadanie
tytułów profesorskich. Powoływany był w skład rad naukowo-technicznych ministerstw i zjednoczeń. Uczestniczył w pracach rad naukowych Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” we Wrocławiu,
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w
Warszawie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Siarkopol” w
Tarnobrzegu, w którym przez kilka kadencji piastował funkcję
przewodniczącego Rady Naukowej. Czynnie udziela się w
pracach Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
(wiceprzewodniczący komitetu), oraz Komitetu Górnictwa
PAN, w którym przewodniczy sekcji górnictwa odkrywkowego.
Od 1964 roku należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa piastując funkcję członka Zarządu Głównego
i Oddziału Krakowskiego oraz przez kilka kadencji przewodniczącego Komisji Górnictwa Odkrywkowego. W ramach SITG
współorganizował cykliczne polsko-jugosłowiańskie Sympozja
Górnicze, był organizatorem V Krajowego Zjazdu Górnictwa
Odkrywkowego oraz przewodniczącym komitetów naukowych
kolejnych zjazdów i wielu konferencji.
Bogaty dorobek naukowo–badawczy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora doceniony został poprzez przyznanie wielu
odznaczeń państwowych, w tym Kawalerski i Oficerski Krzyż
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Złotą
Odznakę Zasłużonych dla Górnictwa oraz innych odznaczeń
resortowych i regionalnych. Profesor R. Uberman jest generalnym dyrektorem górniczym pierwszego stopnia.

Dostojny Jubilacie, Szanowny Profesorze, Drogi Przyjacielu,
niech obchodzona w tym roku rocznica urodzin będzie okazją
do złożenia gratulacji, wyrazów wdzięczności i życzeń. W imieniu całego grona przedstawicieli nauki i przemysłu składamy
zatem serdeczne gratulacje za wspaniałe osiągnięcia w pracy
naukowo–badawczej i dydaktycznej. Dziękujemy za wspieranie działań naszego Wydziału, za pomoc i cenne rady, a przede
wszystkim za życzliwość. Za ciągłą motywację do pracy i za
to, że jest Pan Profesorze wzorem do naśladowania. Z całego
serca życzymy zdrowia i sił w osiąganiu kolejnych sukcesów
w pracy naukowo–badawczej.
Fot. 6.

Uroczystość nominacji doktorskich. Na zdjęciu
z dr inż. Anną Ostręga. AGH 2006 r. (fot. S. Malik)

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii wraz z pracownikami
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PROFESOR STEFAN KUKIAŁKA
– NOTKA BIOGRAFICZNA Z OKAZJI 70. ROCZNICY URODZIN

Człowiek wielkiego serca, przyjaciel, nauczyciel, naukowiec. Pasjonat historii, ale nade
wszystko górnictwa skalnego i kamieniarstwa. Wychowawca kilku pokoleń skalników.
Osoba o ogromnej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej, ale co najważniejsze,
człowiek obdarzony wyjątkowym talentem do jej przekazywania. Te słowa, które choć
w namiastce, to jednak oddają charakter i sylwetkę Profesora.

Profesor Stefan Kukiałka urodził się 9 sierpnia 1937 roku w
Tuczępach. Jako nastolatek podjął naukę w Zasadniczej Szkole
Kamieniarskiej w Jaworze. Po jej ukończeniu w 1954 r., uzyskał
uprawnienia do wykonywania zawodu kamieniarza. Następnie
podjął pracę w Szydłowieckich Zakładach Kamienia Budowlanego w Szydłowcu, gdzie nabywał praktycznych umiejętności
wykwalifikowanego rzemieślnika. Kolejnym szczeblem w jego
zawodowej karierze było Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie, które ukończył jako technik skalnik w 1959 r.
Dalsze losy Profesor związał z Wydziałem Górniczym naszej
Akademii. Ukończył studia wyższe, uwieńczone tytułem zawodowym magistra inżyniera górnika, w specjalności eksploatacja
odkrywkowa surowców skalnych, uzyskanym 15 kwietnia 1966
roku.
Swoją karierę naukową Profesor związał z Akademią
Górniczo-Hutniczą, gdzie bezpośrednio po skończeniu studiów
zaczął pracować w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego, kierowanej przez prof. J. Samujło, przechodząc przez kolejne etapy
zatrudnienia:
asystent stażysta (1966)
asystent (1967)
starszy asystent (1968)
adiunkt (1975)
profesor nadzwyczajny AGH (1995)
W ramach swojej pracy badawczo - naukowej współpracował
i współpracuje w dalszym ciągu z przemysłem w zakresie:
urabiania złóż kamienia na bloki foremne, obróbki kamienia,
technologii kamiennych materiałów budowlanych i drogowych,
obrabialności i urabialności skał oraz własności fizycznych
i mechanicznych skał. Działalność ta znajduje potwierdzenie
w licznych opracowaniach dla przemysłu, a co się z tym wiąże,
podkreśla zawodową wiedzę Profesora związaną m.in. z krajową bazą surowcową, obejmującą: złoża kamienia naturalnego,
kamieniołomy oraz zakłady obróbki kamienia, produkujące
wyroby kamienne dla budownictwa, drogownictwa i innych
gałęzi gospodarki narodowej.
W czasie pracy na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej Profesor S. Kukiałka zdobywał kolejne stopnie
naukowe. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1975
roku, broniąc pracę doktorską zatytułowaną „Metodyka określania współczynników przecieralności kamienia przy produkcji płyt na przykładzie piaskowców”, której promotorem był
doc. dr hab. inż. Jerzy Ślebodziński. Kontynuacja badań naukowych dotyczących obrabialności kamienia za pomocą narzędzi
diamentowych przyczyniła się do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego w 1991 roku – rozprawa habilitacyjna pt.:
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„Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi
z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie
cięcia piaskowców”.
Profesor Stefan Kukiałka jest bardzo szanowanym i cenionym dydaktykiem przez całą społeczność akademicką,
a przede wszystkim przez najmłodszą grupę jej przedstawicieli,
ale najliczniejszą – studentów. W ramach pracy dydaktycznej
prowadził i prowadzi nadal wykłady i ćwiczenia w zakresie:
urabialności i obrabialności skał, technologii skalnych materiałów budowlanych i drogowych, wydobycia i obróbki kamienia,
górnictwa ogólnego, technologii maszyn wydobywczych i obróbczych, podstaw geologii i górnictwa, wspomagania komputerowego w górnictwie itp. Był opiekunem kilkudziesięciu
prac dyplomowych. Obecnie sprawuje opiekę nad dwoma doktorantami oraz pełni funkcję opiekuna naukowego specjalności
Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie.

Fot. 1.

Odkrywkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Moura,
Queensland – Australia, 1980 r.

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Profesor bardzo ceni sobie pracę z młodymi ludźmi, co
udowodnił m.in. pełniąc funkcję, przez okres około 12 lat,
opiekuna Koła Naukowego „SKALNIK”, działającego przy
Katedrze Górnictwa Odkrywkowego, a także sprawując piecze
nad praktykami studenckimi.

Fot. 2.

Kopalnia Wapienia Peterbuch, Niemcy

Fot. 3.

Kopalnia Marmuru Palissandro, Dolina Ossola – Włochy

Fot. 4.

Uniwersytet Assiut w Egipcie, 2002 r.

W ramach swojej pracy zawodowej odbył staże naukowe
i praktyki zawodowe w kraju, jak i zagranicą:
- Szydłowiecko–Kunowskie Zakłady Kamienia Budowlanego w Szydłowcu
- Rising Sun Colliery, Wallsend, Anglia
- Departent of Mining and Metallurgical Engineering, University of Queensland, Brisbane, Australia
- Camborne School of Mines, Camborne, Anglia
Posiada szereg kontaktów ze środowiskiem naukowym
z zagranicy. Prowadzi ożywioną korespondencję z licznymi
ośrodkami badawczymi na świecie. Jest często zapraszanym
gościem na konferencje, zjazdy i sympozja zarówno krajowe
jak i zagraniczne. W swojej górniczej karierze miał okazję zapoznać się funkcjonowaniem dużej liczby kopalń rozrzuconych
po wszystkich zakątkach globu.

Fot. 5.

Kopalnia Czerwonego Piaskowca Rothbach, Francja 2004 r.

Fot. 6.

Targi przemysłu kamieniarskiego w Norymberdze
– integracja przy piwie, 2005 r.

Do ważniejszych funkcji w ramach działalności organizacyjnej, które pełnił Profesor, należy zaliczyć członkostwo w:
Radzie Naukowo-Technicznej przy OBR PROKOM, Zarządzie
SW AGH, Komitecie Organizacyjnym Międzynarodowej
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Konferencji Naukowej „5th AMERICAN WATER JET CONFERENCE” (Toronto – Kanada, 1989), Wydziałowej Komisji
Egzaminacyjnej i Rekrutacyjnej, Komisji Dyscyplinarnej dla
Nauczycieli Akademickich AGH, Komitecie Redakcyjnego
Działowego Górnictwa, Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska oraz w Radzie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
W swojej 40-letniej karierze naukowej należał do komitetów
organizacyjnych wielu konferencji, wspierał swoją wiedzą
przedsiębiorstwa górnicze i geologiczne, zakłady obróbki
i przeróbki kamienia, czasopisma branżowe (konsultant m.in.
„Świata Kamienia”) oraz brał czynny udział nad pracami związanymi z harmonizowaniem unormowań dotyczących kruszyw
i kamienia budowlanego z unormowaniami obowiązującymi
w Unii Europejskiej (PKN Normalizacyjna Komisja Problemowa Nr 108).
Ponadto posiada uprawienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) w specjalności:
- eksploatacja złóż metodą odkrywkową,
- wzbogacanie i przeróbka kopalin,
oraz rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITMB) w specjalności:
- eksploatacja odkrywkowa surowców skalnych,
- technologia produkcji kamienia budowlanego.
Profesor jest wysoko cenionym pracownikiem naukowo-dydaktycznym o dużym dorobku naukowym i badawczym.
Potwierdza się to w licznych publikacjach (autor 47 publikacji,
w tym 35 samodzielnych) oraz ponad 80 opracowań dla przemysłu (w tym kilkunastu samodzielnych).

W dowód uznania za swoje osiągnięcia dydaktyczne, badawcze i organizacyjne Profesor Stefan Kukiałka wielokrotnie
był nagradzany Nagrodami Rektora, odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” oraz Złotym Krzyżem
Zasługi. Uhonorowany został również stopniem górniczym:
Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia. Podkreśleniem wartości i docenieniem jego pracy dydaktycznej i naukowej niewątpliwie jest otrzymany w 2004 roku Medal Komisji Edukacji
Narodowej oraz nadany na mocy postanowienia Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym samym roku, za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej: Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Szanowny Profesorze, drogi Jubilacie... Samo obcowanie
z Tobą usuwa potrzebę używania wielu słów, jednak niech
obchodzona w tym roku rocznica urodzin będzie okazją do
złożenia najszczerszych życzeń i gratulacji. W imieniu całej
społeczności, przemysłu oraz przyjaciół składamy serdeczne
podziękowania za trud pracy, wspaniałe osiągnięcia w życiu
zawodowym, pracy badawczej, naukowej i dydaktycznej. Dziękujemy za słowa otuchy, życzliwość, Twoje poczucie humoru
oraz wspieranie rozwoju górnictwa surowców skalnych na
naszym Wydziale.
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii wraz z pracownikami

Wielce Szanownym i Dostojnym Jubilatom
Profesorowi Ryszardowi Ubermanowi i Profesorowi Stefanowi Kukiałce
satysfakcji z tego, czego dokonali
oraz z tego, co przed Nimi

Komitet Naukowy i Redakcja Górnictwa Odkrywkowego”
”
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DIAGNOSTYKA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH MASZYN GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO
DIAGNOSTICS OF DRIVING UNITS OF OPEN CAST MINING MACHINES
Walter Bartelmus, Radosław Zimroz - Badawcze Laboratorium Diagnostyki i Wibroakustyki,
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
W artykule przedstawiono wyniki aktualnie prowadzonych prac dotyczących diagnozowania układów napędowych maszyn
górnictwa odkrywkowego. Praca porusza zagadnienia wykrywania uszkodzeń lokalnych i rozłożonych w wielostopniowych
przekładniach zębatych stosowanych w układach napędowych przenośnika taśmowego oraz koła czerpakowego z uwzględnieniem nieprawidłowej pracy jarzma przekładni planetarnej a także uszkodzeń łożysk tocznych w tych przekładniach i w bębnach
napędowych przenośnika. Zaprezentowano metody przetwarzania i analizy sygnałów diagnostycznych i sygnałów pomocniczych
zorientowane na wykrywanie i diagnozowanie konkretnych form niesprawności oraz interpretację wyników (wnioskowanie diagnostyczne). Szczególny nacisk położono na problematykę diagnozowania maszyn w zmiennych warunkach eksploatacyjnych.
The paper deals with current results of research related to diagnostics of driving units used in mining machines. Main topics of this work are: local tooth damage detection and distributed faults detection in 2-stage gearboxes used in belt conveyor
driving units and multistage gearboxes with planetary stage that are used in bucket wheel excavator. More precisely, faults that
we are looking for can be related to improper work of shafts (especially we focus on arm in planetary stage), cooperated wheels,
damaged or worn teeth, damages in bearings inside gearboxes as well as damages in bearings used in pulleys.
In this paper we present methods of processing and analysis of diagnostic and auxiliary signals that are oriented on detection and diagnosis of mentioned types of faults. At second stage interpretation of results (diagnostic reasoning) is discussed.
A special attention is focused on diagnostics under time-varying operation, that occurs very often in mining machines operation
and makes diagnosis very difficult.
Wstęp
W diagnostyce technicznej można wyróżnić kilka zasadniczych etapów, a mianowicie:
• Planowanie eksperymentu na podstawie różnych czynników mających wpływ na sygnał drganiowy [1-10] (wpływ
czynników: konstrukcyjnych, technologicznych, operacyjnych, zmiany stanu),
• Wykonanie pomiarów ( rejestracja sygnałów diagnostycznych i pomocniczych),
• Ocena jakości sygnałów, wstępne przetwarzanie sygnałów
(odszumianie, uśrednianie, filtracja itd.),
• Ekstrakcja cech diagnostycznych,
• Wnioskowanie diagnostyczne.
W zależności od definiowanego zadania udział poszczególnych punktów może być różny. (przykładowo: warunki
eksperymentu są narzucone, znane i stałe, uszkodzenie jest w
zaawansowanej fazie, poziom zakłóceń jest niewielki, istotne
jest wykrycie jakiejkolwiek niesprawności lub warunki eksploatacyjne są nieznane, zmienne w szerokim zakresie, typ, stadium
i lokalizacja uszkodzenia są nieznane, poziom zakłóceń jest
bardzo wysoki i zmienny w czasie a kinematyka zatem i struktura
częstotliwościowa sygnału bardzo skomplikowana).
W dotychczasowych publikacjach różnych autorów prezentowane były metody dedykowane wykrywaniu konkretnych
form uszkodzeń i niesprawności. Ostatnie prace dotyczące
diagnozowania elementów maszyn górniczych [11,12] prowadzone przez autorów pokazują, że nie tylko forma zmiany
stanu ma wpływ na proces diagnozowania ale także czynniki
eksploatacyjne oraz czynniki konstrukcyjne [13,14].
Takie podejście powoduje, że proces diagnozowania i jego poszczególne etapy nie mogą być takie same dla każdego
typu maszyny i wymagają „dostrojenia” (optymalizacji lub

adaptacji). Podejście optymalizacyjne zaprezentowane zostanie
w odniesieniu do procedury wykrywania uszkodzeń lokalnych,
natomiast adaptacyjne w odniesieniu do wykrywania uszkodzeń
lokalnych i oceny stanu zazębienia w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych [15-20].
Cele diagnostyki
Możliwości współczesnej diagnostyki technicznej maszyn są ogromne i dużej mierze w sektorze górniczym ciągle
nie w pełni wykorzystane. Ogólnie celem diagnostyki jest
ocena stanu technicznego maszyny, w tym przypadku układu napędowego obejmującego przekładnię zębatą i bęben
napędowy przenośnika taśmowego oraz wielostopniowej
przekładni zębatej ze stopniem planetarnym do napędu koła
czerpakowego. Do zadań diagnostyki należy wykrycie niesprawności, określenie przyczyn oraz szacowanie trwałości.
W diagnostyce przekładni zębatych określa się dwie klasy
niesprawności a mianowicie uszkodzenia typu lokalnego
i rozproszonego, natomiast dla łożysk tocznych poszukiwane
są uszkodzenia bieżni wewnętrznej/zewnętrznej czy elementu
tocznego. Ponadto ocenie podlega praca wałów (zukosowanie,
bicie, niewyważenie) oraz ich stan techniczny (pęknięcia poprzeczne i wzdłużne). W ostatnich latach zadania diagnostyki
definiowano jeszcze bardziej szczegółowo stawiając za cel
wykrywanie uszkodzeń ( zwłaszcza lokalnych ) we wczesnych fazach [21-23]. W maszynach górniczych ze względu
na specyfikę procesu technologicznego diagnozowanie jest
utrudnione ze względu na zmienne warunki eksploatacyjne.
Okazuje się ze metody opracowane wcześniej przez różnych
autorów dla prostych obiektów pracujących w stacjonarnych
warunkach nie znajdują zastosowania dla maszyn górniczych
w warunkach normalnej eksploatacji [19]. Przyczyny takiego
stanu rzeczy opisano w następnym rozdziale.
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Diagnoza powinna być całościowa – czyli wynik powinien
zawierać informacje o stanie wszystkich elementów układu
napędowego (np. dla przekładni: wszystkie wały, stopnie,
łożyska). Jak już wspomniano pożądaną przez użytkownika
informacją jest czas do koniecznej wymiany elementu. Zwłaszcza w przypadku napędów do koła czerpakowego zagadnienie
prognozowania jest niezwykle trudne. Złożona budowa, niestacjonarne warunki eksploatacyjne i wreszcie jednostkowy
charakter maszyn (analizowanych napędów jest kilka w Polsce)
powodują, że dyskutowanie o prognozie wydaje się być sporym
nadużyciem. Niemniej jednak poprzez proces uczenia systemu
można pokusić się o bardziej szczegółowe klasyfikowanie stanu
i w ten sposób szacować prawdopodobieństwo konieczności
wymiany. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że w przypadku uszkodzeń lokalnych czas pomiędzy inicjacją pęknięcia
a wyłamaniem zęba może być bardzo krótki.

Jak wspomniano przekładnia czy bęben napędowy jest
częścią układu napędowego znajdującego się na stacji napędowej, na której znajdują się także inne obiekty mogące zakłócać
sygnał rejestrowany na obudowie badanego obiektu. W dalszej
części artykułu pokażemy, że sygnał diagnostyczny rejestrowany
na łożysku bębna napędowego zawiera zakłócenia pochodzące
z przekładni.

Problemy
Zakłócenia
Rozpatrywane w artykule obiekty są częścią systemu
maszynowego i w związku z tym mamy do czynienia z konsekwencjami wzajemnych oddziaływań o rożnym charakterze.
Oddziaływania te powodują zwiększenie złożoności struktury
częstotliwościowej sygnału diagnostycznego a zatem utrudniają
proces detekcji uszkodzenia. Źródła zakłóceń mogą znajdować
się wewnątrz lub na zewnątrz diagnozowanego obiektu.

Rys. 1.

Rys. 3.

Rozwiązanie konstrukcyjne układu napędowego
przenośnika i jego wpływ na poziom zakłóceń sygnału
rejestrowanego na bębnie

Skomplikowana budowa, wolnoobrotowe wały
Jak pokazano na rysunku 4 przekładnie do napędu koła
czerpakowego charakteryzują się dużą złożonością. Kinematyka
powoduje skomplikowaną strukturę częstotliwościową, co znacznie utrudnia proces ekstrakcji cech diagnostycznych rozumiany
jako detekcję składowych charakterystycznych, filtrację/separację
sygnału informacyjnego itd. Dodatkowym utrudnieniem są duże
przełożenia (uc=170) co powoduje, że ostatnie stopnie pracują przy
niewielkich prędkościach obrotowych (np. 5,5obr./min). To narzuca konieczność rejestracji (a następnie analizy) bardzo długich
przebiegów co ma duże wpływ na wymagane moce obliczeniowe,
czas obliczeń, pojemność systemów archiwizujących dane itd.
Należy także dodać, że wolnoobrotowe stopnie charakteryzują
się mniejszą dynamiką.

Przekładnia jako element systemu napędowego

Już w latach 70 - tych Zajler [24] wykazał, że w wielostopniowych przekładniach zębatych dochodzi do wzajemnego oddziaływania poszczególnych elementów przekładni. Przekładnie
są niewątpliwie wielostopniowe (przekładnie przenośnikowe
zwykle 2-3 stopniowe, przekładnie do napędu koła w zależności
od rozwiązania konstrukcyjnego). Poszukiwanie uszkodzenia np.
lokalnego we wczesnym stadium rozwoju zlokalizowanego na
konkretnym stopniu jest niezwykle skomplikowanym zadaniem.
Zakłócenia tego typu pochodzące z innych stopni i łożysk można
określić mianem wewnętrznych.

Rys. 4.
Rys. 2.

14

Oddziaływania wewnętrzne jako źródło zakłóceń
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Zmienne warunki eksploatacyjne
Zmienne warunki eksploatacyjne występuje przede wszystkim w układach napędowych do koła czerpakowego. Wiąże się
to przede wszystkim z charakterem pracy organu urabiającego
– procesem cyklicznego wzrostu obciążenia wywołanego wejściem czerpaka w caliznę (rys. 5). Ostatnie badania dotyczące
układów napędowych przenośnika pokazują znaczenie tego
problemu także dla tego typu układów. Zmiany obciążenia w
tym przypadku spowodowane są fluktuacją wartości chwilowej
strumienia transportowanego urobku.

Zmienne warunki eksploatacyjne wprost wpływają na proces
diagnozowania. Zmienna w czasie struktura częstotliwościowa
obiektu (rys. 6), zależne od obciążenia wartości cech diagnostycznych (rys. 7), zmienne w czasie zakłócenia wewnętrzne
i zewnętrzne, a także zależne od rodzaju i stopnia zmienności
warunków eksploatacyjnych procedury wstępnego przetwarzania sygnałów, ekstrakcji cech i wnioskowania diagnostycznego
jednoznacznie wskazują znaczenie identyfikacji warunków eksploatacyjnych i uwzględniania ich w czasie diagnozowania.

Rys. 7.

Rys. 5.

Widok koła czerpakowego i model zmienności obciążenia
wynikający z procesu urabiania

Relacje pomiędzy wartością obciążenia realizowaną
poprzez pomiar prądu pobieranego przez silnik
a sygnałem drganiowym zarejestrowanym na korpusie
przekładni

Występowanie wielu uszkodzeń
Zdecydowana większość prac dedykowanych wykrywaniu
uszkodzeń zakłada występowanie wczesnej fazy uszkodzenia
na konkretnym elemencie maszyny i niemal idealnej pracy pozostałych elementów. W rzeczywistości bardzo często dochodzi
do sytuacji, w której w złożonych obiektach na skutek procesów
zużycia, stan elementów np. przekładni odbiega od idealnego.
Jest to głównie spowodowane wpływem środowiska w jakim
pracuje diagnozowany obiekt. Poprzez wpływ środowiska rozumie się niekorzystne oddziaływanie zapylenia oraz zmiany
temperatury i wilgotności. Zadanie diagnostyczne sprowadza
się zatem do wykrywania konkretnego uszkodzenia w obecności
zużycia głównie ściernego lub uszkodzenia innych elementów.
Prekursorem takiego podejścia był Randall [25]. Interesujące
wyniki przedstawiono także w pracach Figlusa i Wilka [26]
dotyczących możliwości diagnozowania uszkodzeń przekładni
w obecności uszkodzeń łożysk. Problem diagnozowania zostaje
zatem rozszerzony z separacji sygnału informacyjnego i zakłóceń
do ekstrakcji sygnału informacyjnego zorientowanego na konkretny element maszyny. Nowe możliwości daje wykorzystanie
cyklostacjonarnych właściwości sygnału do ślepej separacji
źródeł modulacji [27,28].
Metody diagnostyczne

Rys. 6.

Mapa czasowo-częstotliwościowa ilustrująca
relację „zmienne obciążenia - zmienna struktura
częstotliwościowa sygnału”

W literaturze polskiej i światowej opisano wiele metod dedykowanych wykrywaniu uszkodzeń w przekładniach i łożyskach
– najbardziej strategicznych elementach układu napędowego.
Wiele z tych metod nie daje się wprost przenieść do diagnostyki maszyn górniczych z powodów opisanych wcześniej. W
zależności od rodzaju, stadium rozwoju, lokalizacji uszkodzenia
i warunków eksploatacyjnych, dla których zarejestrowano sygnały diagnostyczne, metody oceny stanu technicznego mogą być
zupełnie odmienne. To pokazuje konieczność indywidualnego
traktowania diagnostyki w zależności od obiektu i warunków
jego eksploatacji oraz scenariuszy uszkodzeń (wpływ czynników konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych
i zmiany stanu na sygnał diagnostyczny) co szeroko omawiane
było w wielu poprzednich pracach Bartelmusa[1, 8]. W ramach
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tej pracy podane zostaną przykładowe wyniki uzyskane przez
autorów. Dotyczą one diagnostyki układów napędowych maszyn
górniczych i ilustrują problemy.
Uszkodzenia lokalne
Podstawowym założeniem procedur wykrywania uszkodzeń
lokalnych jest chwilowe zaburzenie dynamiki pary kinematycznej wywołane uszkodzeniem zazębienia lub bieżni/elementu
tocznego dające w efekcie krótkotrwały (impulsowy) wzrost
amplitudy sygnału diagnostycznego. Ze względu na obrotowy
ruch elementów zaburzenie jest okresowe (np. występuje raz na
obrót wału, na którym jest zamontowane koło z uszkodzonym
zębem).
a)
b)

Rys. 8.

widmo dla sygnału z modelu dwustopniowej przekładni z symulowanym uszkodzeniem i bez uszkodzenia pokazano na
rysunku 10. W praktyce ze względu na niewielką energię sygnału
informacyjnego i duży poziom zakłóceń a także złożoną strukturę
częstotliwościową sygnału (wiele składowych) podejście to jest
nieefektywne.

Przykłady sygnałów diagnostycznych z widocznym
lokalnym zaburzeniem a) fragment sygnału obejmujący
jeden obrót wału, b)okresowy charakter sygnału

Sygnał informacyjny często jest maskowany przez zakłócenia
o charakterze szumowym i sygnałem o skończonym paśmie (np.
częstotliwości zazębień). Zadanie diagnostyczne sprowadza się
zatem do ekstrakcji sygnału informacyjnego i dalszej analizy w
dziedzinie czasu bądź poszukiwania cech w dziedzinie częstotliwości.

Rys. 10. Struktura widma sygnału bez uszkodzenia
i z uszkodzeniem (sygnały symulacyjne) [30]

Metody analizy w dziedzinie quefrency (analiza cepstralna)
Poszukiwanie odpowiednich składowych niosących informację o uszkodzeniu lokalnym w widmie sygnału jest bardzo
pracochłonnym zadaniem. W praktyce istnieje możliwość agregacji informacji poprzez zastosowanie analizy cepstralnej [31].

Rys. 9.

Model sygnału diagnostycznego na potrzeby diagnostyki
uszkodzeń lokalnych w układach napędowych

Metody analizy w dziedzinie czasu
Polegają na poszukiwaniu zaburzenia impulsowego poprzez
zastosowanie parametrów statystycznych jak wartość maksymalna, kurtoza, skośność itd. [29]. Do stwierdzenia obecności
impulsowego zaburzenia w sygnale wymagane jest zwykle
wstępne przetwarzanie sygnałów jak np. uśrednianie synchroniczne, filtracja itd.
Metody analizy w dziedzinie częstotliwości
Okresowe impulsowe zaburzenie sygnału powoduje modyfikację struktury częstotliwościowej sygnału. Przykładowe
16
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Metoda ta bazując na amplitudach wstęg bocznych nie może
być zastosowana do wykrywania uszkodzeń lokalnych we wczesnych stadiach rozwoju, nie rozróżnia jednocześnie uszkodzeń
lokalnych i rozproszonych form niesprawności powodujących
duże błędy zazębienia.

diagnostyczny z naniesioną obwiednią (kolor czerwony) oraz
widmo obwiedni. Demodulacja amplitudy (analiza obwiedni)
umożliwia detekcję a następnie poprzez wyznaczenie widma
obwiedni diagnozę uszkodzeń lokalnych i rozproszonych.

Metody czasowo - częstotliwościowe
Sygnał informacyjny związany z uszkodzeniem lokalnym
jest sygnałem niestacjonarnym o okresowo zmiennej amplitudzie
i strukturze częstotliwościowej. Naturalnym kierunkiem było
zastosowanie metod czasowo częstotliwościowych opisujących
własności sygnału zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. Na rysunku 12 pokazano przykładową mapę STFT (spektrogram), na której można zaobserwować występujące okresowo
szerokopasmowe zaburzenia sygnału świadczące o impulsowym
zaburzeniu.
a)

b)

Rys. 13. Sygnał diagnostyczny z naniesioną obwiednią
oraz widmo obwiedni

Rys. 12. Mapa czasowo - częstotliwościowa dla sygnałów
z przekładni planetarnej do napędu koła czerpakowego
a) nieprawidłowy stan, b) prawidłowy stan

Metody analizy czasowo-częstotliwościowej (spektrogram, dystrybucja Wignera-Ville’a, analiza falkowa) należą do najczęściej
stosowanych metod w diagnostyce uszkodzeń lokalnych [32-34].
Niestety są to metody dość wymagające obliczeniowo.
Demodulacja - Analiza obwiedni
Demodulacje sygnału (amplitudowa, częstotliwościowa, fazowa) znalazły szerokie zastosowanie w diagnostyce uszkodzeń
lokalnych jak i rozproszonych [35]. Na rysunku 13 pokazano
wstępnie przetworzony (filtracja pasmowo-przepustowa) sygnał

Cyklo-stacjonarność
Sygnał diagnostyczny rejestrowany na przekładni w nieprawidłowym stanie technicznym (tu uszkodzenie lokalne) powoduje okresowe ( ogólnie cykliczne) zaburzenia sygnału. To daje
podstawę do wykorzystania cyklo-stacjonarnych właściwości
sygnału do identyfikacji przyczyn modulacji, jej charakteru oraz
częstotliwości modulowanych [36,27,28].
Podejście cyklo-stacjonarne daje dodatkowo możliwość
ekstrakcji/separacji sygnałów modulujących poprzez wykorzystanie metod ślepej separacji źródeł cyklo-stacjonarnych. Wadą
tego podejścia jest podobnie jak w przypadku analiz czasowo-częstotliwościowych duża złożoność obliczeniowa.
Na właściwości sygnału diagnostycznego wpływa wiele
czynników, które mogą ulegać zmianie w czasie eksploatacji.
Zmiana właściwości sygnału może spowodować, że lokalizacja
informacji diagnostycznej w dziedzinie częstotliwości może
ulegać zmianom. Przyjęcie tego założenia daje podstawę do
poszukiwania takiego zakresu dla zadanej chwili czasu życia
maszyny. Tak postawione zadanie sprowadza się w warunkach
stacjonarnych do optymalizacji, a w warunkach niestacjonarnych
17
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(lub dla rozpatrywanego szerzej okresu badań diagnostycznych)
do przetwarzania adaptacyjnego. Na rysunku 15 pokazano schemat blokowy systemu optymalizującego procedurę demodulacji
z wykorzystaniem kryterium opartego na kurtozie [19, 20].

Rys. 14. Przykładowe wyniki analiz z wykorzystaniem
cyklostacjonarnosci sygnału optymalizacja przetwarzania,
podejście adaptacyjne

Ze względu na zakłócenia występujące na obiektach w czasie
normalnej eksploatacji kryterium oparte na kurtozie okazało się
niewystarczające. W pracy [18] zaproponowano inne kryterium
oparte na unormowanej sumie wstęg bocznych. W celu zwiększenia wiarygodności detekcji celowe wydaje się połączenie
dwóch kryteriów (rys. 16).
Ze względu na wspomniany powyżej dynamiczny charakter
procesu diagnozowania rozpatrywanego w szerszym okresie,
optymalne parametry przetwarzania t1 powinny być dostrojone
w czasie do t2, np.: ze względu na rozwój uszkodzenia (rys.
17).

Rys. 15. Optymalizacja demodulacji amplitudy
a) sygnał oryginalny, b) trójwymiarowy rozkład kurtozy
dla częstotliwości filtru pasmowo-przepustowego,
c) optymalnie przetworzony sygnał

Rys. 16. Koncepcja sytemu do wykrywania uszkodzeń lokalnych w przekładniach

18

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

Rys. 17. Adaptacyjna strategia w detekcji uszkodzeń lokalnych

Uszkodzenia rozproszone
Poprzez uszkodzenia rozproszone rozumie się zmianę
warunków zazębiania się poszczególnych par zębów zębnika
i koła wynikającą ze zmian błędów lub sztywności. Zmiany
błędów/sztywności mogą być spowodowane zmianą parametrów poszczególnych zębów (zużycie powierzchni – ścieranie,
pitting, łuszczenie itd.) bądź czynnikami niezwiązanymi bezpośrednio z konstrukcją zazębienia lecz wprost wpływającymi na
współpracę zębów np. ukosowanie wałów, na których osadzone
są koła zębate. Uszkodzenia typu rozproszonego dotyczą w
przeciwieństwie do uszkodzeń lokalnych nie poszczególnych
zębów lecz całego zazębienia. Uszkodzenia rozproszone mogą
powodować modulację ale nie muszą- jeśli maja charakter jednostajny, przykładowo dla równomiernego zużycia ściernego.
W dziedzinie czasu
Oceny stanu technicznego dokonuje się podobnie jak
w przypadku uszkodzeń lokalnych poprzez porównanie pa-

rametrów sygnałów (wartość skuteczna, maksymalna itd.).
W praktyce metoda nieefektywna, umożliwia detekcję zaawansowanych stadiów zmiany stanu. Stosowana w sposób
bezpośredni nie umożliwia oceny poszczególnych elementów
wielostopniowej przekładni.
Analiza widmowa
Bazując na analizie kinematyki układu i podstawowych
obliczeniach można zidentyfikować w widmie poszczególne
składowe o częstotliwościach zgodnych z częstotliwościami wynikającymi z obrotów elementów w diagnozowanym
obiekcie (wały, koła zębate, łożyska). Metoda bardzo prosta,
skuteczna i powszechnie stosowana w praktyce. Pewne ograniczenia występują w czasie diagnozowania w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych: widmo staje się rozmyte (trudno
zidentyfikować składowe) a amplitudy składowych silnie zależą
od obciążenia.

Rys. 18. Sygnały diagnostyczne dla dwóch przekładni w skrajnie różnym stanie
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a)

b)

c)

Rys. 19. Analiza widmowa w diagnostyce przekładni: widma sygnału z przekładni a) w stanie nieprawidłowym, b) prawidłowym,
c) fragment widma z rys a) ze zidentyfikowanymi składowymi dla nieprawidłowej pracy wału szybkoobrotowego

Obwiednia
Jak już wspomniano metoda analizy obwiedni jest bardzo
skutecznym i często stosowanym narzędziem w ocenie stanu
pracy wałów. Na rysunku 20 pokazano sygnały z przekładni
z naniesioną obwiednią oraz widma obwiedni.
a)

b)

rów wykazują ogromne możliwości tego typu analiz zwłaszcza
w wykrywaniu wczesnych form niesprawności [21, 39].
Cyklo-stacjonarność
Zastosowanie metod opartych na cyklo-stacjonarnych
własnościach sygnału w przypadkach pojedynczych niesprawc)

d)

Rys. 20. Sygnały drganiowe z naniesioną obwiednią (a, b) i widma obwiedni (b, c)

Bispectrum
Sygnały z obiektów z niesprawnościami wykazują nieliniowe właściwości co daje szansę do wykorzystania ich do
diagnozowania[21, 37-39]. Efekty modulacyjne powodują,
że sygnał diagnostyczny nie powinien być rozpatrywany jako
proces gaussowski zatem istnieje podstawa do wykorzystania
statystyk wyższych rzędów. Na rysunku 21 przedstawiono wynik tzw. analizy bispektralnej. Przemysłowe zastosowanie tego
podejścia wydaje się być bardzo ograniczone ze względu na
złożoność obliczeniową, niemniej jednak prace różnych auto-

Rys. 21. Analiza bispektralna w diagnostyce przekładni
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Rys. 22. Mapa gęstości korelacji widmowej dla sygnału
z przekładni z 2 formami niesprawności występującymi
jednocześnie
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ności daje zbliżone efekty do analizy obwiedni. Dodatkowe
korzyści można odnieść w przypadku wielu uszkodzeń (nawet
różnych typów) występujących jednocześnie. Mapa gęstości
korelacji widmowej zawiera bowiem wszystkich istniejących
modulacjach bez potrzeby wcześniejszego pre-procesingu co
w przypadku analizy obwiedni jest często niezbędne.
Ocena pracy zazębienia
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych

Na rysunku 25 pokazano interface użytkownika aplikacji
realizującej proces przetwarzania informacji diagnostycznej
i wnioskowania. W zależności od warunków eksploatacyjnych
procent wykorzystania sygnału jest różny (rys. 25a 50% segmentów zostało wykorzystanych, rys. 25b 100%). Ze względu
dużą niestacjonarność sygnału może się okazać, że pewna część
cząstkowych diagnoz jest nieprawidłowa. Nie wpływa to jednak
na końcową diagnozę.

Rys. 23. Zależności cech diagnostycznych od obciążenia a) rysunek poglądowy na potrzeby systemu adaptacyjnego, b) wyniki uzyskane
dla napędów przenośnika taśmowego

Procesy zużyciowe powodują zmianę warunków zazębienia
wynikającą np. ze ściernego zużycia zębów/łożysk i powstania nadmiernego luzu. Duży zakres zmienności warunków
eksploatacyjnych w połączeniu ze zmianą stanu technicznego
powoduje dużą wrażliwość cech diagnostycznych opartych na
sygnale drganiowym od obciążenia. Proste porównanie wartości
cech prowadzi do błędnych diagnoz. Niezbędne jest zastosowanie zaawansowanych metod przetwarzania i wnioskowania
diagnostycznego w zależności od warunków/czynników
eksploatacyjnych. W pewnym zakresie obciążeń zależność
pomiędzy cechą diagnostyczna a wartością obciążenia jest
liniowa, rysunku 23 [1, 17 40].
Prowadzi to do adaptacyjnego podejścia w diagnozowaniu (rys.
24). Główna idea podejścia adaptacyjnego polega na identyfikacji
warunków eksploatacyjnych (WE), pozyskaniu cech diagnostycznych skojarzonych z WE oraz wnioskowania adaptacyjnego, gdzie
kryterium adaptacji jest wartość wejściowej prędkości obrotowej w
cyklu np. wynikającym z pracy organu urabiającego. Szczegółowo
procedura została opisana w pracy [17].

a)

b)

Rys.25. Okno aplikacji i przykładowe wyniki rozpoznawania
a) nieprawidłowy stan techniczny, b) prawidłowy stan
techniczny

Wnioski
Rys. 24. Schemat blokowy samouczącego się systemu
diagnostycznego

W artykule przedstawiono zagadnienia diagnozowania
układów napędowych maszyn górnictwa odkrywkowego.
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Przedstawione metody mogą być również zastosowane do
maszyn górnictwa podziemnego. Praca porusza zagadnienia
wykrywania uszkodzeń lokalnych i rozłożonych w wielostopniowych przekładniach zębatych stosowanych w układach
napędowych przenośnika taśmowego oraz koła czerpakowego,
a także uszkodzeń łożysk tocznych w tych przekładniach i w
bębnach napędowych przenośnika. Zaprezentowano metody
przetwarzania i analizy sygnałów diagnostycznych i sygnałów
pomocniczych zorientowane na wykrywanie i diagnozowanie
konkretnych form uszkodzeń i niesprawności oraz interpretację
wyników (wnioskowanie diagnostyczne). Szczególny nacisk
położono na problematykę diagnozowania maszyn w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych. Wykazano specyfikę diagnostyki
maszyn górniczych związaną z trudnymi warunkami pracy

i skomplikowaną budową i możliwością występowania wielu
uszkodzeń. Podkreślono, że ze względu na specyfikę warunków
kopalni odkrywkowej należy stosować podejście adaptacyjne
i optymalizować procedury diagnozowania. Wykazano, że
przy zastosowaniu odpowiednio dobranych (do uprzednio
zidentyfikowanych zadań diagnostycznych) narzędzi i metod
istnieje możliwość diagnozowania maszyn górniczych z pełnym
sukcesem. Należy również podkreślić, że wiele proponowanych
rozwiązań sugerowanych przez firmy komercyjne nie prowadzi
do prawidłowych diagnoz stanu maszyn górniczych.
Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań
Naukowych w latach 2005- 2008 jako projekt badawczy
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PERSPEKTYWICZNE STRATEGIE TECHNOLOGII WYKORZYSTANIA
ENERGETYCZNEGO WĘGLA BRUNATNEGO W WARUNKACH DUŻEGO
OGRANICZENIA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
PROSPECTIVE STRATEGIES OF TECHNOLOGY OF ENERGETIC UTILIZATION OF BROWN
COAL IN CONDITIONS OF GREAT LIMITATION OF CARBON DIOXIDE EMISSION
Jerzy Bednarczyk – Poltegor Instytut IGO, Wrocław
Duże bilansowe zasoby węgla brunatnego w Polsce określane na około 25 mld Mg występujące głównie w sześciu
zagłębiach, w tym trzech czynnych i trzech perspektywicznych, stawiają przed kadrą naukową i techniczną konieczność
działania w wypracowaniu ekonomicznych i uwzględniających ochronę środowiska technologii wydobycia i przetwórstwa węgla
brunatnego głównie przez ograniczenie emisji zanieczyszczonych gazów w spalinach elektrowni. O ile odnotowano poważne
zmniejszenie emisji SO2 i NOx, to nie osiągnięto istotnego postępu w ograniczeniu CO2. Aktualnie wdrażaną technologią jest
pewne ograniczenie emisji jednostkowej CO2 przez instalowanie zespołów energetycznych dużej mocy o wysokiej sprawności
energetycznej. Ten kierunek został już w kraju zapoczątkowany w istniejących zagłębiach węgla brunatnego.
Planowane przez UE w bliskiej perspektywie 20% zmniejszenie emisji CO2 , a w przyszłości jeszcze większe jej ograniczenie,
spowoduje zatrzymanie budowy nowych elektrowni w aktualnie realizowanej technologii. Komisja Europejska już na rok 2007
znacznie ograniczyła limit emisji CO2 dla energetyki polskiej. Równocześnie przyznała zbyt duże ilości uprawnień innym podmiotom.
W rezultacie obecnie można nabyć uprawnienia do emisji tony CO2 za minimalną cenę około 10 eurocentów, co związane jest z ich
krótkim terminem ważności do kwietnia 2008 roku. Szacuje się, że nowe uprawnienia określą znacznie mniejszą ilość emisji CO2.
Spowoduje to istotny wzrost ceny zakupu uprawnień do emisji 1 tony CO2 powyżej 20 euro. W wyniku tego będzie trzeba zmniejszyć
ilość produkowanej energii lub zwiększyć znacznie jej koszty produkcji. Stawia to przed przemysłem węglowo – energetycznym wielkie
wyzwanie w zakresie wyboru strategii wykorzystania występujących w kraju olbrzymich zasobów węgla brunatnego oraz spowoduje
konieczność wzięcia udziału w światowym wyścigu opracowywania nowych technologii umożliwiających istotne ograniczenie CO2.
W publikacji podejmie się próbę przedstawienia ich rozwoju oraz stopnia spełnienia wymienionych uwarunkowań.
Large balance resources of brown coal amount 25 milliard tones and occur in six coal basins- three active and three
prospective. The quantity of brown coal in Poland forces a research and technological personnel to intensive efforts aimed
at elaboration of economical and ecological technologies of brown coal output and processing, particularly by limitation
of emissions of polluted gases from power plants. Significant limitation of SO2 and NOx took place recently, but substantial
limitation of CO2 hasn’t been still achieved. Presently implemented technologies are aimed at limitation of elementary emission
of CO2 by installation of energy units with large power and high watt-hour efficiency. This direction has been initiated in existing
brown coal basins in the country.
Planned by EU 20% limitation of CO2 in the nearest future and significantly greater restrictions in longer-term will stop
building of new power plants. European Commission has already considerably restricted the limit of CO2 for Polish power
industry for 2007. As a result, it is possible to acquire rights for emission of one tone of CO2, which amounts 10 Eurocents.
Those rights are valid to April 2008. It is estimated, that new rights will define lower quantity of CO2 emissions. This may cause
a significant increase of prices of the right to emit 1 tone of CO2 to more than 20 Euro. Limitation of electric energy production
or increase of production costs will be a result of the price rise..This is a huge challenge for a coal and power industry in
a range of selection of strategy of large brown coal reserves utilization. It also forces to participation in word competition in
elaboration of new technology enabling considerable limitation of CO2. An attempt to present its development and fulfillment of
requirements has been made in the paper.
Polskie węgle brunatne należą głównie do ziemistych miękkich, zalegają w trzeciorzędzie, w miocenie na Niżu Polskim
i w basenach satelickich w zachodniej części Polski. Całkowite
geologiczne zasoby węgla brunatnego w Polsce w obszarach
Tab. 1.

węglonośnych oceniane są przez PIG na około 224,5 mld Mg
(tab.1) w tym:
- zasoby bilansowe złóż udokumentowanych 24,6 mld Mg,
a szczegółowo udokumentowanych – około 13 mld Mg.

Całkowite zasoby węgla brunatnego występujące w obszarach węglonośnych i ich rozpoznanie [1]

Wyszczególnienie

Całkowite zasoby
węgla brunatnego
w obszarze węglonośnym

[mld Mg]

zasoby węgla brunatnego w obszarach
węglonośnych
[mld Mg]

zasoby bilansowe złóż
prognostycznych
zbadanych wstępnie
[mld Mg]

zasoby bilansowe złóż
udokumentowanych
i prognostycznych
[mld Mg]

224,5

141,7

58,2

24,6

Razem
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-

zasoby złóż perspektywicznych o cechach bilansowych
(zbadanych wstępnie) – 58,2 mld Mg,

Tab. 2.

Wyszczególnienie

1.

BOT KWB Turów SA
Złoże eksploatowane Turów
Złoże satelitarne Radomierzyce
BOT KWB Bełchatów SA
Złoże eksploatowane Bełchatów i udostępnione
Szczerców
Złoże satelitarne Złoczew
KWB Konin SA
Złoża eksploatowane Lubstów, Pątnów III i IV,
Drzewce
Złoża satelitarne Tomisławice, Ościsłowo, Mąkoszyn-Grochowiska, Morzyczyn, Dęby Szlacheckie-Izbica Kujawska
KWB Adamów SA
Złoża eksploatowane Adamów, Koźmin Pole Południowe, Władysławów
Złoże satelitarne przewidziane do udostępnienia
Koźmin Pole Centralne
Złoża perspektywiczne Piaski, Rogóźno

3.

4.

Rys. 1.

26

zasoby węgla brunatnego w obszarach węglonośnych
– 141,7 mld Mg.

Wystarczalność zasobów złóż węgla brunatnego w złożach eksploatowanych i satelitarnych przewidzianych do udostępnienia
w rejonach kopalń czynnych wg stanu na 01.01.2007 r. [3 , 4]

Lp.

2.

-

Zasoby
przemysłowe
[mln Mg]

Wydobycie średnie
w latach
[mln Mg/rok]

373,6
85,0

12,0
12

31
7

980,0

36,0

27

400

36,0

11

103,0

11,0

10

263,1

11,0

24

52,5

4,3

12

16,8

4,3

4

637,0

18

35

Wystarczalność
[lata]

Rozmieszczenie czynnych oraz perspektywicznych zagłębi węgla brunatnego w Polsce w obszarach węglonośnych
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Podstawowe zasoby węgla brunatnego występują w sześciu zagłębiach, trzech czynnych i trzech perspektywicznych (rys. 1).
Zasoby bilansowe, według obecnego rozpoznania, w zagłębiach
czynnych określane są na 2,9 mld Mg węgla brunatnego. Ich
wystarczalność przy aktualnym wydobyciu w poszczególnych
kopalniach waha się dla złóż eksploatowanych od 10 lat w
kopalni Konin, 12 lat w kopalni Adamów do 27 lat w kopalni
Bełchatów. Jeśli uwzględnić udostępnienie złóż satelitarnych, to
zwiększy się odpowiednio do 34 lat w kopalni Konin, 38 lat w
kopalni Bełchatów i znacznie wydłuży się w kopalni Adamów
(tab. 2). Trzy główne perspektywiczne zagłębia węgla brunatnego rozmieszczone są w południowo- zachodniej części Polski
i są położone w odległości około kilkudziesięciu kilometrów
od zagłębi czynnych (rys. 1).
Tab. 3.

tego jest najniższa cena produkowanej energii z węgla brunatnego, niższa o około 30% w stosunku do energii produkowanej
z węgla kamiennego.
Energetyka wykorzystująca węgiel brunatny osiągnęła
istotny postęp w ograniczeniu emisji SO2 . W latach 1998 - 2005
zmniejszono emisję SO2 w spalinach z 1,776 do 1,138 g/Nm3,
czyli o około 36%. Emisja NOx w roku 2005 miała wartość
0,305 g/Nm3 i była niższa o 27% od emisji spalin występującej
w spalinach elektrowni opalanych węglem kamiennym, odnotowanej w wysokości 0,418 g/Nm3.
Nowo budowane bloki energetyczne w elektrowniach PAK
i Bełchatowie będą spełniać zaostrzone standardy emisyjne
dla SO2 < 200 mg/Nm3 i stopniem odsiarczania 96%, a dla
NOx < 200 mg/Nm3.

Zasoby bilansowe w głównych perspektywicznych zagłębiach węgla brunatnego

Perspektywiczne zagłębia węgla
brunatnego

Zagłębie Legnicko-Głogowskie
Ruja, Legnica Zachód, Legnica Wschód,
Legnica Północ, Ścinawa, Ścinawa-Głogów pole 4 i 6
Zagłębie Wielkopolskie
Trzcianka, Szamotuły, Mosina, Brześć,
Czempin, Krzywin, Gostyń, Góra
Zagłębie Zachodnie
Gubin-Brody, Cybinka-Torzym
Łącznie 3 zagłębia

Zasoby geologiczne
bilansowe
udokumentowane
w dużych złożach

Zasoby bilansowe
prognostyczne
Zbadane wstępnie

Zasoby w obszarze
przyległym nie
spełniające kryteriów
bilansowych

Razem

[mld Mg]

[mld Mg]

[mld Mg]

[mld
Mg]

5

10

25

40

4

6

7

17

3

5

7

15

12

21

49

82

Do zagłębi perspektywicznych i wchodzących w ich skład
złóż (tab. 3) zaliczono:
- Największe perspektywiczne Zagłębie Legnica – Głogów, zawiera około 40 mld Mg zasobów węgla brunatnego.
Składa się na tę ilość 5 mld Mg udokumentowanych zasobów bilansowych w złożach Legnica i Ścinawa, 10 mld
Mg zasobów bilansowych w złożach Ścinawa - Głogów
- wstępnie rozpoznanych i 25 mld Mg zasobów pozabilansowych też w tym obszarze;
- Zagłębie perspektywiczne Wielkopolskie ze złożami
w tak zwanym „Rowie Poznańskim” ze złożami Mosina
(poza obszarem chronionym), Czempin, Krzywin, Gostyń,
które zawiera 4 mld Mg zasobów bilansowych i 6 mld Mg
zasobów prognostycznych.
- Zagłębie perspektywiczne Zachodnie z głównymi złożami Gubin – Brody o zasobach około 2 mld Mg i Cybinka
– Torzym – około 1 mld Mg oraz zasobach prognostycznych występujących w pobliskich złożach – około 5 mld
Mg.
W przyległych obszarach sumaryczne zasoby nie spełniające
kryteriów eksploatacji odkrywkowej szacowane są w wymienionych trzech zagłębiach perspektywicznych na ok. 49 mld
Mg.
Górnictwo i energetyka węgla brunatnego podejmuje od
wielu lat wysiłki we wdrażaniu nowych technologii eksploatacji
złóż i przetwarzaniu węgla na energię elektryczną. Wynikiem

Sprawność netto instalowanych bloków przekroczy 41%.
Pewien postęp jest zauważalny w ograniczaniu emisji CO2
w latach 1999 – 2005 w elektrowniach eksploatujących bloki
w dużym stopniu zamortyzowane. Jednostkowy wskaźnik emisji CO2 odniesiony do kilowatogodziny dla łącznej produkcji
energii elektrycznej z węgla brunatnego zmniejszył się 11,2%
z 1171,5 g/kWh w 1999 r. do 1039,8 g/kWh w 2005 r. (rys. 2).

Rys. 2.

Emisja CO2 w g/kWh z produkcji energii elektrycznej
brutto dla elektrowni pracujących na węglu brunatnym
– Turów, PAK, Bełchatów łącznie, oraz dla
produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego [4]
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Na zmniejszenie jednostkowej emisji CO2 miały wpływ
wzrost wartości opałowej węgla brunatnego dostarczanego do
elektrowni (rys. 3) oraz zwiększona sprawność jego przetwarzania (rys. 4). Najniższą jednostkową emisję CO2 odnotowano
w 2005 roku w elektrowni Turów w wysokości 938,1 g/kWh,
niższy od średniej dla wszystkich elektrowni o około 9,78%.

Na rysunku 5 przedstawiono wyznaczoną teoretycznie
jednostkową emisje CO2 z elektrowni spalających węgiel i gaz
dla różnych sprawności.
Przedstawione zarejestrowane wartości emisji CO2 w elektrowniach spalających węgiel brunatny nieznacznie się różnią
od wyznaczonych teoretycznie . W nowo budowanych blokach
o sprawności netto ponad 41% emisja CO2 powinna kształtować
się na poziomie około 800 mg/kWh. W stosunku do występującej w roku 2005 będzie mniejsza o ponad 20%. Będzie to miało
istotny wpływ w związku z ograniczeniami przez UE wielkości
emisji CO2 i spodziewanym wzrostem cen zakupu uprawnień
w latach następnych.
Przesłanki i uwarunkowania zastosowania
czystych technologii wytwarzania energii
z węgla brunatnego

Rys. 3.

Wartość opałowa węgla brunatnego dostarczonego
do poszczególnych elektrowni i łącznie [4]

Rys. 4.

Średnia sprawność przemiany węgla w energię
elektryczną w elektrowniach węgla brunatnego
i kamiennego w latach 2002 – 2005 [5]

Rys. 5.

Wpływ sprawności oraz rodzaju użytego paliwa
pierwotnego na emisje CO2 [6]
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Węgiel brunatny z pozytywnymi wskaźnikami ekonomicznymi w Polsce i w innych krajach jest dotychczas wykorzystywany głównie do produkcji energii elektrycznej i w mniejszym
stopniu ciepła. Ośrodki naukowe i techniczno – rozwojowe
prowadzą intensywne badania laboratoryjne, pilotowe i demonstracyjne nad perspektywicznymi technologiami produkcji
czystej energii z węgla . Istotne przyczyny dla opracowania
takich technologii stanowią formułowane wnioski o ociepleniu
klimatu i wzrastające gwałtownie ceny ropy oraz gazu ziemnego. Widoczne jest stopniowe odchodzenie od realizacji strategii
przyjętej przed 20-tu laty ukierunkowanej na wytwarzanie energii
elektrycznej głównie z gazu ziemnego. Znaczna część społeczeństwa, a zwłaszcza grupy opiniotwórcze, są już przekonane, że
zasoby energii odnawialnej nigdy nie będą w stanie zaspokoić
w pełni podstawowych potrzeb energetycznych i zastąpić paliw
kopalnych. Jest też całkowita zgoda, że zasoby odnawialne
możliwe do ekonomicznego wykorzystania w pełni powinny
być zagospodarowane .
Węgiel umieszcza się na liście priorytetów paliwowych
pod warunkiem, że elektrownie węglowe spełniać będą wymogi
związane z ochroną środowiska, a zwłaszcza zaprzestaną emitować do atmosfery gazy cieplarniane i inne zanieczyszczające
powietrze oraz pyły.
Wymienione uwarunkowania łączą się z prowadzeniem nowych technologii produkcji energii z węgla, zwiększą jej koszty
wytwarzania i spowodować mogą wzrost udziału energetyki
jądrowej. W stosunku do kierunków rozwoju energetyki występują różnice w stanowiskach poszczególnych rządów. Niektóre
kraje, w tym Polska, otwierają drogę dla budowy elektrowni
jądrowych, inne nadal są jej przeciwne.
Występują też różnice poglądów co do perspektywicznego
zapotrzebowania na energię elektryczną. Unia Europejska zaleca
poważne ograniczenia zużycia energii oraz zasadnicze zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Statystyka i wyprowadzone
z niej tendencje wskazują na wzrost zapotrzebowania na energię,
zwłaszcza elektryczną. Skala wyzwań stojących przed energetyką
jest olbrzymia. Podstawowym obszarem zmian będzie postęp
technologiczny w wykorzystaniu paliw węglowych, a szczególnie produkcja czystej energii elektrycznej bez emisji do atmosfery
gazów cieplarnianych.
Poważna dyskusja jest prowadzona w zakresie perspektywicznego priorytetu i roli, jaką będzie spełniać w gospodarce
energia elektryczna i wodór. Wodór traktowany jest w wielu
kręgach opiniotwórczych w USA i UE jako nowy uniwersalny
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nośnik energetyczny bezodpadowy. Może on być produkowany
z różnych surowców – wody, węgla, ropy, gazu i zasobów odnawialnych. Może być gromadzony i przesyłany do konsumenta
oraz wykorzystany jako źródło energii. Wodór jest gazem wysokokalorycznym, trzy razy bardziej od benzyny, ale trudnym
do skroplenia, sprężenia i wymaga stworzenia kosztownej
infrastruktury technicznej dla bezpiecznego magazynowania
i dystrybucji. Energia elektryczna też wymaga infrastruktury w
postaci sieci przesyłowej i rozdzielczej wraz ze stacjami, ale jest
ona w pełni opracowana i stosowana w praktyce.
W Polsce energia elektryczna w bliskiej i dalszej perspektywie oraz wodór powinny być produkowane z węgla. Duże,
dostępne do eksploatacji odkrywkowej, zasoby węgla brunatnego mogą mieć w tej produkcji znaczący udział. Produkcja
wodoru z węgla i energii elektrycznej łączy się z sekwestracją
dwutlenku węgla. Wymaga to znalezienia szczelnych zbiorników
podziemnych, które uniemożliwiłyby wyciek gromadzonego w
nich dwutlenku węgla do atmosfery. Istnieją przesłanki geologiczne dla znalezienia takich zbiorników w rejonach elektrowni
Bełchatów, Konin – Adamów i Legnicy.
Ważną dla opanowania produkcji czystej energii elektrycznej
i wodoru z węgla stanowi technologia zgazowania węgla w
instalacjach naziemnych oraz pod ziemią.
Dla produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego istotne znaczenie będzie mieć, obok technologii zgazowania, także
technologia spalania węgla w tlenie oraz technologia separacji
dwutlenku węgla ze spalin.
Tab. 4.

i zmiennym składzie substancji organicznej i mineralnej. Przeciętnie w stanie roboczym zawiera 40% substancji organicznej,
50% wilgoci i 10% popiołu.
Do zgazowania węgla stosowane są w praktyce trzy technologie ze złożem stałym, przepływowym i fluidalnym. Technologia ze złożem stałym Lurgi wymaga wsadu o granulacji powyżej
40 mm, o wilgotności poniżej 20%. Wiąże się to z brykietowaniem lub utwardzaniem miękkich węgli brunatnych. Wysokie
koszty i duża energochłonność tych procesów czyni nieopłacalnym stosowanie tej technologii. Technologie przepływowe
Schell, Texaco oraz fluidalne Winklera mogą być stosowane dla
miękkich węgli brunatnych. Każdą z nich charakteryzują inne
parametry pracy. W rozwiązaniach Texaco wsad stosowany jest
w postaci zawiesiny węglowej wodnej z zawartością 60 - 70%
węgla. Rozwiązania Texaco nie są przystosowane do miękkiego
węgla brunatnego. Na 130 pracujących instalacji węgla w roku
2005 najwięcej – 67 jest rozwiązań firmy Texaco ze 126 gazogeneratorami. Instalacji Schella jest 27 z 87 gazogeneratorami.
Instalacji Lurgi jest 11 ze 156 gazogeneratorami [7].
Zgazowanie węgla brunatnego jest realizowane w pięciu
instalacjach (tab. 4). Największe instalacje są w USA – Dakota,
Czechach – Vresova – pracują na technologii Lurgi Dry Ash ze
złożem stałym i zasilane są twardym węglem brunatnym. Technologie przepływowe (strumieniowe) mają dużą wydajność, mogą
przetwarzać różne paliwa stałe i płynne. Rozwiązania Schella
wykorzystują opracowania Koppers – Totzek’a. Nadawa do gazogeneratora stanowi rozdrobniony węgiel o granulacji <0,1 mm

Zestawienie instalacji zgazowania węgla brunatnego

Właściel
instalacji
kraj
Dakota
Gasification
USA
Sokolovska
Uhelna,A.S
Czechy
Sokolovska
Uhelna,A.S
Czechy
IBIL Energy
Systems Ltd
Indie
Fabrika Azotnih
Jendinjenja
Bośnia

Nazwa
Technologia
instalacji
rok
Ilość gazouruchomienia
generatorów
Great Plains
Sasol Lurgi Dry
Synfuels Plant
Ash
1984
14
Vrecopower
HTW Winkler
Vresova
2003
2
Vresova IGCC
Lurgi Dry Ash
Plant
1996
26
Sanghi IGCGTI (IGT)
Plant
U-GAS
2002
1
Gorazde
LP Winkler
Ammonia Plant
1952
1

Wydajność
[Nm3/d]

13 900 000

Moc cieplna
[MWth]
Moc elektryczna
[MWEq]
1900
1037,70

5 760 000

787

Rodzaj wsadu

Produkt

Węgiel
brunatny

SNG* i CO2

Lignit*

Energia
elektryczna

Węgiel
brunatny

Energia
elektryczna
i ciepło

Lignit

Energia
elektryczna
i ciepło

Lignit

Amoniak

430
4 700 000

636
350,9

804 000

109
60

120 000

16
9

* - SNG – syntetyczny odpowiednik gazu ziemnego; Lignit - nisko uwęglony węgiel brunatny

Technologie zgazowania węgla brunatnego
Technologie zgazowania węgla brunatnego nie różnią
się zasadniczo od technologii stosowanych dla zgazowania
innych surowców. Technologia musi uwzględniać własności
zgazowywanego surowca. Polski węgiel brunatny należy do
węgli miękkich niskouwęglonych, o zróżnicowanej konsystencji

i wilgotności od 1 do 2%. Proces prowadzony jest przy ciśnieniu
2,8 MPa w temperaturze od 1370 do 15490C. Konwersja węgla
na gaz wynosi 98%, a sprawność cieplna dochodzi do 95%.
Gaz suchy zawiera 65% CO, 25% H2, 0,8% CO2. Opracowana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza
w ramach projektu Foresight koncepcja zgazowania węgla brunatnego i produkcji wodoru, technologia przepływowa pyłowa
z rozwiązaniami Schella, wykazała ekonomikę tego procesu.
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Technologia fluidalna zgazowania węgla realizowana jest w warunkach zawieszenia rozdrobnionego węgla w strumieniu gazu.
Prędkość przepływu gazu jest tak dobrana, że rozdrobniony węgiel intensywnie cyrkuluje i utrzymuje w przestrzeni zgazowania
równomierne stężenia. Dla rozluźnienia struktury rozdrobnionego węgla i przeciwdziałaniu jego ewentualnemu zbryleniu dodaje
się niewielkie ilości substancji zwanej fluidyfikantem w postaci
sorbentu, popiołu lub piasku. Na skalę przemysłową technologia
fluidalna zgazowania pyłów podsuszonego węgla brunatnego
o wilgotności około 9% o uziarnieniu do 70 mm stosowana była
w Niemczech już od lat trzydziestych ubiegłego wieku w gazogeneratorach pyłowych Winklera. Ciśnienie zgazowania wynosiło
1,2 bara, a temperatura od 850 do 11000C, niższa o co najmniej
300C od temperatury topnienia popiołu. Zaletą tego rozwiązania
była stosunkowo duża zawartość wodoru w gazie, dochodząca
do 46%, zawartość CO wynosi około 30%, a CO2 około 20%.
Zgazowanie w temperaturze poniżej mięknienia stanowi barierę
dla szlakowania popiołu. Złoże fluidalne zapewnia dobry rozkład
i kontakty między czynnikami zgazowującymi i rozdrobnionym
węglem powodując równomierny rozkład temperatury. Zapewnia
to przebieg procesu w całej strefie zgazowania w jednakowym
czasie dla określonego uziarnienia. Istotną zaletą technologii
fluidalnej jest elastyczność prowadzenia ruchu, który można
regulować poprzez regulację temperatury dozowaniem środków
zgazowujących.
Tab. 5.

wyczerpujące badania opracowując założenia dla zastosowania
technologii w skali produkcyjnej. Instalacja demonstracyjna
pracowała w latach 1987 - 1997 osiągając dyspozycyjność wynoszącą od 72 do 89% przy produkcji metanolu. Eksploatowano
instalację demonstracyjną przez 67 tys. godzin. W tym czasie
zgazowano 1,6 mln Mg wysuszonego węgla brunatnego i wyprodukowano 800 tys. Mg metanolu. Proces prowadzono przy
ciśnieniu 10 bar (rys. 6).
Technologia HTW w stosunku do Winklera pierwotnego cechuje się mniejszym zużyciem jednostkowym tlenu o około 5%,
ponad dwukrotnie większą jednostkową wydajnością, odniesioną
do czynnej powierzchni reakcyjnej, wyższą konwersją węgla ( C )
dochodzącą do 96% , gdy w poprzedzającej osiągnięto 91%. Wiąże się to z wyższą temperaturą i ciśnieniem procesu zgazowania.
Opracowanie technologii HTW trwało prawie 15 lat i poniesione
nakłady wyniosły około 0,5 mld USD. Wykonane prace objęły
cały kompleks rozwiązań wchodzący w zakres instalacji z przygotowaniem gazogeneratora i oryginalnych układów chłodzenia
gazu, odsiarczania, konwersji CO, separacji CO2, technologii do
produkcji energii elektrycznej i metanolu. Prowadzone są prace
zmierzające do zwiększenia stosunku H2 do CO2. Załączone
zdjęcie (rys. 6 ) przedstawia instalację demonstracyjną HTW.
Na podstawie dziesięcioletniej eksploatacji instalacji demonstracyjnej i wprowadzonych udoskonaleń technicznych autorzy
stwierdzają możliwości budowy instalacji przemysłowych do

Parametry technologii HTW osiągnięte na instalacji demonstracyjnej

Wyszczególnienie
Wartość eksploatacyjna
Węgiel brunatny o zawartości wilgoci 8%
25 000kg/h
Produkcja gazu syntezowanego
34 000 m3/h
Temperatura
900 do 11000C
Średnica gazogeneratora
2,75 m
Wydajność cieplna
140 MW
Zużycie tlenu dla wsadu węgla
0,40 m3/kg
Zużycie pary odniesione do wsadu
0,33 kg/kg
Wydajność gazu syntezowanego ( CO + H2) odniesiona do wsadu węgla
1,36 do 1,58 m3/kg
Jednostkowa wydajność godzinowa gazogeneratora (CO + H2) odniesiona do jego przekroju przy
do 6850 m3/m2 h
ciśnieniu 10 barów
W latach 1980 – 2000 technologia Winklera została zmodernizowana przez firmę Rheinische Braunkohlewerke AG Coloque
w Niemczech [8]. Opracowano technologię pod nazwą „High
Temperature Winkler (HTW) Coal Gasification” i wybudowano instalację pilotową i demonstracyjną oraz przeprowadzono

produkcji gazu syntezowanego, energii elektrycznej w systemie
IGCC oraz metanolu. Wskazują również, że w odniesieniu do
cen rynkowych gazu ziemnego, energii elektrycznej i metanolu
z pierwszych lat dwutysięcznych wytwarzanie ich z węgla
brunatnego z zastosowaniem technologii HTW nie byłoby
konkurencyjne. Niewielki zysk uzyskają przy cenach wyższych
od rynkowych o 30%. Podobne wskaźniki charakteryzują inne
instalacje pracujące na węglu kamiennym w technologii IGCC.
Nowe koncepcje zmierzają do zwiększenia ciśnienia zgazowania,
mocy turbin gazowych i temperatur wlotu gazu oraz zastosowania wysokociśnieniowych tlenowni oraz wydajnych technologii
membranowych.
Perspektywiczne technologie produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego

Rys. 6
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Instalacja demonstracyjna dla technologii HTW Winklera
w Berrenath

Unia Europejska sygnalizuje, że po 2020 roku nie wyrazi
zgody na uruchomienie elektrowni wytwarzających energię
z emisją do atmosfery CO2 oraz w istotny sposób zaostrzy standardy emisji SO2, NOx i pyłu. Można zatem wstępnie przyjąć, że
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mogą być uruchamiane przed 2020 rokiem nowe pojedyncze
bloki energetyczne o wysokiej sprawności netto 46-50%, zapewniające zmniejszenie emisji CO2 o 20-30% w stosunku do
eksploatowanych.
Istniejące i stale doskonalone technologie usuwające ze
spalin SO2, NOx, Hg i pyły pozwolą na ciągłe obniżanie ich
emisji do atmosfery.
Budowa dużych kompleksów energetycznych w nowych perspektywicznych zagłębiach węgla brunatnego np. takich jak
Legnica - Głogów zamyka się w cyklu kilkunastoletnim.
Dla złoża Legnica przewiduje się pięcioletni okres prac
przygotowawczych i siedmioletni okres budowy i rozwoju do
osiągnięcia docelowego wydobycia, razem 12 lat.
Wynika z tego, ze realizacja takiego przedsięwzięcia
rozpoczętego w najbliższych latach nie zakończy się przed
rokiem 2020. W dyskusji prowadzonej nad cyklem realizacji
dużych inwestycji energetycznych wyrażono pogląd, że mogą
one przebiegać w systemie „pomostowym” uwzględniającym
w pierwszym etapie rozwiązania już w pełni sprawdzone,
a w następnym te, które do tego dojrzeją.
Sygnalizując te perspektywiczne rozwiązania na podstawie aktualnej wiedzy trzeba brać pod uwagę, że za kilka lub
kilkanaście lat będą one lepiej rozpracowane technicznie, a ich
wskaźniki techniczno- ekonomiczne powinny być korzystniejsze
niż obecne. Podstawowe rozwiązania w doskonaleniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii z węgla brunatnego
oraz rozwoju nowych są opracowywane w Niemczech.
Przedsięwzięcia realizowane w Niemczech w zakresie
wzrostu sprawności produkcji energii elektrycznej
w technologii konwencjonalnej
RWE przewiduje uruchomienie w 2010 roku bloku BoA
o mocy 1 100 MW w elektrowni Neurath i w następnych latach
drugiego z rocznymi nakładami 2,2 mld euro. Przewiduje się
wykorzystanie doświadczeń uzyskanych w eksploatacji bloku
1000 MW. Blok BoA 1000 MW eksploatowany w elektrowni
Niederaussem osiągnął bardzo dobre wyniki . Jego moc brutto
zwiększyła się do 1012 MW, a moc netto osiągnęła poziom
Tab. 6.

Instalacja pilotowa WTA (Wirbelschicht Trocknung Anlage) do głębszego suszenia węgla brunatnego jest sprawdzana w
Frechen oraz o większej wydajności w elektrowni Niederaussem. Dotychczas węgiel surowy jest podsuszany do 18 – 20%
wilgotności i rozdrabniany do 0 – 2 mm.
Udoskonalona instalacja WTA–2 pozwoli na osuszenie
węgla do 8-12 % w zależności od zawartości wilgoci we wprowadzanym węglu przy granulacji 0–1 mm. Zakończenie badań
instalacji osuszania WTA-2 przewidziano na 2009 rok. RWE
w najbliższych latach zmierza do dalszego unowocześnienia
dużych bloków energetycznych BoA o mocy 1000 i 1100 MW.
Są one nazywane BoA-Plus i powinny mieć sprawność netto
47%. Zamierza się je wyposażyć w instalacje do suszenia
węgla brunatnego WTA. Prowadzone są prace nad kotłami
umożliwiającymi pracę z temperaturą pary 7000 C. Vattenfall
przewiduje w regionie Łużyc w Boxbergu zabudowę nowoczesnego bloku o mocy 675 MW i sprawności netto około 44%.
Wytwarzanie energii elektrycznej w technologii spalania
węgla brunatnego w tlenie
Znaczący program badań w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej z eliminacją CO2 realizuje Vattenfall Europa Generation działający w Łużycach w Niemczech. Firma wspólnie
z instytutami niemieckimi z Drezna i Hamburga prowadzi
badania oraz prace doświadczalne w kierunku opracowania
technologii spalania węgla brunatnego w tlenie. W tym procesie
ilość spalin na wylocie jest trzykrotnie mniejsza niż w spalaniu
powietrznym.
Spaliny zawierają od 80 do 95% CO2 co zasadniczo ogranicza separację. Proces spalania węgla w tlenie charakteryzuje
wysoka temperatura płomienia, która jest ograniczona poniżej
18000 C przez recyrkulację spalin zawierających CO2 i parę
oczyszczone z pyłu. Na koszty wytwarzania w tej technologii
zasadniczy wpływ mają ceny tlenu. Wskaźnik zapotrzebowania
na tlen (O2) wynosi około 0,55 Mg/MW zainstalowanej mocy
przy cenie od 16 do 20 euro/Mg. Skład spalin przy wytwarzaniu
energii elektrycznej z węgla brunatnego z powietrzem i tlenem
zestawiono w tabeli 6.

Skład spalin powstających podczas spalania węgla brunatnego w atmosferze powietrza i tlenu przy produkcji energii elektrycznej [9]

Składniki spalin
CO2
H2O
N2
Inne (O2, Ar)
Razem

Jednostka

kg/kWh

Technologia spalania węgla brunatnego
surowego w tlenie
suchego w powietrzu
suchego w tlenie
z 15% nadmiarem
0,33
0,30
0,30
0,25
0,25
0,08
1,12
0,01
0,005
0,08
0,06
0,07
1,8
0,62
0,455

965 MW. Czas rocznej pracy wyniósł 7760 godzin przy rocznej produkcji energii elektrycznej 7,5 TWh i sprawności netto
43% oraz zużyciu węgla 820 Mg/h. Do ważnych udoskonaleń,
które zamierza się wprowadzić w eksploatacji wymienionych
bloków warto wymienić sygnalizowane od wielu lat zwiększone
rozdrobnienia i suszenie węgla brunatnego. Celem, który zamierza się osiągnąć w wyniku zastosowania tego procesu jest
zwiększenie sprawności netto produkcji energii elektrycznej
od 4 do 6%.

Vattenfall rozpoczął w 2006 roku budowę pilotowej instalacji o mocy 30 MW w SchwarzePumpe (Spremberg) wytwarzającej energię elektryczną ze spalania w tlenie węgla brunatnego.
Elektrownia ma rozpocząć produkcję w 2008 roku.
W planach firmy Vattenfall jest budowa elektrowni
przemysłowej o mocy 1000 MW z uruchomieniem przed
2020 rokiem z lokowaniem CO2 w głębokich strukturach pod
ziemią.
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Wytwarzanie energii elektrycznej przez RWE w technologii IGCC z separacją i składowaniem CO2
W wytwarzaniu energii elektrycznej w technologii zgazowania węgla brunatnego i eliminowania CO2 bardzo duże,
opisane poprzednio, doświadczenie ma RWE. Sprawdziła ona
tę technologię na instalacji demonstracyjnej o mocy 450 MW,
w tym turbina gazowa 290 MW i parowa 160 MW. Aktualnie
opracowywany jest projekt elektrowni z technologią IGCC
zasilanej węglem brunatnym o mocy 450 MW, w której wykorzystane zostaną doświadczenia z instalacji demonstracyjnej.

Nakłady na budowę elektrowni IGCC są wysokie.
Prognozy nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji
energii elektrycznej w technologiach z separacją
i składowaniem CO2
Publikowane materiały przez grupy specjalistów pracujących w różnych krajach nad technologiami bezemisyjnymi przedstawiają nieznacznie różniące się dane w zakresie
spodziewanych wielkości wzrostu jednostkowych nakładów
inwestycyjnych i kosztów wytwarzania energii elektrycznej.

Tab. 7 Podstawowe parametry projektowanej elektrowni IGCC przez RWE

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wyszczególnienie
Moc turbiny gazowej
Moc turbiny parowej
Moc brutto elektrowni
Moc netto elektrowni
Sprawność netto z separacją i składowaniem CO2
Ilość składowanego CO2
Dostawy surowego węgla brunatnego
Nakłady inwestycyjne na budowę elektrowni
Koszt budowy rurociągu i składowiska podziemnego CO2

Przewiduje się zabudowę dwóch gazogeneratorów pracujących
równocześnie. Zakłada się, ze elektrownia bez eliminacji CO2
osiągnie sprawność 52%, z usuwaniem CO2 i jego składowaniem 40%. Projekt ma być zakończony w 2008 roku, a uruchomienie elektrowni w 2014 roku.
Tab. 8.

L.p.

Elektrownie
na węgiel brunatny
Moc bloku netto

2

Sprawność
energetyczna netto

4

5

6
7
8
9

10
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Parametry
290
160
450
360
40
2,3
350
800
200

Międzynarodowa grupa robocza Europejskiej Platformy
Technologii Zero Emisyjnej [11] podaje wskaźniki zestawione w
tabeli 8 dla elektrowni spalającej węgiel brunatny i gaz ziemny.
Jednostkowe nakłady inwestycyjne na budowę elektrowni
zasilanych gazem są we wszystkich wariantach technologicz-

Wskaźniki wytwarzania energii elektrycznej w warunkach bez usuwania CO2 oraz w trzech wariantach z usuwaniem CO2 dla
węgla brunatnego i gazu ziemnego prognozowane przez Europejską Grupę Roboczą Platformy Elektrowni Zeroemisyjnych [3,11]

1

3

Jednostka
MW
MW
MW
MW
%
mln Mg/rok
Mg/h
mln euro
mln euro

Sopień wychwytywania CO2
Jednostkowy koszt
wytwarzania energii
elektrycznej
Jednostkowe nakłady
inwestycyjne odniesione
do mocy bloku netto
Moc bloku netto
Sprawność
energetyczna netto
Stopień
wychwytywania CO2
Jednostkowy koszt
wytwarzania energii
elektrycznej
Jednostkowe nakłady
inwestycyjne odniesione
do mocy bloku netto

%

Technologia
bez usuwania
CO2
920
43 – 49w zależności od wilgotności węgla
0

euro/MWh

32,2

43,9

48,0

44,7

tys.euro/MW

1 278

1 867

2 156

2 005

662

325

Jednostka
MW
%

MW

Usuwanie CO2 w perspektywie do 2020 r.
Przed spalaniem

Ze spalin

Spalania tlenowe

717

731

760

41

39

41

85

85

90

Elektrownie na gaz ziemny
420
775

%

58

48

48

48

%

-

93

85

100

euro/MWh

50,5

66,7

68,23

69,3

tys.euro/MW

471

877

853

1 235
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nych niższe od nakładów w elektrowni węgla brunatnego.
Natomiast jednostkowe koszty produkcji energii elektrycznej
z gazu są wyższe od produkcji z węgla brunatnego we wszystkich wariantach (tab. 8).
Wskaźniki dla spalania węgla w kotle pyłowym przy
spalaniu powietrznym i tlenowym opracowane przez firmy
brytyjskie [12] zestawiono w tabeli 9.
Tab. 9.

10) na budowę elektrowni spalającej węgiel w tlenie są przy
uwzględnieniu relacji USD do euro znacznie niższe o około
43 % w stosunku do prognoz europejskich (tab. 8).
Jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w technologii IGCC według danych amerykańskich (tab. 11) będzie
wyższy o około 11% w stosunku do danych w tabeli 8 przy
uwzględnieniu relacji USD do euro.

Wskaźniki wytwarzania energii elektrycznej przy spalaniu węgla powietrznym i tlenowym według firm brytyjskich [10,12]

L.p.

Elektrownie węglowe

Jednostka

1

Moc bloku netto- brutto- netto
Sprawność energetyczna brutto- netto
Stopień wychwytywania CO2
Jednostkowy koszt
wytwarzania energii
elektrycznej
Jednostkowe nakłady
inwestycyjne odniesione
do mocy bloku netto

MWMW

Spalanie powietrzne
bez redukcji CO2
740677

%%

48,3044,20

49,0635,04

%

-

90

USD/MWh

44,0

61,2

tys. USD/MW

1 260

1 857

2
3
4

5

Spalanie tlenowe z redukcją CO2
737532

Tab. 10. Porównanie bloków energetycznych, spalających węgiel w powietrzu i w tlenie według firm amerykańskich [10,13]

L.p.
1
2
3
4
5
1)
2)

Spalanie w tlenie z redukcją
CO2

Spalanie w powietrzu

Bloki na parametry
nadkrytyczne

Jednostka

Ilość węgla
Moc bloku brutto
Moc bloku netto
Sprawność bloku
Jednostkowe nakłady
inwestycyjne

Mg/h
MW
MW
%

bez redukcji
CO2
238
533
501
37

z redukcją
CO2
238
533
388
28,6

tys.USD/MW

1 223

1 850

mokre Oxy1)

suche Oxy2)

228
533
436
33,5

237,9
533
432
32,0

1 515

1 547

nie odwodniona mieszanina O – CO2
odwodniona mieszanina O – CO2

Tab. 11. Koszt energii elektrycznej wytwarzanej bez oraz z redukcja CO2 w elektrowniach węglowych pyłowych i technologiach IGCC
według danych amerykańskich [10, 14]

L.p.

1.
2

Technologia
wytwarzania
energii elektrycznej
Blok z kotłem
pyłowym
[USD/MWh]
IGCC
[USD/MWh]

Koszt wytwarzania energii elektrycznej
bez redukcji CO2

z redukcją CO2

wartość
średnia

przedział
zmienności

wartość
średnia

przedział
zmienności

wzrost kosztu średniego

45

39-53

77

64-87

71,1 %

48

41-58

66

55-83

37,5 %

Jednostkowe nakłady inwestycyjne podawane przez firmy
brytyjskie dla spalania w tlenie są niższe o około 32 %, natomiast
koszty produkcji energii elektrycznej są porównywalne do cen
podanych w tabeli 8 przy uwzględnieniu relacji USD do euro.
Prognozy pięciu firm amerykańskich zestawiono w tabelach
10 i 11. Jednostkowe nakłady inwestycyjne przewidywane (tab.

Istotną zaletą technologii tlenowej będzie w wyniku jej stosowania spodziewane obniżenie emisji NOx. Według specjalistów
amerykańskich może ono zmniejszyć się nawet o około 70% w
stosunku do emisji ze spalania węgla w powietrzu.
Znaczący wpływ na dalszy rozwój, a zwłaszcza na koszty
instalacji opartych na zgazowaniu węgla (bloki IGCC) oraz in33
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stalacji opartych na spalaniu tlenowym, będzie miało wdrożenie
nowych technologii pozyskiwania czystego tlenu. Przewidywać
można, że w ciągu najbliższych 3 – 5 lat technologie oparte
na kriogenice zostaną zastąpione technologiami opartymi na
membranach [10].
W omawianym zakresie na uwagę zasługują osiągnięcia
trzech firm:
Air Products
- membrany ITM (Ion Transport Membranes),
Praxair
- membrany OTM (Oxygen Transport
Membranes),
Alstom/Norks Hydro - membrany MCM (Mixed Conducting
Membranes).
Wszystkie trzy firmy przewidują, że komercjalizacja ich osiągnięć nastąpi w latach 2008 – 2010.
Podsumowanie
1. Udokumentowane i wstępnie zbadane zasoby węgla brunatnego zalęgające na obszarze Polski umożliwiają w długiej
perspektywie rozwijanie produkcji energii elektrycznej,
wodoru i gazu syntezowego zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju.
2. Nowe bloki energetyczne budowane do 2020 roku powinna
charakteryzować wysoka sprawność netto około 45 %,

wtedy emisja CO2 może obniżyć się do 30% w stosunku
do obecnie emitowanej z bloków eksploatowanych.
3. Zalecane przez UE stopniowe przejście do produkcji energii
elektrycznej w technologii zero emisyjnej CO2 nie zmieni
istniejącej konkurencyjności jednostkowych kosztów jej
wytwarzania z węgla brunatnego w stosunku do kosztów
energii elektrycznej wytwarzanej w technologii zero emisyjnej z gazu ziemnego.
4. Z przewidywanych obecnie wskaźników ekonomicznych
i technicznych dla technologii bezemisyjnych najlepsze
dla produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego
prawdopodobnie będzie spalanie w tlenie. Technologia
tlenowa pozwala wytwarzać energię w dużych blokach
1000 MW i większych bez instalowania kilku współpracujących gazogeneratorów. Wstępne badania wskazują, że
można ją będzie stosować modernizując eksploatowane
bloki.
5. Podstawowym problemem dla zastosowania technologii
bezemisyjnej dla wszystkich przedstawionych wariantów
jest konieczność znalezienia zbiorników podziemnych do
lokowania CO2.
Publikacja została opracowana w ramach projektu Foresight
pt. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego”.
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REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
PO EKSPLOATACJI ZŁÓŻ SIARKI
RECLAMATION AND AFTERCARE OF POST SULFUR MINING AREAS
Tomasz Burchard, Józef Kirejczyk, Zbigniew Pantula - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne
“SIGMA BP” Sp. z. o.o.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia korzystna koniunktura na siarkę na rynkach światowych uległa gwałtownemu załamaniu powodując najpierw zaniechanie wydobywania siarki w Polsce metodą odkrywkową a następnie radykalne
ograniczenie jej wydobycia metodą otworową. W artykule omówiono stan oraz sposoby rekultywacji i zagospodarowania terenów
pogórniczych likwidowanych kopalń siarki w Polsce.
In the 90’ of past century the international market for sulfur has collapsed suddenly what resulted in abandonment of sulfur
extraction in open pit method in Poland and than radical limitation of its exploitation in bore hole method. In the paper the state,
ways of reclamation and aftercare of after mining areas of liquidated sulfur mines in Poland were discussed.
Kopalnie siarki w Polsce
Odkrycie i udokumentowanie bogatych złóż siarki w rejonie Tarnobrzega i Staszowa zapoczątkowały rozwój współczesnego górnictwa siarki w Polsce, które w krótkim czasie z importera przekształciła się w jednego z największych w świecie
eksporterów tego surowca. W latach 1958-1971 prowadzono
odkrywkową eksploatację złoża siarki „Piaseczno” a w latach
1968-1992 złoża „Machów”.
Dynamiczny wzrost wydobycia nastąpił wraz z rozwojem
technologii otworowej eksploatacji siarki metodą podziemnego
wytapiania. W obszarze staszowskim w 1966 roku uruchomiono
kopalnię „Grzybów” (1966-1996) i kopalnię „Osiek” (1993
- nadal w eksploatacji), w obszarze tarnobrzeskim kopalnię
„Jeziórko” (1967-2001) i kopalnię “Machów-II” (1985-1993)
a w obszarze lubaczowskim kopalnię „Basznia” (1977-1993).
Największe wydobycie siarki wynoszące około 5,2 mln
ton osiągnięto w roku 1980. Łącznie w latach 1961-2006 wydobyto 124,864 mln ton siarki (tab. 1). Około 80 % z tej ilości
wyeksportowano uzyskując wysoką rentowność.
Tab. 1.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zję o likwidacji odkrywkowej kopalni siarki „Machów”, w roku
1993 wstrzymano eksploatację w kopalniach otworowych siarki
„Basznia” i „Machów-II”, w roku 1996 w kopalni „Grzybów”
a w sierpniu 2001 r. zaprzestano eksploatacji w otworowej
kopalni siarki „Jeziórko”.
Niekorzystna dla górnictwa siarki sytuacja może w przyszłości ulec zmianie. Należy zakładać, że rozwój alternatywnych dla ropy i gazu źródeł energii, a także względy ochrony
środowiska będą w przyszłości stopniowo eliminowały paliwa
tradycyjne, a tym samym będą ograniczały podaż konkurencyjnej siarki uzyskiwanej z odsiarczania tych paliw.
Obecnie siarka jest wydobywana tylko w kopalni „Osiek”.
W kopalni zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które ograniczają niekorzystne
oddziaływania na środowisko. Wprowadzono zamknięty obieg
wody technologicznej, wyeliminowano zestalanie siarki w
blokach zastępując jej magazynowanie w zbiornikach w stanie
płynnym oraz w formie granulatu. Kopalnia uzyskuje korzystne wskaźniki ekonomiczne, co powala na jej funkcjonowanie
mimo niekorzystnej koniunktury siarki na rynkach światowych.

Wydobycie siarki w polskich kopalniach w latach 1961-2006

Nazwa kopalni
Kopalnia Siarki Piaseczno (odkrywkowa)
Kopalnia Siarki Machów (odkrywkowa)
Kopalnia Siarki Grzybów (otworowa)
Kopalnia Siarki Jeziórko (otworowa)
Kopalnia Siarki Basznia
Doświadczalna kopalnia siarki Machów -II (otworowa)
Kopalnia Siarki Osiek (otworowa)
Razem

W drugiej połowie 1991 r. korzystna koniunktura siarki na
rynkach światowych uległa załamaniu. Zwiększona podaż taniej
siarki z odzysku (siarka uzyskiwana w procesie oczyszczania
ropy i gazu ziemnego) oraz ogólnoświatowa recesja gospodarcza spowodowały gwałtowny spadek cen siarki. Zahamowało
to dalszy rozwój górnictwa siarki w Polsce, doprowadzając do
radykalnego obniżenia wydobycia. W roku 1992 podjęto decy-

Lata eksploatacji
1961 - 1971
1970 - 1992
1966 - 1996
1966 - 2001
1977 - 1993
1985 - 1993
1993 - nadal
1961 - 2006

Łączne wydobycie[mln ton]
3,590
11,010
26,376
74,090
0,495
0,785
8,557
124,864

Jest ona ostatnią czynną kopalnią siarki w świecie.
Po okresie intensywnego rozwoju górnictwa siarki najważniejszym problemem jest likwidacja nieczynnych kopalń
siarki i rekultywacja zdegradowanych terenów pogórniczych.
Są to przedsięwzięcia o dużej złożoności technicznej, czasoi kosztochłonne. W okresie swej działalności przedsiębiorstwa
górnicze wypracowywały wprawdzie wysokie zyski, lecz
były one w większości przejmowane przez budżet państwa.
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Tworzony przez przedsiębiorstwa fundusz likwidacji kopalń,
będący procentowym narzutem kosztów produkcji, został
odgórnie spożytkowany na inne cele. Podstawowym źródłem
finansowania likwidowanych kopalń siarki są dotacje z budżetu
państwa. W niewielkim stopniu są one uzupełniane środkami
pozyskiwanymi ze sprzedaży majątku trwałego.
Likwidacja kopalń odkrywkowych siarki
i rekultywacja terenów pogórniczych
Likwidacja kopalń odkrywkowych siarki jest przedsięwzięciem skomplikowanym i kosztownym, nie mającym
precedensu nie tylko w polskim ale i w światowym górnictwie.
Na złożoność przedsięwzięcia składa się nie tylko skala robót
ale też konieczność skutecznej likwidacji zagrożenia siarkowodorowego związanego z izolacją trzeciorzędowego piętra wód
złożowych w likwidowanych wyrobiskach.
Budowę Kopalni Siarki „Machów” rozpoczęto w 1964
roku a eksploatację siarki w roku 1969. Do końca 1992 r.
kopalnia wydobyła 55,8 mln m3 rudy siarkowej, z której wyprodukowano około 11 mln ton siarki. Wyrobisko pogórnicze
zajmowało powierzchnię 560 ha i miało głębokość 70-110 m.
Nadkład był urabiany przy pomocy koparek kołowych a następnie taśmociągami transportowany na zwałowisko zewnętrzne.
Na składowisku tym, odległym o 2,2 km od wyrobiska, na
powierzchni ponad 800 ha zdeponowano ogółem 184 mln m3
nadkładu. Powstające w procesie przeróbczym odpady poflotacyjne były deponowane na osadnikach o łącznej powierzchni
około 250 ha, w których zgromadzono około 43 mln ton odpadów. W procesie oczyszczania siarki produkowanej metodą
flotacyjno-rafinacyjną powstawały odpady porafinacyjne (kek).
Zostały one zdeponowane na składowisku o powierzchni około
29 ha zlokalizowanym obok osadnika odpadów poflotacyjnych
w Ocicach a ich ilość wynosiła około 2,6 mln ton. W skład
kopalni wchodziły również 2 klarowniki, o łącznej powierzchni
23,5 ha, z których klarownik nr 2 (czynny) służy obecnie do
wytrącania osadów z wody złożowej odbieranej systemem
odwadniania kopalni. Pozostałą infrastrukturę związaną
z działalnością kopalni stanowią hale remontowe, magazyny,
budynki działalności socjalnej, stacje energetyczne, linie NN
i WN, system odwadniania (studnie, rurociągi, pompownie)
oraz sieć dróg transportu wewnętrznego kopalni.

Rys. 1.

Schemat likwidacji wyrobiska Kopalni Siarki „Machów”

Prace likwidacyjne w Kopalni Siarki „Machów” rozpoczęte
zostały w 1994 r. Likwidacja wyrobiska polegała na odpowiednim ukształtowaniu zboczy i uszczelnieniu dna wyrobiska,
wykonaniu hydrobudowli służących do napełnienia wyrobiska
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wodą z Wisły, rekultywacji terenów oraz wykonaniu infrastruktury związanej z rekreacyjną funkcją przyszłego tworzonego
w miejscu zlikwidowanego wyrobiska (drogi, parkingi, place,
plaże, pomosty, przystanie itp.).
Przyjęta technologia likwidacji wyrobiska górniczego
pozwoliła na wykorzystanie odpadów przemysłowych (kek
porafinacyjny, ziemia zanieczyszczona siarką, popioły, odpady
rudy darniowej i odpady z rozbiórki obiektów budowlanych)
do częściowego wypełnienia dennej części likwidowanego wyrobiska. Odpady te zostały przykryte iłową warstwą izolującą [1].
Równocześnie prowadzono likwidację obiektów związanych z kopalnią i przeróbką rudy: osadników odpadów
poflotacyjnych, składowiska odpadów porafinacyjnych (keku),
klarowników wód złożowych i zwałowiska zewnętrznego
nadkładu. W miejscach tych obiektów tworzone są w ramach
prowadzonych prac rekultywacyjnych użytki ekologiczne, które
stanowić będą urozmaicenie rekreacyjnych walorów zbiornika
wodnego powstałego w miejscu zlikwidowanego wyrobiska
górniczego.
Zakończenie prac związanych z likwidacją wyrobiska i rekultywacją terenów pogórniczych planowane jest na rok 2010.
Rozpoczęte w marcu 2005 r. napełnianie zbiornika „Machów”
wodą z Wisły zostanie zakończone w roku 2008.
Budowę Kopalni Siarki „Piaseczno” rozpoczęto w 1956 r.
a eksploatację złoża siarki w 1958 r. Do roku 1960 kopalnia
„Piaseczno” była kopalnią doświadczalną o niewielkiej skali
wydobycia rudy siarkowej. W latach 1958 - 1960 wydobyto
łącznie 220 tys. ton rudy. Docelową wielkość wydobycia,
wynoszącą około 3 mln ton rudy rocznie, osiągnięto w latach
1965-1970. Eksploatację złoża siarki prowadzono do końca
1971 r. wydobywając łącznie 3,59 mln ton siarki. Po zakończeniu eksploatacji siarki złoża w latach 1971-1980 prowadzono
wydobycie zalegających pod nim piasków baranowskich,
przeznaczonych jako surowiec do produkcji szkła. Wydobyte
piaski w ilości około 5,6 mln ton zeskładowano na zwałowisku
wewnętrznym. Zwałowisko zewnętrzne o powierzchni ok. 110
ha zostało częściowo (54 ha) zrekultywowane w kierunku leśnym. Wyrobisko pogórnicze o powierzchni ok. 160 ha, objętości
ok. 37 mln m3 i głębokości do 48 m jest częściowo wypełnione
wodą. Obniżony poziom wody w wyrobisku (o ok. 45 m) utrzymywany jest w wyniku ciągłego odwadniania. Pozostałe obiekty
związane z działalnością górniczą zostały zlikwidowane.

Likwidację wyrobiska byłej kopalni siarki „Piaseczno”
podjęto w roku 2005. Powiązanie hydogeologiczne i bliskie
sąsiedztwo wyrobisk „Machów” i „Piaseczno” (ok. 2 km) wymusza powiązanie ich likwidacji. Technologicznie i czasowo
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skojarzoną likwidację tych wyrobisk oraz wodny kierunek ich
rekultywacji zakładał pierwszy program opracowany w 1996 r.,
według którego podstawowe prace likwidacyjne miały zostać
zakończone w 1999 r. a w roku 2000 miało nastąpić napełnienie
zbiornika „Machów” wodą z Wisły [2].
Brak uregulowań prawnych i ograniczone fundusze spowodowały wieloletnie opóźnienie w rozpoczęciu robót likwidacyjnych i wymusiły zmianę sposobu likwidacji wyrobiska
„Piaseczno”. Odstąpiono od zakładanej wcześniej izolacji dna
wyrobiska hydromieszaniną iłowo-popiołową poprzestając
na zaizolowaniu skarp serii chemicznej iłami pozyskiwanymi z profilowania zboczy wyrobiska. Szczegółowe badania
i prognozy wykazały, że wymogi dotyczące jakości wody dla
przyszłego rekreacyjnego wykorzystania zbiornika utworzonego w likwidowanym wyrobisku będą spełnione pomimo braku
izolacji dna. Pozwala to na dużą obniżkę kosztu likwidacji
wyrobiska. Nadmienić należy, że według wstępnego szacunku
sam koszt budowy pionowego ekranu wokół wyrobiska mógłby
przekroczyć kwotę 290 mln zł [3].
Oba zbiorniki zostaną zagospodarowane w kierunku rekreacyjnym. W wyrobisku „Machów” powstanie zbiornik wodny
o pojemności ok. 112 mln m3, maksymalnej głębokości 42 m
i powierzchni ok. 455 ha. Na jego obrzeżach powstaną plaże,
ścieżki spacerowe, przystanie dla uprawiania sportów wodnych
wraz z infrastrukturą służącą potrzebom rekreacji.

Rys. 2.

Zbiornik wodny „Machów” w trakcie napełniania

W podobny sposób zostanie zagospodarowany zbiornik
wodny, jaki powstanie po zlikwidowaniu wyrobiska byłej
odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” [4]. Będzie on miał
pojemność ok. 37 mln m3, maksymalną głębokość 46 m a jego powierzchnia wyniesie ok. 160 ha. Na zrekultywowanych
terenach otaczających zbiornik i zwałowisku zewnętrznym
nadkładu powstanie infrastruktura służąca celom rekreacji:
drogi, parkingi place itp.
W zakres prac likwidacyjnych wchodzi również budowa
systemu melioracyjno-drenażowego na ok. 3 000 ha terenów
przyległych do wyrobiska. Ma on chronić obecny stan zagospodarowania tych terenów przed skutkami odbudowy pierwotnych
stosunków wodnych po napełnieniu zbiornika.
Zakończenie wszystkich prac likwidacyjnych rekultywacyjnych jest planowane na rok 2012. Obecnie prowadzone są
prace przy kształtowaniu czaszy zbiornika wodnego (rys. 3).
Opóźnienie prac likwidacyjnych powoduje wzrost kosztów.
Szacuje się, że łączne koszty prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych obu kopalń przekroczą kwotę 0,9 mld zł, przy

czym ponad 50% tej kwoty stanowić będą koszty odwadniania
likwidowanych wyrobisk [5].

Rys. 3.

Kształtowanie czaszy zbiornika wodnego
w likwidowanym wyrobisku „Piaseczno”

Likwidacja otworowych kopalń siarki
Jedyną czynną kopalnią otworową siarki w Polsce jest
kopalnia „Osiek”. Pozostałe cztery otworowe kopalnie są zlikwidowane bądź znajdują się w trakcie likwidacji. W 1994 r.
zakończono likwidację doświadczalnej kopalni „Machów-II”
a w roku 2006 kopalni „Grzybów”. Podjęte w latach 2001-2002
prace likwidacyjne kopalni „Basznia” zostały wstrzymane
z powodu braku środków finansowych. W fazie zaawansowanej
likwidacji jest kopalnia „Jeziórko”.
Teren górniczy Kopalni Siarki „Grzybów” obejmuje obszar
o powierzchni 1 056,6 ha gruntów obejmujących pola górnicze,
obiekty zabudowy przemysłowej oraz przyległe rejony potencjalnych ujemnych wpływów kopalni. Działalnością górniczą
objęto 633 ha gruntów, z których ok. 550 ha gruntów zostało
zrekultywowane w kierunku leśnym. Pozostała część obszaru
nie wymagała rekultywacji.
W Kopalni Siarki „Basznia” powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji wynosi ok. 28 ha. Z 110 otworów
wiertniczych do likwidacji pozostało 77. Częściowo wykonano
rozbiórkę obiektów budowlanych i wstępne prace rekultywacyjne. Przyjęto leśny kierunek rekultywacji.

Rys. 4.

Na zrekultywowanych terenach Kopalni Siarki „Jeziórko”
utworzono zbiorniki
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Obecnie prace rekultywacyjne prowadzone są w Kopalni
Siarki „Jeziórko”. Rekultywacją objęto ok. 2100 ha, co stanowi ok. 36 % terenu górniczego kopalni. Zakończenie prac
likwidacyjnych i rekultywacyjnych planowane jest na rok
2016.
Likwidacja otworowych kopalń siarki polega na likwidacji
elementów uzbrojenia powierzchniowego pól górniczych (otwory wiertnicze, rurociągi, sterownie eksploatacyjne, rozdzielnie,
rowy, rząpia, pompownie wód, drogi i place itp.) oraz pozostałej
infrastruktury technicznej (zbiorniki siarki, place składowe,
kotłownie, kompresorownie, magazyny, warsztaty itp.).
W wyniku prowadzonej eksploatacji tereny pól górniczych uległy charakterystycznym dla otworowego górnictwa
siarki przekształceniom geomechanicznym (osiadanie terenu),
hydrologicznym i chemicznym. Mechaniczne uszkodzenia
warstwy glebowej spowodowane zostały pracami instalacyjnymi, budową dróg kopalnianych, rząpi, rowów odwadniających oraz wierceniem otworów i pracę ciężkiego sprzętu.
Typowym następstwem eksploatacji jest osiadanie
powierzchni terenu. W powstających nieckach osiadania
tworzą się zalewiska. Zmusza to kopalnię do utrzymywania
systemu odwadniającego na terenach poeksploatacyjnych.
Praca systemu odwadniającego (rowy, rząpia, studnie barier
hydraulicznych) utrzymuje spływ wód gruntowych w kierunku odwadnianych wyrobisk górniczych, co lokalnie zmienia
stosunki wodne [6].
Stosowane sposoby rekultywacji terenów pogórniczych
polegają na uregulowaniu stosunków wodnych poprzez
wykonanie zbiorników wodnych w rejonach największych
obniżeń terenu, które połączone są systemem rowów i kanałów odprowadzających wodę do cieków powierzchniowych.
Zrekultywowane tereny pogórnicze są zagospodarowywane
w kierunku wodno-leśno-łąkowym [7].
Przekształcenia chemiczne spowodowane są przede
wszystkim zanieczyszczeniem powierzchniowej warstwy
gleb siarką i jej związkami zarówno na polach górniczych,
jak również wokół składowisk siarki i tras jej transportu.
Obecność siarki elementarnej na polach górniczych prowadzi
do zakwaszenia gleb na skutek jej utleniania do kwasu siarkowego. Lokalnie odczyn gleb na polach górniczych może
wynosić nawet pH =1-2.
Konieczne jest usunięcie skupisk siarki zanieczyszczającej glebę i wykonanie zabiegów wapnowania gleby w celu
neutralizacji jej zakwaszenia a w rejonach dużych zanieczyszczeń wykonuje się izolację zanieczyszczonego podłoża
glebowego. Kolejne etapy 5-letniego cyklu rekultywacji to
wykonanie prac agrotechnicznych, nawożenia gleby i wysiew
mieszanki traw. Ostatnim etapem prac jest zagospodarowanie terenu, które obejmowało nasadzenia drzew i krzewów.
Obecnie odstąpiono od zalesiania zrekultywowanych terenów
pozostawiając wokół wykonywanych zbiorników wodnych
kępy zadrzewień pochodzących z sukcesji naturalnej oraz
trwałe użytki zielone. Koszt rekultywacji 1 ha, w zależności
od stopnia degradacji terenu i kierunku zagospodarowania,
wynosi od kilkudziesięciu do ponad 100 tys. zł.

Środowiskowe skutki ograniczenia wydobycia siarki
i likwidacji kopalń
Skutki radykalnego ograniczenia wydobycia i likwidacji
kopalń siarki w Polsce należy rozważać w aspektach: społeczno-gospodarczym i ekologicznym. Z gospodarczego i społecznego
punktu widzenia ograniczenie wydobycia siarki spowodowało
likwidację miejsc pracy i wzrost bezrobocia. W okresie największego rozwoju w przemyśle siarkowym (region tarnobrzeski
i staszowski) zatrudnienie znajdowało ok. 14 tys. pracowników. W
roku 1994 ilość zatrudnionych zmalała do ok. 8 tys. W przyjętym
przez Radę Ministrów RP, w dniu 13 lutego 2001 r., programie restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce, prognozowano, w ramach tzw. wariantu „optymistycznego”, dalszy spadek
zatrudnienia do 2 888 osób w roku 2005. Rzeczywistość okazała
się jeszcze bardziej smutna. W miarę postępu prac likwidacyjnych
ilość zatrudnionych systematycznie spada. Na koniec 2006 r. w
Kopalni Siarki „Machów”, KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu
i spółkach utworzonych w trakcie likwidacji tego przedsiębiorstwa
pracowało łącznie 1415 osób, natomiast KiZChS „Siarkopol” S.A.
w Grzybowie zatrudniały 762 osoby.
Spadkowi bezrobocia ma przeciwdziałać utworzona w roku
1997 Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK WISŁOSAN”, w skład której wchodzą 4 podstrefy:
Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Staszów i Nowa Dęba. Jej zadaniem
jest stwarzanie korzystnych warunków prawno-finansowych
dla nowych inwestorów w ramach tzw. pomocy regionalnej
dla obszarów dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Dzięki
inwestycjom powstającym w podstrefach Tarnobrzeg i Staszów na
koniec 2006 r. działa 14 inwestorów, którzy zatrudniali ok. 2200
osób. Łagodzi to częściowo problem braku miejsc pracy [8].
W aspekcie ekologicznym likwidacja kopalń siarki, rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych przyczyniły
się do zdecydowanej poprawy stanu środowiska. Prowadzona
rekultywacja terenów pogórniczych przywraca im walory
przyrodnicze. W miejscu likwidowanych wyrobisk odkrywkowych kopalń siarki w Machowie i Piasecznie powstają
zbiorniki wodne, które wraz ze zrekultywowanymi terenami
poprzemysłowymi zostaną zagospodarowane i wykorzystane
do celów rekreacyjnych. Budowa zbiornika „Machów”, połączona z rekultywacją przyległych terenów silnie zdegradowanych, korzystnie wpłynie na warunki życia ludzi. Racjonalne
i funkcjonalne zagospodarowanie jego otoczenia będzie jednym
z istotnych elementów atrakcyjności Tarnobrzega. Ze względu
na swoje położenie (około 3 km od centrum miasta) zbiornik
wodny stanie się miejscem wypoczynku mieszkańców, wyposażonym w plaże, kąpieliska, parkingi, małą gastronomię,
punkty sanitarne, itp. Sprzyjać temu będzie dogodny dojazd,
gdyż inwestycja zlokalizowana jest przy drodze Tarnobrzeg Mielec. Zbiornik „Machów” może się stać również miejscem
uprawiania wędkarstwa. Podobne znaczenie dla okolicznych
miejscowości będzie miał zbiornik wodny w Piasecznie.
Zrekultywowane tereny otworowych kopalń siarki są zagospodarowywane w kierunku rolno-leśno-łąkowym. Powstają na nich
bardzo ciekawe formy krajobrazowe, jak zbiorniki wodne połączone systemem kanałów, które wraz z otoczeniem są siedliskiem
rzadkich gatunków ptaków wodnych i mogą służyć rekreacji.
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WSTĘPNE BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM SPEKTROSKOPII
W BLISKIEJ PODCZERWIENI DO ANALITYKI WĘGLA BRUNATNEGO
PRELIMINARY STUDY ON NEAR INFRARED SPECTROSCOPY APPLICATION
FOR LIGNITE ANALYSIS
Marcin Chodak - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

O jakości węgla brunatnego decyduje szereg parametrów takich jak wartość opałowa, zawartość wilgoci całkowitej, zawartość popiołu oraz zawartość siarki całkowitej. Ze względów środowiskowych ważną cechą węgla brunatnego jest też zawartość
węgla pierwiastkowego. Właściwości te są na bieżąco mierzone w działających przy kopalniach laboratoriach jakości węgla.
Z uwagi na znaczną liczbę wykonywanych analiz do rutynowych badań jakości węgla brunatnego przydatne mogłyby być szybkie pośrednie metody analityczne taki jak spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR). Celem niniejszego artykułu było przedstawienie zasady działania spektroskopii NIR oraz wstępne sprawdzenie przydatności tej metody do oznaczania wybranych
właściwości węgla brunatnego.
Lignite quality is determined by several parameters such as calorific value, moisture, ash content and S concentration. Due
to environment protection requirements, the content of C is also an important parameter of lignite. These properties are continuously measured in lignite quality laboratories of mines and power plants. Since in large numbers of samples must be analysed,
simple and cost effective methods such as near infrared (NIR) spectroscopy could be useful. The objective of this work was to
explain principals of NIR spectroscopy and present results of some initial studies on its applicability for lignite analysis.

Wstęp

Podstawy spektroskopii NIR

Węgiel brunatny jest jednym z podstawowych nośników
energii. W skali kraju około 35 % energii produkowanej jest na
bazie tego surowca. Polska posiada znaczne udokumentowane
zasoby węgla brunatnego a warunki geologiczne zalegania złóż
i ich rozmieszczenie na terenie kraju są korzystne. W związku
z tym należy się spodziewać, że również w przyszłości znaczna
cześć energii elektrycznej produkowana będzie na bazie tej
kopaliny [1].
Podstawowymi parametrami charakteryzującymi węgiel
brunatny jako surowiec energetyczny jest kaloryczność, zawartość popiołu oraz zawartość siarki całkowitej. Z uwagi na
konieczność monitorowania emisji CO2 ważną cechą węgla brunatnego jest również zawartość pierwiastka C. Węgiel brunatny
zawiera pierwiastki toksyczne – metale ciężkie i pierwiastki
promieniotwórcze [2]. Pierwiastki te mogą dostawać się do
środowiska w samym węglu oraz w produktach jego spalania
stąd też ich zawartość w węglu powinna być monitorowana.
Jakość węgla brunatnego w złożu jest zmienna. Jednocześnie kopalnie muszą dostarczać do elektrowni węgiel
o określonych parametrach. Powoduje to konieczność stałego
monitorowania jakości urabianego węgla w celu przeprowadzenia odpowiedniego uśrednienia surowca dostarczanego do
elektrowni. Monitorowanie jakości węgla brunatnego wiąże się
z koniecznością ciągłego wykonywania całego szeregu analiz
[3]. Opracowanie szybkich metod analitycznych pozwalających na oznaczanie kilku właściwości węgla brunatnego w
trakcie jednej analizy może zatem znacząco usprawnić pracę
laboratoriów jakości węgla działających przy kopalniach węgla
brunatnego oraz przy elektrowniach opalanych tym surowcem.
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie podstaw
działania spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) oraz
wyników pilotowych badań nad zastosowaniem tej metody do
analityki węgla brunatnego.

Spektroskopia NIR jest techniką analityczną wykorzystującą promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 750
- 2500 nm, które jest absorbowane przez wiązania chemiczne
takie jak C-C, C-H, O-H, C-N itp. [4]. Ponieważ skład chemiczny badanej substancji determinuje jakość i ilość obecnych
w niej wiązań, a co za tym idzie ilość zaabsorbowanego promieniowania, spektrum odbite od próbki zawiera szczegółową
informację na temat jej składu chemicznego [5].
Spektra w bliskiej podczerwieni nie zawierają wyraźnych
i łatwo rozróżnialnych pików, gdyż składają się z nałożonych na
siebie licznych pików charakterystycznych dla poszczególnych
wiązań. W związku z tym istnieje tylko niewiele regionów w
spektrach NIR, które mogą być przypisane do poszczególnych
grup funkcyjnych i dlatego bezpośrednia interpretacja spektrów
jest zadaniem trudnym. Podstawą wykorzystania spektroskopii
NIR, do analityki jest opracowanie wielowymiarowych modeli
statystycznych wiążących kształt spektrum z właściwościami
badanej substancji mierzonymi za pomocą laboratoryjnych
metod referencyjnych [5]. Zastosowanie spektroskopii NIR
wymaga dwóch etapów - etapu kalibracji, w którym tworzone są tzw. równania kalibracyjne wiążące kształt spektrów
z zawartością oznaczanych substancji w próbkach zmierzoną
metodami referencyjnymi oraz etapu walidacji, w którym za
pomocą opracowanych równań określa się zawartość oznaczanych substancji w niezależnym zestawie próbek wyłącznie na
podstawie kształtu ich spektrów [6].
Podstawową miarą przydatności spektroskopii NIR do
oznaczania danej substancji lub właściwości badanego materiału jest współczynnik korelacji (r) pomiędzy wartościami
oznaczonymi tą metodą a wartościami oznaczonymi metodą
referencyjną. Ważnym parametrem opisującym przydatność
spektroskopii NIR do oznaczania określonego składnika lub
cechy gleby jest też błąd standardowy oszacowania SEP
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(z angielskiego Standard Error of Prediction) oraz stosunek
wartości SEP do wielkości odchylenia standardowego danej
cech mierzonej metodą referencyjną (tzw. współczynnik RPD).
Wartości SEP powinny być jak najmniejsze, natomiast wartości
RPD jak największe. W praktyce wartość RPD wynoszącą 2
uznaje się za wystarczającą do oznaczeń ilościowych.
Spektroskopia NIR ma wiele zalet, do których należą:
szybkość analizy, niskie koszty oznaczeń, prostota analizy
(w związku z czym można uniknąć długotrwałego szkolenia
personelu laboratoryjnego), możliwość oznaczania wielu właściwości badanego materiału jednocześnie oraz niedestrukcyjny
charakter analizy pozwalający na wykorzystanie próbek do
innych oznaczeń.
Spektroskopia NIR ma również szereg ograniczeń, które
muszą być uwzględnione przy jej praktycznym stosowaniu.
Spektroskopia NIR jest metodą empiryczną, a opracowane
modele kalibracyjne mogą być stosowane tylko dla zamkniętych
zestawów próbek. Oznacza to, że próbki pochodzące spoza
populacji, dla której opracowano modele (np. próbki węgla
z innego złoża) muszą być najpierw poddane analizom referencyjnym, a następnie włączone do zestawów kalibracyjnych.
Dopiero po ponownej kalibracji z uwzględnieniem nowych
próbek można używać modeli do oznaczania właściwości kolejnych próbek z nowego obszaru lub złoża. Spektroskopia NIR
musi być kalibrowana przy użyciu metod referencyjnych, a jej
dokładność jest uzależniona od dokładności zastosowanych
metod referencyjnych. Do rozwinięcia modeli kalibracyjnych
pozwalających na wykonywanie dokładnych pomiarów konieczne jest wykonanie dużej liczby oznaczeń metodami referencyjnymi, co powoduje że zastosowanie spektroskopii NIR
jest opłacalne jedynie w przypadku konieczności wykonywania
znacznej liczby oznaczeń.
Pomimo tych ograniczeń spektroskopia NIR od wielu lat
stosowana jest w rolnictwie i przemyśle żywnościowym do
oznaczania składników odżywczych zawartych w produktach
rolnych czy paszach. Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych
spektroskopia NIR stosowana jest jako standardowa i unormowana metoda do oznaczania wilgotności, zawartości protein
i trudno rozkładalnych włókien w paszach [7]. W ostatnich
latach spektroskopia NIR znalazła zastosowanie w analityce
gleb. Opublikowanych zostało szereg prac wskazujących na
duże możliwości zastosowania tej metody do pomiaru szeregu
właściwości gleb. Ludwig i in. [8] wykazali przydatność spektroskopii NIR do oznaczania zawartości organicznego C (współczynnik korelacji pomiędzy wartościami oznaczonymi za pomocą
spektroskopii NIR a oznaczonymi metodą referencyjną r = 0,97;
SEP = 14.5 g kg-1) i całkowitego N (r = 0,95; SEP = 0,9 g kg-1) w
glebach leśnych. Ben-dor i Banin [9] stwierdzili, że substancje
nieabsorbujące promieniowania w zakresie NIR mogą być
z powodzeniem oznaczone dzięki ich korelacji z substancjami aktywnymi w tym zakresie i zastosowali z powodzeniem
spektroskopię NIR do oznaczenia zawartości Al2O3 (r = 0,81;
SEP = 1,7%), SiO2 (r = 0,91; SEP = 11.19%) oraz wolnych
tlenków żelaza (r = 0,79; SEP = 2789 mg kg-1) w próbkach gleb
z Izraela.
Metoda spektroskopii NIR jak dotąd nie była stosowana
w analityce węgla brunatnego. Istnieją jednak przesłanki
pozwalające zakładać, że metoda ta może być przydatna do
badania jakości węgla brunatnego. Węgiel brunatny to materiał
organiczny zawierający znaczne ilości C, H, N, O i S, a zatem
znaczne ilości wiązań absorbujących promieniowanie w zakre42

sie NIR. Właściwości charakteryzujące węgiel brunatny (np.
kaloryczność, zawartość popiołu itd.) są ze sobą skorelowane.
Analiza węgla brunatnego jest w kopalni prowadzona rutynowo
– zatem dostępna jest duża ilość próbek poddanych analizom
referencyjnym, konieczna do budowy modeli kalibracyjnych.
W laboratoriach jakości węgla prowadzi się badania na znacznej ilości próbek - zatem opracowanie modeli kalibracyjnych
i wprowadzenie spektroskopii NIR może być opłacalne. Próbki
węgla pochodzą z określonego obszaru (obszar złoża), a więc
spełniony jest warunek posiadania zamkniętej populacji próbek.
Wstępne badania nad zastosowaniem spektroskopii NIR
do badania węgla brunatnego
W Katedrze Górnictwa Odkrywkowego przeprowadzone
zostały pierwsze pilotowe badania nad zastosowaniem spektroskopii NIR do analizy węgla brunatnego. W badaniach użyto 15
próbek węgla brunatnego. W próbkach tych oznaczono zawartości C, N i S metodą suchego spalania (automatyczny analizator
elementarny Vario EL III firmy Elementar Analysensysteme
GmbH) oraz zawartość popiołu (A) poprzez wyprażenie próbek
węgla w temperaturze 550 ºC przez 24 godziny.
Pomiary reflektancji próbek w zakresie od 400 do 2500
nm (Vis-NIR) zostały wykonane przy użyciu spektrometru
Foss NIRSystems. Przed wykonaniem pomiaru próbki zostały wysuszone i zmielone. Do matematycznej obróbki widm
i rozwinięcia modeli kalibracyjnych użyte zostały wartości
absorbancji (A) wyliczonej ze wzoru A = log (1/reflektancja).
Z uwagi na niewielką liczbę próbek przeprowadzono
jedynie kalibrację bez jej testu z użyciem prób niezależnych.
Do kalibracji użyto drugich pochodnych widm a modele kalibracyjne rozwinięto z zastosowaniem zmodyfikowanej metody
częściowych najmniejszych kwadratów (mPLS).
Wyniki i dyskusja
Surowe widma NIR zarejestrowane dla próbek węgla brunatnego były pozbawione wyraźnych cech spektralnych (rys.
1). Wartości absorbancji były wysokie w zakresie widzialnym
i zmniejszały się w zakresie NIR. W surowych widmach w
zakresie NIR łatwo wyróżnialny był tylko pik przy 1930 nm.
Zarejestrowane widma były podobne do widm typowych dla
materii organicznej i resztek roślinnych opisywanych przez
innych autorów [10].

Rys. 1.

Przykłady widm próbek węgla brunatnego w zakresie
promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni
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RPD wahały się od 3,1 do 6,3 (rys. 2) co wskazuje na przydatność metody do oznaczeń ilościowych. Oznaczenia badanych
wielkości metodą NIR charakteryzowały się dużą dokładnością
- wartości średnie z 15 pomiarów rozpatrywanych właściwości
oznaczonych metodami referencyjnymi oraz metodą spektroskopii NIR były zgodne do trzeciego miejsca (tab. 1).
Tab. 1.

Wartości średnie i odchylenia standardowe badanych
wielkości oznaczone w zestawie kalibracyjnym (n = 15)
metodami referencyjnymi (odpowiednio Xref i SDref)
i metodą spektroskopii NIR (odpowiednio XNIR i SDNIR)

C (%)
N (%)
S (%)
A (%)

Xref
57,007
0,943
0,594
15,213

SDref
7,13
0,13
0,22
8,31

XNIR
57,007
0,943
0,594
15,213

S.D.NIR
6,76
0,13
0,22
8,01

Podsumowanie
Rys. 2.

Kalibracja spektroskopii NIR. Analiza regresji wartości
zmierzonych metodami referencyjnymi i oznaczonych
metodą spektroskopii NIR dla zawartość C, N, S i popiołu
(A) w próbkach węgla brunatnego. Linia ciągła wskazuje
wartości 1:1

Dla wszystkich badanych wielkości uzyskano bardzo dobre
równania kalibracyjne. Wartości współczynników korelacji (r2)
pomiędzy wartościami uzyskanymi metodami referencyjnymi,
a wartościami oznaczonymi metodą NIR wahały się od 0,90 dla
C do 0,98 dla N a współczynniki regresji wyniosły 1,0. Wartości

Uzyskane wyniki wskazują na potencjalną przydatność
spektroskopii NIR do rutynowej analityki węgla brunatnego,
jednakże dla rzetelnej oceny możliwości i ograniczeń metody
konieczne jest wykonanie kalibracji na większej ilości prób
i przetestowanie rozwiniętych modeli kalibracyjnych na dużym
zestawie niezależnych prób węgla brunatnego. Ponadto należałoby przetestować możliwości zastosowania spektroskopii
NIR do oznaczania innych wielkości charakteryzujących węgiel
brunatny takich jak wilgotność czy kaloryczność.
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EKONOMICZNE PROBLEMY KOPALŃ KRUSZYW ŁAMANYCH
ECONOMIC PROBLEMS OF MINES OF BROKEN AGGREGATES
Kazimierz Czopek - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wśród wielu czynników stwarzających problemy kopalniom kruszyw łamanych, do ważnych należy zaliczyć trzy: sezonowość wydobycia i sprzedaży, jakość złoża oraz ceny kruszyw. Pierwszy z wymienionych czynników powoduje, że przychody ze
sprzedaży, koszty, a także zysk wykazują bardzo znaczne wahania sezonowe. Wobec wysokich kosztów stałych stwarza to kopalniom istotne trudności w utrzymaniu płynności finansowej, zwłaszcza w okresach zimowych i późno jesiennych. Ma to również
niekorzystny wpływ na zróżnicowane sezonowo wykorzystanie zdolności wydobywczych i w efekcie trudności z ustaleniem podstawowych kosztów wytworzenia. Jakość złoża determinuje możliwości produkcji określonych frakcji kruszyw. Ma to znaczenie
w tych kopalniach, w których nie można produkować kruszyw najwyższych klas, tym samym ceny kruszyw są wówczas znacznie
mniejsze, mimo iż koszty wydobycia i produkcji są najczęściej takie same bez względu na jakość złoża. W przypadku niższej
jakości złoża kopalnia jest zmuszana sprzedawać znaczną część mieszanek aby uniknąć ewentualnych odpadów, co oczywiście
również wpływa na ceny i rentowność. Nie bez znaczenia jest również konieczność stosowania w takich przypadkach rabatów,
które powodują wzrost należności i dodatkowe trudności w utrzymaniu płynności. Artykuł omawia te zagadnienia wskazując na
praktyczne możliwości złagodzenia wymienionych trudności.
Among numerous factors creating problems for the mines of broken aggregates there are three important ones, namely, seasonal output and sale, quality of bed and prices of aggregates. The first of the mentioned factors makes the revenues from sale,
costs and profit show considerable seasonal oscillations. Due to high fixed costs it creates essential difficulties for the mines to
maintain financial liquidity, particularly, in winter and late autumn.
It also affects unfavourably the different, as far as seasons are concerned, application of winding efficiencies and, as a result, difficulties in establishing the statutory costs of production. Quality of the bed determines the possibility of production of
particular fractions of aggregates. It is important in these the se mines where the highest grade aggregates cannot be produced
so the prices of aggregates are then considerably lower although the costs of the output and production are most often the same
regardless the quality of the bed. In case of a lower quality bed the mine has to sell a considerable part of mixtures as to avoid
possible wastes which, in consequence, also affects the prices and profitability. Not without a reason in such cases there is also
a necessity of application of rabates that cause an increase in amounts dues and additional difficulties in maintaining liquidity.
The paper discusses these problems pointing at the practical possibilities of softening the mentioned difficulties.
Wprowadzenie
Górnictwo surowców skalnych, w tym produkujących kruszywa łamane, to duża liczba zakładów górniczych. W chwili
obecnej jest ich ponad 3200, a w perspektywie najbliższych lat
przewidywany jest wzrost do ponad 3500 [8 ].
Wydobycie samych surowców zwięzłych to około 30 mln
ton w ciągu roku, przy czym w prognozach przewiduje się
wyraźny wzrost, głównie z zauważalnym wzrostem gospodarczym, w tym w szczególności budownictwa drogowego
i mieszkaniowego. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem zapotrzebowania na kruszywo łamane.
Cechą charakterystyczną górnictwa surowców skalnych
jest struktura własnościowa przedsiębiorstw. W większości są
przedsiębiorstwa prywatne , ze znaczącym udziałem kapitału
zagranicznego.
Z uwagi na skalę wydobycia, górnictwo skalne jest bardzo
zróżnicowane poczynając od kopalń dużych po zupełnie małe.
Generalnie można powiedzieć, że liczebnie przeważają kopalnie
małe, z niewielką ilością średnich i sporadycznymi kopalniami
dużymi. Jest to czynnik znaczący w ich ekonomicznej ocenie
,głównie z uwagi chociażby na dostępność do kapitału inwestycyjnego [6,7,8]. Można nawet powiedzieć, że górnictwo skalne
charakteryzuje się wysokim udziałem środków własnych w
finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych.
Dzieje się tak głównie za przyczyną dwu faktów. Po

pierwsze kopalnie małe z natury rzeczy mają małe możliwości
zabezpieczeń ewentualnych obcych źródeł finansowania. Po
drugie instytucje finansowe, głownie banki, nie są zainteresowane kredytowaniem działalności górniczej, w ich mniemaniu
o dużym stopniu ryzyka.
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na efektywność
ekonomiczną górnictwa skalnego jest jego sezonowy charakter,
zarówno w zakresie wydobycia jak i produkcji kruszyw, ale
także zmiennej sezonowo sprzedaży. Waga tego problemu jest
tym istotniejsza, że górnictwo surowców skalnych, z natury
rzeczy charakteryzuje się wysokimi kosztami stałymi. Wahania
produkcji, a zwłaszcza sprzedaży, przy wysokich kosztach stałych to w efekcie sezonowo zmienne wykorzystanie zdolności
wydobywczo – przeróbczych, a w konsekwencji duże zmiany
sezonowe wartości przychodów i kosztów. Mamy wówczas do
czynienia z kłopotami finansowymi kopalń, brakiem zysku oraz
utratą okresową płynności finansowej. Problem pogłębia fakt
konieczności stosowania kredytu kupieckiego, czyli stosowania
rabatów, wydłużania terminów płatności przez odbiorców.
Są to widoczne i odczuwalne przez wszystkich producentów czynniki, trudne do wyeliminowania, zatem wymagające
specyficznych sposobów zarządzania.
Jak wspomniano, zdecydowana większość kopalń surowców skalnych jest własnością prywatną, w związku z tym w
szczególny sposób muszą być nastawione na cele, które w
gospodarce rynkowej są priorytetowe. Najważniejszym celem
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każdej firmy w gospodarce rynkowej jest powiększanie wartości rynkowej, utrzymanie płynności finansowej oraz rentowna
działalność. Wymieniona kolejność jest najważniejsza co nie
oznacza, że zysk kopalni nie jest istotny. Dalszy zakres artykułu
poświęcono trzem wymienionym czynnikom ekonomicznym,
przy czym z uwagi na sekwencję koniecznych rozważań, czynniki te przedstawione zostaną w odwrotnej kolejności.
Rentowność kopalni
Rentowność jest miarą efektywności każdej działalności
gospodarczej, w tym także każdej kopalni. Uważa się, że
miarą rentowności działania kopalni; operacyjnej, finansowej
oraz inwestycyjnej jest wynik finansowy, czyli zysk lub strata.
Kopalnia jest rentowna jeżeli zrealizowane w danym okresie
przychody są większe od poniesionych kosztów na uzyskanie
tych przychodów oraz obowiązkowych obciążeń podatkowych.
Zgodnie z zasadami rachunkowości, wynik finansowy ustala
się na pięciu poziomach, odpowiadających równocześnie
rodzajowi działalności. Mamy zatem wynik finansowy ( zysk
lub stratę):
- ze sprzedaży,
- z działalności operacyjnej,
- z działalności gospodarczej,
- zysk brutto,
- zysk netto.
W kopalniach kruszyw łamanych dominuje zysk ze
sprzedaży, w sporadycznych przypadkach mamy do czynienia
z zyskiem z operacji finansowych (poziom zysku z działalności
operacyjnej).
Zysk ze sprzedaży można wyrazić poniższym wzorem [1]:
Zo = xp(c – kjz ) - Ks

(1)

gdzie:
Zo – zysk ze sprzedaży , zł,
xp – wielkość sprzedaży , ton
c – cena jednostkowa sprzedaży kruszywa , zł/ t,
Ks – koszty stałe, zł,
kjz – koszt jednostkowy zmienny , zł/t.
Ze wzoru (1) wnosimy, że na wielkość zysku ze sprzedaży
maja dominujący wpływ; cena sprzedaży, wielkość sprzedaży
oraz struktura kosztów z podziałem na stałe i zmienne. Z kolei
cena sprzedaży zależy, jak wiadomo, od jakości złoża, od frakcji
kruszywa i coraz wyraźniej od mechanizmów rynkowych. Generalnie można stwierdzić , że wyższe ceny dotyczą kruszyw
ze skał wylewnych a niższe ze skał osadowych. Równocześnie
należy dodać, że obowiązek i chęć maksymalnego wykorzystania zasobów powoduje, iż powstające w procesach urabiania
i przeróbki mechanicznej frakcje drobne, a nawet odpadowe,
sprzedawane są albo samodzielnie albo w mieszankach, oczywiście po niskich cenach.
Drugi z wymienionych czynników, czyli wielkość sprzedaży, wpływa na zysk ze sprzedaży powodując, że kopalnia jest
rentowna jeżeli sprzedaż jest większa od progu rentowności
BEP. Ważny jest w tym przypadku fakt nie samej wielkości
produkcji a wielkości sprzedaży, bowiem nawet przy dużej
produkcji a małej sprzedaży, kopalnia może być poniżej progu
rentowności.
Trzeci z wymienionych czynników, czyli struktura kosztów
na równi z pozostałymi, wpływa na kondycję ekonomiczną
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kopalni chociażby dlatego, że praktycznie w każdej kopalni
kruszyw łamanych mamy do czynienia z wysokimi kosztami
stałymi.
Skutkiem tego kopalnie mają trudności z przekroczeniem progu
rentowności, zwłaszcza w okresach jesienno – zimowych, kiedy sprzedaż drastycznie spada. Wysokie koszty stałe mają tę
zaletę, że przekroczenie progu rentowności powoduje bardziej
niż proporcjonalny przyrost zysku ze sprzedaży. Równocześnie
spadek sprzedaży poniżej progu rentowności to drastyczne
działania nożyc rozwarcia pomiędzy przychodem ze sprzedaży
a kosztami, co w efekcie powoduje bardziej niż proporcjonalny
wzrost strat.
Zysk, z uwagi na swoją prostotę, czytelność i syntetyczny
charakter jest wykorzystywany w analizach ekonomiczno-finansowych, poprzez wszelkiego rodzaju wskaźniki rentowności. Do najbardziej charakterystycznych można zaliczyć:
- wskaźnik rentowności sprzedaży ROS:
ROS =

(2)

- wskaźnik rentowności aktywów ROA:
ROA =

(3)

- wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE:
ROE =

(4)

Mimo wspomnianej prostoty, zysk jako miernik rentowności
ma wiele niedoskonałości. Przede wszystkim dlatego, że nie
ujmuje wszystkich zdarzeń, które na rentowność kopalni mają
wpływ, bowiem zysk wyznaczany jest memoriałowo. Jedną
z wad jest miedzy innymi konieczność uwzględnienia w przychodach należności, które nie zostały zapłacone, a mimo to zawyżają
zysk. Poważną wadą zysku jako miernika rentowności jest także
fakt uwzględnienia w rachunku zysku i strat kosztu kapitału
własnego, traktując go jako otrzymany „za darmo”. Ten ostatni
przypadek był główną przyczyną powstania nowego miernika
rentowności jakim jest Ekonomiczna wartość Dodana (EVA
– Economic Value Addet) [3]. O jego istotności niech świadczy
fakt, że jest on coraz powszechniej stosowany, a od 2007 roku
minister finansów zobowiązał wszystkie jednoosobowe spółki
skarbu państwa oraz te z większościowym udziałem skarbu
państwa do wyliczania i przekazywania tego wskaźnika.
Ekonomiczna wartość dodana EVA jest różnicą pomiędzy
zyskiem operacyjnym netto (NOPAT – Netto Operating Profit
After Tax) a kosztem wykorzystanego w przedsiębiorstwie
kapitału, obcego i własnego, czyli [3]:
EVA = NOPAT – CC

(5)

gdzie :
NOPAT – zysk operacyjny netto , to znaczy zysk operacyjny
przed odjęciem odsetek od zadłużenia, po odjęciu
amortyzacji i po odjęciu podatku dochodowego,
CC
– koszt kapitału własnego i obcego ( Capital Charge).
Ponieważ zysk operacyjny netto ( NOPAT) reprezentuje
wynik po opodatkowaniu jaki przedsiębiorstwo uzyskałoby,
gdyby źródłem finansowania był wyłącznie kapitał własny,
dlatego jest niewrażliwy na zmiany w strukturze kapitału i jest
kształtowany przez działalność operacyjną.
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Kształt kapitału zaangażowanego w działalność kopalni
będzie zależał od wielkości tego kapitału oraz oprocentowania tego kapitału. Ponieważ w kopalni korzystamy z kapitału
obcego, ale także własnego, dlatego przy wyznaczaniu kosztu
łącznego kapitału korzystamy z tak zwanej średniej ważonej
kosztu kapitału, WACC (Weighted Average Cost of Capital),
wówczas koszt kapitału CC wyrazimy wzorem:
CC = WACC × IC

(6)

gdzie:
IC – łączny kapitał wykorzystany w kopalni (Invested Capital).
Średni ważony koszt kapitału można ogólnie wyrazić następująco:
(7)
gdzie:
Ci – koszt i – tego składnika kapitału,
ui – udział i – tego składnika kapitału w źródłach finansowania,
n – liczba składników kapitału.
Na podstawie wzoru ( 5), (6) i (7) możemy napisać:
EVA = NOPAT – WACC × IC

(8)

Jednym ze wskaźników rentowności używanych w analizie finansowej kopalni jest stopa zwrotu z zainwestowanego
kapitału, określona jako stosunek zysku operacyjnego netto do
sumy kapitału, czyli:
(9)
gdzie:
ROIC – stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału
(Return on Invested Capital).
Wówczas ekonomiczną wartość dodaną wyrazimy wzorem:
EVA = (ROIC – WACC) ⋅ IC

również zainwestowane kapitały wymagają przeprowadzenia
niezbędnych korekt, przekształcając je z wartości księgowej
na wartość ekonomiczną.
Charakterystyczne korekty powinny uwzględnić po stronie
pasywów nie tylko kapitał własny i oprocentowany kapitał
obcy, ale także np. rezerwy na podatek dochodowy odroczony,
zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego. Ponadto wydatki
na badania i rozwój, traktowane księgowo jako koszty, należy
ujmować w aktywach.
W wielu przypadkach konkretnych firm, zakres niezbędnych korekt księgowych może być duża. Może się bowiem
zmieniać w ciągu roku wartość kapitału, zarówno własnego jak
i obcego, mogą być wypłacane dywidendy, może mieć miejsce
umorzenie lub emisja akcji.
Płynność finansowa kopalni
Przez płynność finansową przedsiębiorstwa określa się najczęściej zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań; wobec pracowników, wobec dostawców, kredytodawców,
instytucji ubezpieczeniowych czy fiskalnych. Panuje dosyć powszechna opinia, że jest to w realiach rynkowych najważniejszy
warunek funkcjonowania i przetrwania przedsiębiorstwa, dużo
ważniejszy niż rentowna działalność.
Płynność finansowa jest również definiowana jako ciągły
ruch pieniądza oraz innych aktywów obrotowych a także kapitałów, mających wartość pieniężną na rynku. Jest to również
zdolność szybkiej zmiany aktywów obrotowych na pieniądz.
Według tego kryterium, aktywa obrotowe dzieli się na grupy
[7].
Podobnie określa się płynność pasywów, przy czym do płynnych
zalicza się przede wszystkim zysk netto , do półpłynnych Kapitał
Obrotowy Netto, zaś do niepłynnych kapitały i fundusze własne.
Na płynność finansową kopalni bardzo znacząco wpływa
właściwe zarządzanie kapitałem obrotowym, w tym zarządzanie należnościami, co schematycznie pokazuje cykl kapitału
obrotowego (rys.1).

(10)

Wzór (10) wskazuje, że o ekonomicznej wartości dodanej
decydują dwie stopy, stopa zwrotu, którą firma rzeczywiście
uzyskała na kapitale oraz kosztem, który należał ponieść aby
dysponować tym kapitałem. Oznacza to, że firma wypracowuje
zysk ekonomiczny wówczas, jeżeli dysponowany przez nią
kapitał zarabia więcej niż wynosi koszt jego wykorzystania.
W istocie EVA zawiera ideę uwzględniania w wyniku finansowym kosztu kapitału, nazywanego kosztem utraconych
korzyści (opportunity cost), który jest stopą zwrotu jaką mogliby otrzymać inwestorzy lokując swoje kapitały nie w dane
przedsięwzięcie, natomiast nabywając akcje lub udziały innych
firm.
Różnica między EVA a wynikiem finansowym (zyskiem)
ma nie tylko znaczenie formalne. Zawsze wartość zysku będzie
większa niż wartość EVA, z uwagi na wspomniane uwzględnienie kosztu kapitału własnego w wartości EVA. Oznacza to,
że firma rentowna w ocenie wyniku finansowego może mieć
wartość ujemną po uwzględnieniu kosztu kapitału własnego.
Ekonomiczna wartość dodana EVA jest koncepcją opartą na księgowym zysku operacyjnym, nie ma zatem formy
gotówkowej. W związku z tym zarówno zysk operacyjny jak

Rys. 1. Cykl kapitału obrotowego [5]

Wspomniana wcześniej sezonowość sprzedaży kruszyw
powoduje, że kopalnie przeważającą część produkcji sprzedają
w formie kredytowej, w efekcie czego pojawiają się należności i konieczność udzielania kredytu kupieckiego. W ramach
zarządzania należnościami prowadzi się różnorakie działania,
między innymi monitorowanie należności, zabezpieczanie
, windykacja, obrót należnościami oraz udzielanie kredytu
kupieckiego i rabatu, bonifikaty, opustu, skonta.
Udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z koniecznością
oceny należności według stopnia ryzyka ich odzyskania, wówczas mamy do czynienia z należnościami:
- pewnymi , które wierzyciel otrzyma przed lub w terminie
wymagalności,
- niepewnymi, będącymi najczęściej należnościami wątpliwymi, spornymi lub przeterminowanymi,
- utraconymi, które z różnych powodów nie można odzyskać,
a które dzieli się na umorzone, nieściągalne, przedawnione.
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W przypadku górnictwa surowców skalnych do najważniejszych czynników wpływających na wykorzystanie rabatu
należy zaliczyć:
- długie terminy ściągania należności, które stanowią przychody księgowe, pogarszając tym samym płynność finansową,
- niepełne wykorzystanie posiadanych zdolności wydobywczo – przeróbczych, wówczas zastosowanie rabatu jest
prostym sposobem do poprawy,
- sezonowość wydobycia i sprzedaży, w konsekwencji w kopalniach kruszyw zachodzi nie notowana w innych branżach
górnictwa zależność, mianowicie czym większa sprzedaż
tym większe należności,
- typowa dla górnictwa struktura kosztów z przewagą kosztów
stałych wskazująca, że opłacalność stosowania rabatu jest
tym korzystniejsza im wyższe procentowo koszty stałe,
- konieczność opodatkowania należności podatkiem VAT
oraz CIT, co w oczywisty sposób pogarsza płynność finansową.
Płynność finansowa jest więc kategorią ekonomiczną, o której
decyduje z jednej strony pieniądz, a w zasadzie wszystkie aktywa, z drugiej kapitał. Pozwala to określać płynność finansową
zarówno liczbowo jak również poprzez szereg wskaźników,
będących najczęściej w wymiarze stosunkowym pieniądza do
kapitału.
Do najczęściej stosowanych należą dwie grupy wskaźników:
1) Wskaźniki płynności ( Leaquidity Ratios), w tym:
- wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratios):
CR =

(11)

- wskaźnik szybkiej płynności (Quick Ratio ):
QR =

(12)

- wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi
(Cash to Current Labilities Ratio)
CCLR =

(13)

tości wskaźnika. Świadczyłoby to o pogorszeniu płynności
finansowej kopalni, tymczasem w rzeczywistości ma miejsce
poprawa.
Dlatego też najbardziej miarodajnym obrazem płynności
finansowej jest rachunek przepływów pieniężnych. Przede
wszystkim dlatego, że operuje wynikami z wszystkich trzech
rodzajów działalności przedsiębiorstwa, czyli działalności
operacyjnej, finansowej, inwestycyjnej (rys. 2).

Rys. 2.

Ogólna koncepcja rachunku przepływów pieniężnych [7]

Ponadto w odróżnieniu do rachunku zysków i strat, wykorzystuje inne kategorie ekonomiczne.
Rachunek zysków i strat wykorzystuje:
- przychody i koszty,
- zasadę memoriałową,
- zmianę składników majątkowych mających wymiar:
• środków pieniężnych,
• należności,
• zapasów, itd.
Rachunek przepływów pieniężnych wykorzystuje:
- wpływy i wydatki,
- zasadę kasową,
- zmiana składników majątkowych musi mieć postać środków pieniężnych (rys. 3).

- wskaźnik zdolności płatniczej
WZP =

(14)

2) Wskaźniki wspomagania finansowego (Financial Leverage
Ratios), w tym:
- wskaźnik ogólnego zadłużenia (Debt Ratio):
DR =

(15)

- wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych
(Dept to Equity Ratio):
DER =

(16)

Mimo powszechnej akceptacji tych i innych wskaźników
płynności, ich prostota interpretacji może prowadzić do błędnych wniosków. Wynika to z prostego faktu, że wszystkie
wskaźniki są wynikiem stosunku jednej wartości do innej.
Zatem czasami pozytywna zmiana wartości występujących
w liczniku i mianowniku powoduje wzrost liczbowej war48

Rys. 3. Wynik finansowy a przepływ pieniężny [4]

Bardzo często porównanie przepływów pieniężnych
z rachunkiem zysków i strat uważa się za ich istotę. Występuje również wieloraka definicja przepływów pieniężnych,
w szczególności uważa się przepływy pieniężne jako [4]:
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• wynik finansowy + amortyzacja,
• wynik finansowy + przyrost rezerw tworzonych z zysku,
• wynik finansowy + amortyzacja + przyrost rezerw z zysku
+ inne koszty niepieniężne (nie będące wydatkami ),
• wynik finansowy + koszty niepieniężne – przychody
niepieniężne (nie będące wpływami).
Rynkowa wartości kopalni
Przy wycenie wartości kopalni przyjmuje się powszechnie
jedną z podstawowych metod stosowanych w takich przypadkach, mianowicie metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych.
Jej istota polega na przyjęciu dwu założeń, że wartość
kopalni jest równa zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych netto NPV, czyli:
(17)
gdzie:
CFt –
It –
R –
RV –

przepływy pieniężne w roku t,
nakłady kapitałowe w roku t,
stopa dyskontowa, %,
wartość rezydualna wycenianej kopalni w ostatnim roku
eksploatacji (wartość końcowa).

Po drugie, że przepływy pieniężne to różnica pomiędzy wpływami i wydatkami w kolejnych latach, czyli:
(18)
gdzie:
Pt – wpływy ze sprzedaży kruszywa oraz pozostająca do
dyspozycji amortyzacja,
Kt – wydatki niezbędne przy prowadzeniu eksploatacji i przeróbki kamienia, czyli w tym przypadku głównie koszty
operacyjne oraz płacony podatek dochodowy od zysku
ze sprzedaży.
Stopę dyskontową R wyznacza się jako sumę stopy bazowej
Rb, czyli stopy oprocentowania wolnych od ryzyka lokat kapitałowych w obligacje Skarbu Państwa lub bony skarbowe,
oraz premii inwestora za ryzyko Rp, czyli:

Podobnie jak EVA, będąca zyskiem rezydualnym w danym roku, także wartość MVA dotyczy danego momentu jej
wyznaczania, chociaż na jej wartość wpływa działalność firmy
w długim okresie.
Z uwagi na podobieństwo metodyczne dyskontowych przepływów netto NPV z wartością rynkową firmy MVA, można
zdefiniować MVA jako różnicę między rynkową (ekonomiczną)
wartością a zainwestowanym kapitałem. Wobec tego całkowitą
wartość firmy można przedstawić wzorem:
(21)
gdzie:
OFCFt – wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
w roku t (Operating Free Cash Flow),
oraz:
OFCFt = NOPATt - INETt

(22)

gdzie:
NOPATt – zysk operacyjny netto po opodatkowaniu, czyli
przed odjęciem odsetek od zadłużenia i po odjęciu
amortyzacji, czyli gdyby firma płaciła podatek od
zysku brutto, ale była finansowana wyłącznie kapitałem własnym,
inwestycje netto, czyli inwestycje przeznaczone tylko
INETt –
na wzrost firmy, bez uwzględniania inwestycji odtworzeniowych, finansowych z założenia odpisami
amortyzacyjnymi.
Bliższego wyjaśnienia wymaga także użyte już pojęcie
średnio ważonego kosztu kapitału WACC, który jest minimalną
stopą zwrotu, jakiej wymagają inwestorzy. W koncepcji EVA
oraz MVA koszt kapitału zależy również od ryzyka związanego z zainwestowanym kapitałem w danym przedsiębiorstwie,
przede wszystkim ryzyka kapitału własnego. Zakładamy, że
zainwestowany kapitał jest sumą kapitału obcego oraz własnego. Przy wyznaczaniu kosztu kapitału przyjmujemy następujące
założenia:
• wymagana stopa zysku od kapitału obcego jest równa stopie
płaconego oprocentowania,
• wymagana stopa zysk od kapitału własnego to stopa zwrotu, którą inwestorzy mogliby uzyskać, gdyby ten kapitał
ulokować w inne przedsięwzięcie o podobnym ryzyku.
Koszt kapitału własnego wyznacza się metodą CAPM
(Capital Basset Pricing Model), określonej wzorem:

(19)
W koncepcji rozważań o EVA, powstało również pojęcie rynkowej wartości dodanej MVA (Market Value Addet).
Definiuje się ją jako różnica między rynkową wartości spółki
a zainwestowanym w nią kapitałem o wartości księgowej:
MVAtEND = MVtEND - ICtEND

(20)

gdzie:
MVtEND - rynkowa wartość firmy na koniec roku t (Market
Value), czyli rynkowa wartość kapitału własnego
i obcego,
ICtEND - kapitał zainwestowany w firmę na koniec roku t,
czyli księgowa wartość kapitału (Invested Capital)

CE = rRF + b × MRP

(23)

gdzie:
CE – minimalna stopa (Cost of Gusty) z wniesionego kapitału, koszt kapitału własnego,
rRF – stopa zwrotu z papierów wartościowych bez ryzyka
(risk free rate),
b
– współczynnik charakteryzujący ryzyko danego przedsięwzięcia (firmy),
MRP – rynkowa premia za ryzyko (Market Risk Premium).
Koszt kapitału własnego wyrażony wzorem jest funkcją
ryzyka, co schematycznie pokazuje rysunek 4.
Zarówno koncepcja EVA oraz MVA służą szerszej filozofii współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, czyli
zarządzania przez wartość VBM (Value Based Managemet),
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które w syntetycznej formie można wyrazić jako kreowanie
wartości. Co prawda zarządzanie przez wartość rozwinęła się
w kontekście spółek giełdowych, niemniej jednak jest również
stosowana w przedsiębiorstwie funkcjonujących poza giełdą.

umożliwia monitorowanie i kontrolę wpływu podjętych decyzji
na wartość przedsiębiorstwa oraz stwarza obiektywne warunki
motywacyjne dla pracowników tworzących wartość firmy.
VBM to również wyznaczanie konkretnych celów firmy,
czyli forma zarządzania przez cele, wśród których można wymienić między innymi opracowanie:
• precyzyjnej diagnozy tworzenia wartości firmy,
• mierników oceny wartości firmy, np. EVA, MVA,
• kryteriów oceny efektywności kapitału własnego i obcego,
• właściwej dla firmy strategii wzrostu wartości firmy,
• procedury i kryteriów oceny podejmowanych decyzji nakierowanych na wartość firmy,
• uzasadnionych zmian organizacyjnych, wynikających
z konieczności zwiększenia wartości firmy.
Wnioski końcowe

Rys. 4. Zależność kosztu kapitału własnego od ryzyka

Wartość firmy należy rozpatrywać w kontekście oceny wewnętrznej, czyli przez zarządzających daną firmą, oraz oceny
zewnętrznej-przez pryzmat inwestorów.
Zarządzanie wartością firmy (VBM) polega na stworzeniu
takiego systemu zarządzaniu wewnętrznego, który ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie tworzonej w firmie własności,

W rozwiniętej gospodarce rynkowej, kopalnie surowców
skalnych muszą zwracać uwagę nie tylko na przestrzeganie
zasad techniczno-górniczych, ale przede wszystkim na reguły
ekonomiczne. Do nich należy dążenie do maksymalizacji
wartości rynkowej kopalni, utrzymanie płynności finansowej
oraz rentownej działalności. Ważnym celem jest także uwzględnienie w zarządzaniu kopalnią różnicy pomiędzy korzyściami
ekonomicznymi firmy a korzyściami właścicieli.
Pracę zrealizowano w ramach badań statutowych AGH
nr 11.11.100.195
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POZIOM CEN WĘGLA BRUNATNEGO W ASPEKCIE
JEGO KONKURENCYJNOŚCI DO WĘGLA KAMIENNEGO
LEVEL OF BROWN COAL PRICES IN THE ASPECT OF ITS COMPETITIVENESS
COMPARING TO HARD COAL
Lidia Gawlik, Zbigniew Grudziński - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Zbigniew Kasztelewicz - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Na ceny węgla brunatnego ma wpływ wiele czynników. Są to takie elementy jak specyfika samego węgla, uwarunkowania
występujących na rynku energii elektrycznej jak również uwarunkowania makroekonomiczne. W ostatnich latach w Polsce około 33 – 35% energii elektrycznej produkuje się z węgla brunatnego.
W artykule określono warunki jakie muszą spełniać ceny węgla brunatnego, by pozostać konkurencyjnym paliwem do produkcji
energii elektrycznej. Bazując na cenach węgla kamiennego obliczono współczynnik przeliczeniowy cen węgla kamiennego na
ekwiwalentną cenę węgla brunatnego na takim poziomie, by koszt produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego nie był
wyższy niż koszt energii elektrycznej z węgla kamiennego.
Many different factors influences brown coal prices. These are such elements as specific conditions within the brown coal industry itself, condition predominating at electricity market as well as macroeconomic conditions. In last years about 33 to 35%
of electricity is produced in Poland using brown coal as a fuel. The paper presents conditions that prices of brown coal should
comply to sustain a competitive fuel in electricity production industry. Basing on hard coal prices the conversion coefficient has
been established that recalculates prices of hard coal to equivalent prices of brown coal. The recalculation is done in such way
that costs of electricity production from brown coal are not higher than costs of electricity production form hard coal.

Wstęp
W warunkach polskich w sektorze wytwarzania energii
elektrycznej konkurują ze sobą dwa paliwa: węgiel kamienny
i węgiel brunatny. Z tych paliw produkuje się ponad 95%
energii elektrycznej. Węgiel brunatny jest więc naturalnym
konkurentem dla węgla kamiennego. Jego użytkowanie jest
jednak – w przeciwieństwie do węgla kamiennego – uwarunkowane pewnymi specyficznymi cechami [7, 8]. Głównymi
elementami różniącymi sposób użytkowania węgla brunatnego są:
1. Konieczność zużywania węgla brunatnego w elektrowniach
zlokalizowanych w pobliżu kopalń węgla brunatnego. Wynika to z trudności w transporcie tego surowca na większe
odległości i nieopłacalności przewozów.
2. Zmienność jakości produkowanego węgla brunatnego w
zależności od lokalnych warunków węgla w złożu. Brak
stabilności parametrów jakościowych węgla wpływa na
poziom kosztów produkcji energii w elektrowni. Ponieważ
węgiel nie jest wzbogacany więc kopalnia może jedynie
dbać o jak najlepszą stabilność parametrów poprzez homogenizację urobku. W kopalniach węgla kamiennego,
dzięki prowadzonym procesom wzbogacania, można
utrzymać parametry produktu handlowego na bardzo stabilnym poziomie. Koszt wydobycia węgla brunatnego w
małym stopniu jest uzależniony od poziomu parametrów
jakościowych.
3. Bardzo wysoki udziału kosztów stałych w kosztach wydobycia węgla brunatnego [1, 2]. Z tego powodu jednostkowy
koszt produkcji bardzo silnie zależy od poziomu wydobycia. Tymczasem zmiana cen energii elektrycznej w wyniku
konkurencji poszczególnych wytwórców wpływa wprost
na wyniki ekonomiczne elektrowni, związane ze sprzedażą

określonej ilości energii elektrycznej, a co za tym idzie
– ilości spalanego węgla. Dla kopalni, w której jest duży
udział kosztów stałych, ilość produkowanego węgla może
decydować o efektywności ekonomicznej.
4. Wysokie zawartości w węglu brunatnym zanieczyszczeń
stanowiących obciążenia dla środowiska w trakcie wydobycia i spalania. (relatywnie wyższe niż w węglu kamiennym). Ciągle zmieniające się uwarunkowania ekologiczne
i wciąż rosnące opłaty środowiskowe oraz konieczność
ponoszenia coraz wyższych kosztów redukcji emisji powodują dodatkowe utrudnienia funkcjonowania zarówno
elektrowni jak i kopalni węgla brunatnego.
Biorąc pod uwagę powyżej wyszczególnione cechy charakterystyczne użytkowania węgla brunatnego należy stwierdzić,
że nie jest to klasyczny towar rynkowy. Ze względu na swe
właściwości musi być zużywany blisko miejsca wydobycia,
zwykle w elektrowni dostosowanej do spalania węgla o produkowanej jakości. Przez to liczba jego odbiorców jest ograniczona – najczęściej do jednej elektrowni.
W przypadku węgla kamiennego energetycznego nie ma
tego typu ograniczeń. Każda z kopalń sprzedaje węgiel do wielu
odbiorców, a każda z elektrowni zaopatruje się przynajmniej
u kilku producentów. Węgiel kamienny jest również przedmiotem handlu międzynarodowego, a jego ceny notowane są na
wielu rynkach. Elektrownia z kolei może zaopatrywać się w
węgiel z importu, jeśli jego ceny są konkurencyjne w porównaniu z cenami węgla krajowego.
Odrębne kręgi odbiorców, różnice w jakości i kosztach powodują, że węgiel kamienny i brunatny nie mogą konkurować
ze sobą wprost. Jednakże oba te surowce służą temu samemu
celowi: produkcji energii elektrycznej. Dlatego konkurencja
między tymi węglami może następować poprzez porównanie
kosztów wyprodukowania energii elektrycznej [3].
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Sytuacja na rynku energii elektrycznej

Oszacowanie ekwiwalentnej ceny węgla brunatnego

Moc zainstalowana elektrowni krajowych na koniec 2005 r.
wynosiła 35,4 GW, w tym 20,7 GW na węglu kamiennym
i 9,2 GW na węglu brunatnym. W porównaniu z rokiem 2004
nastąpił niewielki spadek mocy zainstalowanej (o 0,16%)
w elektrowniach zawodowych na węglu kamiennym. Obecnie
dwie z trzech największych inwestycji realizowanych w polskiej energetyce dotyczą węgla brunatnego (Bełchatów – blok
833, Pątnów – blok 464).

Mając na uwadze fakt, że użyteczność energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego jest identyczna, można
ustalić taką maksymalną cenę węgla brunatnego, by cena
energii elektrycznej produkowanej z niego nie była wyższa
niż cena energii elektrycznej produkowanej z węgla kamiennego energetycznego. Wielkość tę nazwiemy ekwiwalentną
ceną węgla brunatnego, konkurencyjną w stosunku do węgla
kamiennego.

Tab. 1.

Produkcja, eksport i import energii elektrycznej [TWh]

Produkcja energii elektrycznej w Polsce
na węglu kamiennym*
w tym
na węglu brunatnym*
Eksport energii elektrycznej
Import energii elektrycznej

2002
144,1
81,3
48,9
11,5
4,5

2003
151,6
85,7
51,6
15,1
5,0

2004
154,1
86,7
52,2
14,6
5,3

2005
157,0
87,0
54,9
16,2
5,0

* elektrownie cieplne zawodowe
Źródło: [10, 14, 15]

Udział węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej
w latach 2002 – 2005 kształtował się na poziomie od 33-35%
(tab. 1). Udział produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego był przy tym wyższy niż udział mocy zainstalowanej
w elektrowniach na węglu brunatnym (26,3%) ponieważ czas
wykorzystania mocy zainstalowanej był w elektrowniach na
węglu brunatnym aż o 42% wyższy niż na węglu kamiennym. Przewaga czasu wykorzystania mocy zainstalowanej
w elektrowniach na węglu brunatnym systematycznie rośnie.
W poprzednich latach była o 31% w roku 2003 i 35% w roku
2004 wyższa niż czas wykorzystania mocy zainstalowanej
w elektrowniach na węglu kamiennym.
Tab. 2.

Jest to poziom ceny węgla brunatnego, którego przekroczenie spowoduje, że wyprodukowana z niego energia elektryczna
będzie droższa niż energia produkowana w oparciu o węgiel
kamienny. Jest to więc swoisty parytet węgla brunatnego. Takich cen można wyznaczyć wiele w zależności od jakości węgla
brunatnego i jakości oraz ceny węgla kamiennego wziętego do
porównania. W tym artykule wyznaczono maksymalny poziom
cen węgla brunatnego dla warunków średnich branży węgla
brunatnego, zaś porównanie poziomu cen węgli kamiennego
używanych przez energetykę zawodową przeprowadzono
dla średnich parametrów jakościowych węgla kamiennego
spalanego przez siedem największych elektrowni. Te siedem

Porównanie średnich cen energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego [zł/MWh]

Wyszczególnienie
Razem
PSE S.A.
w tym:
KDT
Spółki dystrybucyjne
Odbiorcy korzystający z zasady TPA
Przedsiębiorstwa obrotu
Rynek giełdowy

Węgiel brunatny
2004 r.
2005 r.
121,55
121,19
124,48
157,46
126,19
157,46
116,57
114,73
114,98
118,57
112,95
108,11
116,49
117,47

Węgiel kamienny
2004 r.
2005 r.
150,95
150,61
206,34
195,66
208,99
195,69
119,91
119,15
118,45
120,30
113,95
115,90
112,70
117,32

Źródło: [13, 14]

W tabeli 2 zestawiono średnie ceny energii elektrycznej
z węgla kamiennego i brunatnego w latach 2004 i 2005.
Ceny energii elektrycznej z elektrowni na węglu brunatnym
i kamiennym są bardzo do siebie zbliżone na rynku konkurencyjnym natomiast różnią się znacznie w tych segmentach
rynku, w których dużą rolę odgrywają ceny sprzedaży ustalone
w kontraktach długoterminowych KDT (czyli w segmencie
regulowanym). Rozbieżności cen w tym segmencie powodują,
że średnie ceny energii elektrycznej z węgla kamiennego są
o ponad 24% wyższe niż z węgla brunatnego.
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elektrowni produkuje prawie 50 TWh energii i zużywa ponad
21 mln t węgla [5, 6].
Dla tych warunków autorzy dysponowali danymi za lata
2002 – 2004. Niezbędne do obliczeń wielkości za rok 2005
zostały oszacowane przez autorów.
W toku obliczeń wyznaczono współczynnik wiążący cenę
węgla brunatnego z ceną węgla kamiennego. Uwzględniono w
nim wpływ wszystkich handlowych parametrów jakościowych
węgla oraz koszty transportu węgla.
Uwzględnienie kosztów transportu było niezbędne w celu

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
doprowadzenia funkcjonowania obu branż (węgla brunatnego
i kamiennego) do warunków porównywalnych. W przypadku
węgla brunatnego koszt transportu węgla do bramy elektrowni
jest kosztem kopalni, podczas gdy w przypadku węgla kamiennego transport z bramy kopalni do elektrowni jest kosztem
elektrowni. Dla wyrównania warunków funkcjonowania założono więc, że węgiel kamienny jest transportowany średnio
na odległość 50 km. Stawki transportu przyjęto wykorzystując
taryfy przewozowe PKP Cargo z uwzględnieniem rabatów [14].
W latach 2002 i 2003 rabat ten przyjęto na poziomie 20%.
Tab. 3.

Parametry jakościowe węgla spalanego przez energetykę
zawodową z roku na rok pozostają na bardzo podobnym poziomie. Przy porównywalnych parametrach węgla, opłaty związane z obciążeniem środowiska w wyniku procesu spalania są
również dość podobne i rosną mniej więcej w tempie inflacji.
W tabeli 4 przedstawiono parametry jakościowe i opłaty
środowiskowe związane ze spalaniem węgla brunatnego (wielkości średnie we wszystkich elektrowniach). Również w tym
przypadku wahania parametrów jakościowych w latach 2002
– 2005 są bardzo niewielkie.

Parametry jakościowe węgla kamiennego energetycznego spalanego przez energetykę zawodową oraz opłaty środowiskowe
i transportowe ponoszone przez elektrownie średnio na 1 tonę węgla w latach 2002 – 2005

Rok
2002
2003
2004
2005

Q
[kJ/kg]
21,65
21,69
21,58
21,38*

Parametry jakościowe
A
[%]
21,1
20,7
20,6
20,0*

S
[%]
0,90
0,93
0,90
0,84*

Opłatyśrodowiskowe

Transportdo 50 km

zł/Mg
13,1
13,8
14,2
14,5

Zł/Mg
10,5
11,0
12,4
12,8

*Źródło: [9]

Na ogół stawki w PKP Cargo rosły każdego roku o wartość
wynikającą z inflacji, ale w 2004 roku stawki przewozowe
wzrosły w porównaniu do roku 2003 aż około 50%. Nastąpił
znaczący wzrost taryf przewozowych, ale również wzrost
rabatów. Począwszy od tego roku przyjęto (na podstawie zidentyfikowanych umów dostaw węgla do elektrowni w warunkach
stałych klientów PKP Cargo przewożących duże ilości towaru)
rabat w wysokości 40%. Porównanie stawek przewozowych w
PKP Cargo przedstawiono na rysunku 1.

Tab. 4.

Parametry jakościowe węgla brunatnego spalanego przez
energetykę zawodową i opłaty środowiskowe ponoszone
przez elektrownie średnio na 1 tonę węgla w latach
2002 – 2005

Parametry jakościowe
Rok
Q
[kJ/kg]
8,52
8,57
8,52
8,64*

2002
2003
2004
2005

A
[%]
9,4
9,5
10,9
10,1*

S
[%]
0,61
0,57
0,58
0,57*

Opłaty
środowiskowe
zł/Mg
6,7
7,0
7,2
7,3

*Źródło: [9]
Tab. 5.

Jednostkowe zużycie energii chemicznej węgla na
jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej
w energetyce zawodowej w latach 2002 – 2005

Rok
Rys. 1.

Stawki przewozowe PKP Cargo SA w latach 2002 – 2005

Źródło: [16]

Średnie parametry jakościowe węgla kamiennego zużywanego przez energetykę zawodową w latach 2002 – 2005
przedstawiono w tabeli 3. W tabeli tej pokazano również koszty
opłat środowiskowych wyliczone dla jednej tony węgla o tych
(średnich) parametrach. Przy szacowaniu kosztów środowiskowych w obliczeniach uwzględniono koszty związane z emisją
SO2, emisją pyłów i składowaniem odpadów. Ponadto przedstawiono również koszty transportu tony węgla kamiennego
na odległość 50 km wg taryf PKP Cargo z uwzględnieniem
rabatów (na podstawie rys. 1).

2002
2003
2004
2005

Jednostkowe zużycie ciepła
Węgiel brunatny
Węgiel kamienny
kJ/kwh
kJ/kwh
10 702
10 159
10 851
10 210
10 719
10 151
10 757
10 174

Aby określić ekwiwalentną cenę węgla brunatnego należy
uwzględnić różnice w kształtowaniu się zużycia ciepła zawartego w każdym z węgli na produkcję energii elektrycznej
w obu typach elektrowni. Dane te przedstawiono w tabeli 5, przy
czym dane za lata 2002 – 2004 są rzeczywistymi wskaźnikami
uzyskanymi w grupie elektrowni opartych o węgiel brunatny
oraz grupie siedmiu dużych elektrowni opartych o węgiel ka53
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mienny. Za rok 2005 , z powodu braku danych rzeczywistych,
użyto wielkości średniej z poprzednich trzech lat.
Oszacowanie ekwiwalentnej ceny węgla brunatnego przeprowadzono w oparciu o warunek równości kosztów produkcji
jednostki energii elektrycznej z węgla kamiennego (o średnich
parametrach jakościowych) spalanego w elektrowni opartej na
tym węglu z analogicznymi kosztami w średniej elektrowni spalającej węgiel brunatny. W analizie kosztów uwzględniono obok
kosztów zakupu węgla, również koszty związane z użytkowaniem
środowiska, jakie poniesie elektrownia w wyniku spalania węgla
o parametrach średnich w danym roku. Oszacowanie to, dla kolejnych lat okresu 2002 – 2005 przedstawiono w tabeli 6.
Tab. 6.

Oszacowanie ekwiwalentnej ceny węgla brunatnego z KWB Konin w oparciu o średnie warunki produkcji w latach 2002 – 2005

Węgiel

Jednostkowe
zużycie
ciepła

Wartość
opałowa

Wskaźnik
efektywności produkcji

1

kJ/kWh
2

kJ/kg
3

KWh/t
4

Kamienny
Brunatny

10 159
10 702

21 648
8 525

Kamienny
Brunatny

10 210
10 851

21 692
8 571

Kamienny
Brunatny

10 151
10 719

21 584
8 516

Kamienny
Brunatny

10 174
10 757

21 383
8 642

Koszty
Razem

zł/t
5
rok 2002
2 131
13,13
797
6,72
rok 2003
2 125
13,80
790
6,99
rok 2004
2 126
14,21
794
7,20
rok 2005 – szacunek
2 102
14,50
803
7,35

zł/t
6

zł/t
7

zł/t
8

zł/MWh
9

10,53
-

132,46
51,64

156,12
58,36

73,26
73,26

11,04
-

127,17
49,52

152,01
56,51

71,55
71,55

12,43
-

133,03
52,46

159,67
59,66

75,10
75,10

12,79
0,00

138,60
56,06

165,89
63,41

78,93
78,93

węglu brunatnym (kol. 8), zaś poprzez odjęcie od nich kosztów
związanych z korzystaniem ze środowiska (kol. 5) uzyskano
cenę węgla brunatnego (kol. 7).
Cena węgla brunatnego podana w kolumnie 7 jest ceną
ekwiwalentną węgla brunatnego odpowiadającą cenie węgla
kamiennego z uwzględnieniem wartości opałowej, zawartości
popiołu i zawartości siarki.
Współczynnik przez jaki należy mnożyć cenę węgla kamiennego, by uzyskać ekwiwalentną cenę węgla brunatnego
(w danym roku) uzyskujemy dzieląc wyliczoną cenę węgla
brunatnego przez cenę węgla kamiennego. Można tę wielkość

Poziom cen ekwiwalentnych węgla brunatnego

Rok
2002
2003
2004
2005*
Średnia
*oszacowanie własne
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węgla

Jednostkowy
koszt
produkcji

korzystania
ze
transportu
środowiska

W kolumnie 2 podano dla węgla kamiennego i brunatnego uzyskane w poszczególnych latach średnie wskaźniki
jednostkowego zużycia ciepła (energii chemicznej węgla) na
wyprodukowanie jednostki energii elektrycznej, natomiast w
kolumnie 3 średnie wartości opałowe spalanego węgla. Po
podzieleniu ilości ciepła zawartego w 1 tonie węgla przez
wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła uzyskano zaprezentowane w kolumnie 4 wskaźniki mówiące o tym ile kWh energii
można wyprodukować z jednej tony węgla odpowiedniego rodzaju. Kolejne kolumny zawierają elementy składowe kosztów
i oszacowanie jednostkowego kosztu produkcji energii.
Tab. 7.

Dla węgla kamiennego koszty razem (kol. 8) są sumą
kosztów związanych z opłatami za gospodarcze korzystania ze
środowiska (wyliczone jako suma opłat za emisję dwutlenku
siarki i pyłów oraz za składowanie odpadów stałych — kolumna
5), kosztów transportu (kol. 6) i ceny węgla (kol. 7). W kolumnie 9 podano jednostkowy koszt produkcji 1 MWh energii w
elektrowni na węgiel kamienny, przy założeniu użytkowania
węgla o parametrach średnich w danym roku.
Dla węgla brunatnego przyjęto, że jednostkowy koszt
produkcji energii elektrycznej jest taki sam jak na węglu kamiennym (kol. 9), z czego wyznaczono koszty razem związane
z użytkowaniem węgla brunatnego w elektrowni opartej na

Węgiel brunatny ogółem
Cena węgla brunatnego
zł/Mg
zł/GJ
51,64
6,06
49,52
5,78
52,46
6,16
56,06
6,49

Współczynnik przeliczeniowy
Cena węgla brunatnego/kamiennego
0,3898
0,3894
0,3944
0,4045
0,39
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podać w zł na jednostkę ciepła zawartą w węglu i wtedy należy
cenę wyrażoną w zł/ Mg (kol. 7) podzielić przez średnią wartość
opałową węgla brunatnego spalonego w danym roku (kol. 3).
Zestawienie wyliczonych cen ekwiwalentnych węgla brunatnego w złotych na tonę oraz w złotych na GJ jak również
wyznaczonych współczynników przeliczeniowych przedstawiono w tabeli 7. Średni współczynnik w okresie 2002 – 2005
dla węgla brunatnego ogółem wyniósł 0,39.
Warunkiem konkurowania węgla brunatnego z węglem
kamiennym jest aby współczynnik przeliczeniowy między ceną
węgla brunatnego a ceną węgla kamiennego nie był wyższy niż
wyznaczony. A więc wyznaczone ceny węgla brunatnego należy
traktować jako ceny maksymalne, powyżej których elektrownie
opalane węglem brunatnym nie mogłyby konkurować z elektrowniami opalanymi węglem kamiennym.
Konkurencyjność cen krajowych węgla
z węglem importowanym
Interesem producenta węgla jest uzyskanie jak najwyższej
ceny za swój produkt. Wymagana minimalna cena powinna
pokrywać wszystkie koszty pozyskania węgla oraz przynosić
pewną (choćby minimalną) stopę zysku. Z drugiej strony
użytkownicy węgla chcą go nabyć po jak najniższej cenie. W
przypadku elektrowni opartej na węglu kamiennym, paliwo
może pochodzić nie tylko od polskich producentów węgla ale
również z importu. Z punktu widzenia polskiego producenta
węgla, cena oferowana powinna być na takim poziomie by
eliminować konkurencję importowanego węgla [6].
Obecnie w Polsce coraz częściej ceny węgla kamiennego
energetycznego dostarczanego do energetyki bazują na referencyjnych cenach węgla na rynkach międzynarodowych.
Elektrownie podpisując z kopalniami umowy wieloletnie na
dostawy węgla formułują zapisy, które między innymi pozwalają indeksować zmiany cen w zależności od sytuacji cenowej
na międzynarodowych rynkach węglowych. Taka tendencja
będzie się umacniać w przyszłości, a związki cen paliw na rynku
krajowym z cenami na rynkach międzynarodowych będą coraz
wyraźniejsze.
Na rysunku 2 przedstawiono kształtowanie się cen węgla na
rynku europejskim od 2000 r. Przedstawione ceny to wartości
średnie z dwóch indeksów cenowych (jedne z najważniejszych
dla tego rynku) MCIS oraz ICR w portach ARA na warunkach
CIF.

Najwyższe ceny węgla odnotowano w 2004 r. Obecnie
średnia cen za rok 2007 wyrażona w USD/GJ wynosi około
2,84 USD/GJ i jest tylko o 3% niższa niż cena z roku 2004,
kiedy wystąpiło maksimum w całej historii cen CIF. Z powodu
aprecjacji złotego, te same ceny wyrażone w zł/GJ wynoszą
około 8,2 zł/GJ i są niższe o ponad 23% od cen maksymalnych
z 2004 roku. Obserwuje się jednak trend wzrostowy tych cen.
Notowania cen węgla CI ARA z końca czerwca 2007 r. wykazują poziom przekraczający 9 zł/GJ.
Rozważając konkurencyjność węgla krajowego z importowanym należy zdawać sobie sprawę, że koszty importu węgla
do Polski będą wyższe od cen CIF ARA o około 20%[4, 11,
12] Ceny miałów energetycznych oferowanych przez polskich
producentów do energetyki kształtują się na poziomie 8 – 8,8zł/
GJ. Ten poziom, czyli w przeliczeniu na węgiel normatywny
(21 MJ/kg) około 170 – 180 zł/t, wskazuje, że polski węgiel
jest konkurencyjny do węgla importowanego.
Ceny węgla kamiennego w Polsce w dostawach do energetyki zawodowej na ogół zawsze były niższe niż na rynkach
międzynarodowych. Porównanie tych cen za lata 2000 – 2005
przedstawiono w tabeli 8. Tylko w 2002 r. ceny krajowe były
wyższe od cen na rynkach międzynarodowych. Średnio za
okres 2000 – 2005 ceny węgla energetycznego w dostawach
do energetyki kształtowały się na poziomie 85% ceny na rynku
CIF ARA.
Tab. 8.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
Średnio

Rys. 3.

Rys. 2.

Ceny węgla kamiennego energetycznego na rynkach
międzynarodowych (CIF ARA) w przeliczeniu na zł/GJ
oraz w USD/GJ
Źródło: obliczenia własne na podstawie [11,12]

Porównanie cen węgla krajowego dostarczanego do
energetyki z cenami węgla na rynkach międzynarodowych

Ceny
krajowe
USD/GJ
1,32
1,50
1,53
1,53
1,71
2,01
1,60

Ceny
CIF ARA
USD/GJ
1,43
1,57
1,26
1,71
2,87
2,43
1,88

Stosunek
cen krajowych
do cen CIF ARA
92,3%
95,5%
122,1%
89,3%
59,5%
82,5%
85,1%

Średnie ceny węgla kamiennego energetycznego
CIF ARA w przeliczeniu na węgiel 21 MJ/kg oraz
odpowiadające im ekwiwalentne ceny węgla brunatnego

Ceny węgla energetycznego na rynku krajowym nie mogą
przekroczyć poziomu cen CIF ARA z rynków międzynarodowych a ceny węgla brunatnego muszą kształtować się na
poziomie ekwiwalentnym. Wykorzystując przeliczniki węgla
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kamiennego energetycznego na węgiel brunatny można wyznaczyć maksymalny poziom cen węgla brunatnego wynikający
z konkurencyjności z węglem kamiennym importowanym.
Porównanie takie przedstawiono na rysunku 3.
Wykorzystując przeliczniki węgla kamiennego energetycznego na węgiel brunatny poziom ekwiwalentny cen węgla
brunatnego w ostatnich latach wynosi około 65 – 70 zł/t.
Oczywiście trzeba pamiętać, że kopalnie węgla kamiennego
starają się sprzedawać węgiel poniżej cen z rynków międzynarodowych, a ponadto sprzedając węgiel dużym odbiorcom,
jakimi są niewątpliwie elektrownie zawodowe, kopalnie stosują
system upustów i rabatów, który można ocenić maksymalnie
na 15%. Wówczas tzw. parytet węgla brunatnego średni dla
branży można określać na poziomie 55 – 60 zł/t.
Przy takiej cenie za węgiel koszty produkcji energii z węgla
brunatnego będą podobne do kosztów produkcji energii z węgla
kamiennego.
Podsumowanie
Ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym są
podobne bez względu na paliwo z jakiego została ta energia wytworzona. Węgiel kamienny i węgiel brunatny są podstawowymi
surowcami do produkcji energii elektrycznej. Mogą być stosowane

zamiennie, a to który z tych węgli będzie miał większy udział w
produkcji energii elektrycznej zależy, między innymi, od cen za
jakie elektrownia może zakupić ten węgiel i w konsekwencji ile
wyniosą koszty produkcji jednostki energii z tego węgla.
Węgiel brunatny nie jest towarem o charakterze rynkowym,
więc ustalenie jego prawidłowej ceny może być dokonane nie
wprost – poprzez ustalenie maksymalnej ceny, przy której
koszt wytworzenia jednostki energii z tego węgla będzie nie
większy niż koszt wytworzenia jednostki energii z węgla kamiennego. Taki poziom cen nazwano ceną węgla brunatnego
ekwiwalentną do ceny węgla kamiennego. Wykonane oszacowanie tych cen wskazuje, że w 2005 r. średnia dla przemysłu
ekwiwalentna cena węgla brunatnego to 56,06 zł/t. Wzrost cen
węgla kamiennego, a co za tym idzie również wzrost cen węgla
brunatnego, są ograniczone cenami węgla energetycznego na
rynku międzynarodowym. Węgiel importowany może bowiem
stać się konkurencyjnym paliwem w polskiej elektroenergetyce,
jeśli koszty importu węgla staną się niższe od kosztów zakupu
węgla w kraju (w tym koszty zakupu ekwiwalentnego węgla
brunatnego) Zważywszy na to, że aktualne ceny węgla na
rynkach międzynarodowych są bardzo wysokie należy ocenić,
że w dłuższej perspektywie węgiel brunatny pozostanie konkurencyjnym paliwem do produkcji energii elektrycznej przy
cenach nie przekraczających średnio 60 zł/t.
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TECHNOLOGIA LIKWIDACJI ZWAŁOWISKA TYMCZASOWEGO
NA PRZEDPOLU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO W ODKRYWCE
„DRZEWCE” W KWB „KONIN” S.A.
LIQUIDATION OF THE DUMP ON THE PRE-FIELD OF EXPLOITATION FRONT IN OPEN PIT
„DRZEWCE” IN KONIN LIGNITE MINE
Zbigniew Jagodziński – KWB „Konin” w Kleczewie S.A.
Maciej Zajączkowski, Zbigniew Kasztelewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
W artykule przedstawiono zastosowanie nowej technologii zwałowania nadkładu z wkopu udostępniającego na zwałowisku
tymczasowym na przedpolu frontu eksploatacyjnego, którą zastosowano w odkrywce „Drzewce” w KWB „Konin”. Omówiono
technologię likwidacji tego zwałowiska, początkowo przy użyciu jednej koparki SchRs 900 oraz w drugim etapie za pomocą
dwóch koparek: SchRs 900 oraz KWK 900M. Dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych wpomagających prace projektowe
możliwe jest dokonywanie szeregu analiz i symulacji postępów frontów eksploatacyjnych oraz wybór najkorzystniejszego wariantu. W artykule opisano proces projektowy budowy wkopu udostępniającego i zwałowiska na przedpolu przy użycie właśnie
takich narzędzi.
The paper presents application of new overlay dumping technology from excavation on temporary dumping ground on the
pre-field of exploitation front. This system has been applied in “Drzewce” open pit in Konin Lignite Mine. Liquidation technology of this dump used in the first stage one BWE SchRs 900 and in the second stage two excavators: SchRs 900 and KWK
800M has been also described. The computer science instruments assisting design works in mine make possible consider a lot
of analysis and simulations of exploitation fronts and choice the best solution.
Wstęp

Budowa zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego

Odkrywka „Drzewce” jest przykładem zastosowania innowacyjnej technologii zwałowania nadkładu podczas udostępniania
złoża węgla brunatnego, która polegała na budowie tymczasowego
zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego. Po przeprowadzeniu szeregu analiz techniczno-ekonomicznych zdecydowano, iż
najkorzystniejszym wariantem będzie właśnie takie rozwiązanie.
Głównymi czynnikami przemawiającymi za budową zwałowiska
tymczasowego był brak odpowiedniej ilości gruntów potrzebnych
pod zwałowisko zewnętrzne oraz słaba nośność gruntów przeznaczonych pod to zwałowisko jak i duże wydatki związane z zakupem gruntów oraz rekultywacją zwałowiska zewnętrznego.

W listopadzie 2005 roku rozpoczęły się prace udostępniające
odkrywki „Drzewce” w Polu „Bilczew”. Jednak jeszcze przed
rozpoczęciem budowy wkopu udostępniającego wyeksploatowano z przedpola tej odkrywki płytko zalegającą soczewkę
piasku o parametrach zgodnych z normą PN-EN 13139:2003,
klasyfikującą go jako materiał nadający się do wykorzystania
w budownictwie i drogownictwie. Objętość soczewki piasku
wyniosła 850 tys. m3. Dodatkowo w celu wyrównania terenu
pod składowisko piasku wyeksploatowano 450 tys. m3 nadkładu
zalegającego bezpośrednio nad warstwą piasku. Urobienie tej
soczewki jeszcze przed rozpoczęciem budowy wkopu udostęp-

Rys. 1.

Zwałowisko nadkładu na przedpolu frontu eksploatacyjnego w odkrywce „Drzewce” w polu „Bilczew” (stan w momencie
przejścia na zwałowanie wewnętrzne)
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niającego i odłożenie jej na składowisku poza granicą południową odkrywki pozwoliło na zmniejszenie wielkości zwałowiska
tymczasowego, a tym samym ilości nadkładu koniecznej do
powtórnego urobienia i zezwałowania do wyrobiska łącznie
o 1,3 mln m3. Ostatecznie zwałowisko tymczasowe miało 4,45
mln m3 objętości i zajęło powierzchnię 58,9 ha (rys. 1).
Zmniejszenie objętości nadkładu między wkopem udostępniającym a zwałowiskiem tymczasowym umożliwiło szybkie
wyprzedzenie frontu nadkładowego w stosunku do frontu
węglowego i przejście już po 10 miesiącach do zwałowania
wewnętrznego. Zachowane przy tym zostało maksymalne
wydobycie węgla w pierwszych miesiącach eksploatacji.
Schemat technologiczny ustawienia maszyn podstawowych
przedstawiono na rysunku 2. Koparka SchRs 900 urabiała I piętro nadkładowe o wysokości 17 m wraz z podpiętrem dolnym
o wysokości 5 m. Do urabiania pokładu węgla przeznaczona
była koparka łańcuchowa Rs 400. Nadkład transportowany
był jednym ciągiem przenośników taśmowych do zwałowarki
A2RsB 5000M. Zwałowarka ta wykonała zwałowisko tymczasowe, a następnie przeszła do zwałowania wewnętrznego.

Rys. 2.

Schemat technologiczny ustawienia maszyn podstawowych w odkrywce „Drzewce” w polu „Bilczew” (pierwszy etap likwidacji
zwałowiska na przedpolu)

Likwidacja zwałowiska
na przedpolu frontu eksploatacyjnego
Zaprojektowanie wierzchowiny zwałowiska tymczasowego
na rzędnej +98 m n.p.m. umożliwiło urabianie jednym piętrem
nadkładowym zarówno nadkładu, jak i zwałowiska tymczasowego. Piętro to pozwoliło na maksymalne wykorzystanie
wysokości urabiania koparki nadkładowej SchRs 900.
W lipcu 2007 r. wprowadzona zostanie kolejna koparka
nadkładowa KWK 800M, która w lutym 2007 r. zakończyła
swoją pracę na II poziomie nadkładowym w odkrywce „Lubstów”. Z uwagi na możliwość użycia dwóch koparek do urabiania nadkładu nastąpi zmiana podziału pięter eksploatacyjnych
w wyrobisku. Schemat technologiczny ustawienia maszyn
podstawowych w tym wariancie przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3.
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Przewiduje się, że koparka SchRs 900 będzie urabiała
zasadnicze piętro nadkładowe poruszając się po stropie węgla.
Natomiast koparka KWK 800M przeznaczona zostanie do
likwidacji pozostałej część zwałowiska tymczasowego (około
65% jego początkowej objętości) z poziomu zbliżonego do
rzędnej otaczającego terenu. Stan frontów eksploatacyjnych
oraz pięter eksploatacyjnych przedstawiono na rysunku 4.
Z uwagi na duże naciski jednostkowe koparki KWK 800M
poziom roboczy został tak zaprojektowany, aby wraz z warstwą
zwałowiska tymczasowego koparka urabiała także warstwę
pierwotnego gruntu około 2-2,5 m poniżej terenu jego posadowienia. Również z uwagi na konieczność odprowadzania wód
opadowych, a także maksymalne wykorzystanie parametrów
tej koparki poziom roboczy został zaprojektowany z dopuszczalnym nachyleniem w przedziale rzędnych od + 85 do +
94 m n.p.m. Pozwoli to na bezpieczną pracę koparki podczas
likwidacji zwałowiska.
Usytuowanie poziomu roboczego koparki KWK 800M
powyżej poziomu pierwotnego terenu spowodowałoby, że
koparka ta poruszałaby się po wcześniej już zezwałowanym

nadkładzie tworzącym zwałowisko tymczasowe o mniejszej
wytrzymałości na naciski jednostkowe niż grunt rodzimy.
Mogłoby to doprowadzić do chwilowej utraty stateczności koparki, zwłaszcza w okresie występowania trudnych warunków
atmosferycznych.
Koparka KWK 800M po likwidacji około 65 % pozostałej
części zwałowiska tymczasowego zostanie wykorzystana do
zdejmowania nadkładu na pozostałych polach eksploatacyjnych
odkrywki „Drzewce”, a mianowicie w polu „A” i w polu „B”,
gdzie stosunek nadkładu do węgla jest znacznie większy niż
w polu „Bilczew”.
Wprowadzenie dodatkowej koparki w okresie likwidacji
zwałowiska pozwoli na zwiększenie wydobycia węgla z tej
odkrywki z 2,2 mln Mg do 2,8 mln Mg rocznie.

Schemat technologiczny ustawienia maszyn podstawowych w odkrywce „Drzewce” w polu „Bilczew” (drugi etap likwidacji
zwałowiska na przedpolu)
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Rys. 4.

Zwałowisko na przedpolu frontu eksploatacyjnego w odkrywce „Drzewce” w polu „Bilczew” (stan w momencie wprowadzenia
koparki KWK 800M)

Metoda projektowania wkopu udostępniającego
i tymczasowego zwałowiska na przedpolu
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
na przykładzie odkrywki „Drzewce”
Podczas prac projektowych przy budowie wkopu udostępniającego i zwałowiska tymczasowego na przedpolu odkrywki
„Drzewce” w polu „Bilczew” wykorzystano narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie technologii górniczej
w postaci programu MICROSTATION® wraz dodatkowymi
kompatybilnymi programami do tworzenia cyfrowych powierzchni trójwymiarowych takimi jak program MODELLER®. Kopalnia „Konin” z powodzeniem wykorzystuje te
programy do obsługi geologicznej i technologicznej wszystkich
swoich odkrywek [3].
Proces projektowy podzielony został na dwa zasadnicze etapy:
Pierwszy etap – (tworzenie danych wejściowych koniecznych
do dalszych obliczeń). Polega na wykonaniu modeli cyfrowych
stropu i spągu pokładu węgla z uprzednim wprowadzeniem
danych do oprogramowania pochodzących z dokumentacji
geologicznej (otworów badawczych - współrzędne X,Y,Z z poszczególnych otworów) i wyliczeniu całkowitych zasobów
węgla w pokładzie. Następnie wykonuje się obmiar geodezyjny
powierzchni terenu nad złożem oraz sporządza się cyfrowy
model powierzchni terenu.
W dalszej kolejności proces projektowy polega na zaprojektowaniu wszystkich elementów zarysu wyrobiska docelowego
wraz z wykonaniem modeli całej odkrywki do stropu i spągu
pokładu wraz ze zboczami, co pozwala na określenie wielkości
nadkładu w całym wyrobisku. Po wykonaniu modeli wyrobiska
możliwe jest oszacowanie całkowitej ilości zasobów przemysłowych węgla możliwych do eksploatacji w całym okresie
istnienia projektowanej kopalni.
Drugi etap – (analizy najkorzystniejszego miejsca lokalizacji
wkopu udostępniającego oraz miejsca usytuowania zwałowiska na przedpolu). Analiza ta będzie polegała na znalezieniu
najkorzystniejszego stosunku nadkładu do węgla dla wkopu
udostępniającego jak i dla lokalizacji zwałowiska na przed-

polu. W analizie tej należy także brać pod uwagę istniejącą
infrastrukturę w rejonie wybranej lokalizacji i koszty jej
likwidacji.
Po dokonaniu wyboru miejsca lokalizacji wkopu udostępniającego i zwałowiska na przedpolu należy wykonać cyfrowy
model wkopu udostępniającego oraz oszacować wielkość nadkładu podczas profilowania pochylni zjazdowych dla maszyn
podstawowych. Następnie po wykonaniu symulacji postępu
frontów nadkładowych i węglowych w wyrobisku określa
się stan frontów eksploatacyjnych w momencie przejścia na
zwałowanie wewnętrzne. Na tym etapie procesu projektowego
można obliczyć także całkowitą ilość nadkładu jaką należy
przeznaczyć do zwałowania na zwałowisku tymczasowym.
W dalszej kolejności należy zbudować pierwszy model bryły
zwałowiska na przedpolu z określeniem jego powierzchni i wysokości. Projektowanie bryły zwałowiska musi uwzględniać
parametry maszyn podstawowych, które będą przeznaczone
do jego likwidacji.
Wskazane jest (o ile warunki terenowe na to pozwalają)
projektować bryłę zwałowiska w taki sposób, aby podczas
likwidacji wykonywać jak najmniej operacji technologicznych
tj. przesuwania przenośników taśmowych czy przejazdów
maszyn podstawowych na dodatkowe poziomy robocze utworzone na zwałowisku tymczasowym. Każde tego typu operacje
powodują ograniczenie wydajności efektywnych maszyn oraz
postępów frontów eksploatacyjnych, co w konsekwencji może
mieć wpływ na wielkość wydobycia węgla w okresie likwidacji
zwałowiska.
Po wykonaniu pierwszego modelu bryły zwałowiska należy dokonać symulacji postępów frontów eksploatacyjnych
podczas likwidacji zwałowiska. Pozwoli to na zweryfikowanie
zdolności wydobywczych odkrywki w tym okresie w stosunku
do wymaganych wielkości wydobycia węgla. Jeżeli otrzymane wyniki okażą się niezadowalające dokonuje się zmiany
kształtu wkopu lub zwałowiska, a ostatecznie nawet i zmianę
ich lokalizacji. Po uwzględnieniu tych korekt należy wykonać
powtórną symulację postępów frontów eksploatacyjnych w
wyrobisku z określeniem możliwości wydobywczych odkrywki
po dokonanej korekcie. Taki sposób postępowania pozwala
w krótkim czasie na znalezienie miejsca lokalizacji wkopu
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Rys. 5.

Etap I projektowania – określenie danych wejściowych i tworzenie modeli docelowych wyrobiska

Rys. 6. Etap II projektowania – modelowanie bryły wkopu udostępniającego i zwałowiska na przedpol
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udostępniającego oraz zwałowiska na przedpolu z określeniem
ich kształtu, które umożliwi osiągnięcie największej zdolności
wydobywczej oraz pozwoli zminimalizować prace związane
z likwidacją zwałowiska.
Schemat całego procesu projektowego z opisem poszczególnych etapów przedstawiony został na rysunku 5.
Podczas wykonywania symulacji postępów frontów eksploatacyjnych, symulacje te powinno się przeprowadzać aż do końca eksploatacji wyrobiska. Da to odpowiedź, czy w późniejszym
okresie, już po zakończeniu udostępnienia złoża i po likwidacji
zwałowiska tymczasowego, nie wystąpi nadmierne zbliżanie
się frontów węglowych do stopy zwałowiska wewnętrznego
(zagrożenie zasypywania się frontów węglowych). W przypadku wystąpienia zakłóceń w przemieszczaniu się frontów
roboczych można jeszcze sterować postępami frontów poprzez
zmianę kształtu zwałowiska na przedpolu, zmianę kształtu
zwałowiska wewnętrznego lub zmianę rzędnych poziomów
roboczych poszczególnych koparek.
Przedstawiony proces projektowy pozwala także na
określenie wielkości wyrobiska końcowego po zakończeniu
eksploatacji węgla wraz z określeniem objętości i powierzchni
przyszłego zbiornika wodnego co pozwoli oszacować czas
jego napełniania. Parametry te mają bezpośredni wpływ na
wielkość wydatków związanych z rekultywacją wyrobiska
końcowego.
Modelowanie bryły zwałowiska i wkopu udostępniającego
według opisanej metody pozwoliło na znaczne zmniejszenie objętości wkopu udostępniającego i zwałowiska na przedpolu odkrywki
„Drzewce” podczas udostępniania złoża węgla brunatnego.

Podsumowanie
Budowa zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego
jest zagadnieniem bardziej złożonym niż budowa „typowego”
zwałowiska zewnętrznego. Wymaga ona przeprowadzenia szeregu
obliczeń i symulacji postępów frontów eksploatacyjnych obejmujących zarówno okres udostępnienia złoża, likwidacji zwałowiska
na przedpolu aż do końca wydobycia węgla. W każdym z tych
przypadków należy sprawdzić czy zostanie zachowana bezpieczna
odległość pomiędzy krawędzią spągu pokładu węgla a stopą zwałowiska wewnętrznego. Dodatkowo, konieczne jest opracowanie
sposobów likwidacji zwałowiska na przedpolu, aby nie spowodowało to zbyt dużych komplikacji w technologii eksploatacji. W
przypadku odkrywki „Drzewce” dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu kształtu zwałowiska tymczasowego około 45% jego
objętości powtórnie urobi koparka SchRs 900 z jednego poziomu
roboczego. Pozostała część zwałowiska przeznaczona będzie do
urobienia przez drugą koparkę nadkładową KWK 800M, która
została przetransportowana z sąsiedniej odkrywki „Lubstów”.
Wprowadzenie dodatkowej koparki umożliwi szybszą likwidację
tego zwałowiska co zwiększy zdolność wydobywczą odkrywki
z dotychczasowego 2,2 mln Mg do 2,8 Mg rocznie.
Obecnie, dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych
możliwe jest dokonywanie szeregu obliczeń i symulacji postępów frontów roboczych oraz precyzyjne określenie możliwości
wydobywczych węgla w okresach powtórnego urabiania i zwałowania nadkładu zlokalizowanego na zwałowisku na przedpolu. Umożliwia to porównanie wielu wariantów eksploatacji
i wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
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KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO I ELEKTROWNIA
JAKO BILATERALNY MONOPOL
A LIGNITE MINE AND A POWER PLANT AS A BILATERAL MONOPOLY
Leszek Jurdziak - Wydział Górniczy, Politechnika Wrocławska

W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Tandem
kopalni i elektrowni potraktowano jako bilateralny monopol, co dzięki zastosowaniu algorytmu Lerchsa-Grossmanna umożliwiło znalezienie optymalnego rozwiązania dla całego układu w długim okresie. Zastosowanie metod teorii gier w tym schematu arbitrażowego Nasha oraz prezentacja poziomic cen węgla na wykresie podziału łącznego zysku dla poszczególnych optymalnych
wyrobisk docelowych pozwala przeanalizować różne strategie obu stron i zbadać skłonność kopalni do oportunizmu. Polega on
na rezygnacji kopalni z eksploatacji wyrobiska optymalnego dla całego układu na rzecz eksploatacji wyrobiska optymalnego
tylko dla niej. Kierowanie się racjonalnością grupową zamiast indywidualnej może być osiągnięte nie tylko poprzez integrację
pionową obu podmiotów, lecz również poprzez wybór ceny węgla na poziomie nie niższym niż cena optymalna lub poprzez oparcie formuły ceny bazowej węgla na wspólnie uzgodnionym podziale zysku – potraktowanie ceny węgla jako ceny transferowej.
Przykładową analizę przeprowadzono dla hipotetycznej elektrowni i kopalni eksploatującej złoże węgla brunatnego, dla którego
wygenerowano optymalne wyrobiska docelowe dla różnych poziomów cen bazowych węgla.
The outcome of economic analysis of a lignite mine and a power plant operation is presented. Tandem of a mine and a power plant has been treated as a bilateral monopoly, what thanks to application of the Lerchs-Grossmann algorithm enable finding the optimal solution for the whole system in long run. Application of game theory methods including the Nash bargaining
solution and the presentation of lignite contours on the chart of joint profit split between both partners for different optimal
ultimate pits enables consideration of different price strategies of both sides and analyze mine’s enhancement to opportunism.
It can be described as the resignation by the mine from mining the pit, which is optimal for both sides on the pit, which is optimal only for the mine. Group rationality can be attained not only through vertical integration but also through careful choice
of lignite price on the level not lower than the optimal price for the whole unit or basing the price formula on the agreed split
of profit – treatment of lignite price as the transfer price. Example analysis is based on a hypothetical power plant and a mine
excavating the lignite deposit for which the set of optimal ultimate pits has been generated for different levels of lignite price.
Współzależność kopalni i elektrowni
w bilateralnym monopolu
Zniesienie obowiązku zatwierdzania cen węgla brunatnego
przez Prezesa URE oraz liberalizacja rynku energii elektrycznej
stworzyły nowe warunki funkcjonowania kopalń i elektrowni.
Cena węgla przestała być zewnętrznym parametrem narzuconym odgórnie i stała się elementem, który może twórczo zostać
wykorzystany przez obie strony. Swoboda negocjacji ceny oraz
konieczność zmierzenia się z konkurencją na rynku energii elektrycznej powodują, że warto przeanalizować funkcjonowanie
tego układu łącznie, a nie osobno. Obie firmy są bowiem od
siebie współzależne tworząc strukturę nazywaną bilateralnym
monopolem.
W klasycznym rozwiązaniu dla bilateralnego monopolu [1]
można wskazać optymalną ilość produktu pośredniego (węgla),
która maksymalizuje łączny zysk całego układu. Cena pozostaje
jednak niezdeterminowana i może być wybrana (wynegocjowana) gdzieś na krzywej kontraktu (rys.1) - przedziale cen [pE,pK]
wyznaczającym progi rentowności kopalni i elektrowni.
Niestety rozwiązanie to nie odpowiada specyfice kopalni
i elektrowni. Zazwyczaj kopalnia eksploatuje konkretne wyrobisko docelowe, które zaprojektowano i przyjęto do realizacji.
Jest mało prawdopodobne by zawierało ono dokładnie tyle
węgla xbm ile wynika z rozwiązania optymalnego. Jeśli wyrobisko okaże się mniejsze i będzie zawierać x’ węgla, to przedział
akceptowalnych cen [pE’,pK’] (krzywa kontraktu) będzie szerszy, lecz łączne zyski będą mniejsze. Podobnie dla wyrobiska

większego, zawierającego x’’ węgla, łączne zyski będą niższe,
zmniejszy się jednak przedział akceptowalnych cen [pE’’,pK’’].
W punkcie przecięcia popytu na węgiel i kosztu jednostkowego
(przeciętnego) jego wydobycia obie strony i cały układ osiągną
progi rentowności.
Nasuwają się pytania. Czy każde wyrobisko, które zawiera
xbm węgla zapewni taki sam łączny wynik finansowy? Jeśli nie,
to jak znaleźć wyrobisko docelowe z optymalną ilością węgla
maksymalizujące łączny zysk? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest oczywiście przecząca. Istnieje bowiem nieskończenie
wiele wyrobisk zawierających xbm węgla, ale tylko jedno
z nich xVmax maksymalizuje łączny wynik finansowy (PVmax
= max(PV : xbm=V*r), gdzie r jest gęstością węgla) spełniając jednocześnie wymogi sztuki górniczej (m.in. nachylenie
skarp). Jest to wyrobisko uzyskane z procesu optymalizacji
kopalń odkrywkowych, poprzez zastosowanie algorytmu
Lerchs’a-Grossmann’a.
W pracach [2, 3] zaprezentowano metodę znalezienia wyrobiska docelowego maksymalizującego łączne zyski układu.
Swoboda negocjacji ceny węgla pozwala zbadać wrażliwość
zmiany wielkości i parametrów optymalnego wyrobiska docelowego i węgla w nim zawartego na jej zmianę [12] i znaleźć
zależność ceny węgla od jego ilości, którą będzie chcieć i móc
podać kopalnia w długim okresie (x=x(pn), część dolna rys.1).
Zastosowanie procesu parametryzacji pozwala zbudować,
krzywą podaży węgla w długim okresie, a to prowadzi do
wyznaczenia optymalnej ceny (pVmax) i optymalnego wyrobiska
(Vmax).
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oraz posiada strategię dominującą polegającą na dopasowaniu
wyrobiska docelowego do wynegocjowanej ceny węgla, tak by
zmaksymalizować własne zyski, a nie łączny zysk całego układu.
Stwarza to zachętę do oportunizmu, która zwiększa się w miarę,
gdy negocjowana cena jest coraz niższa od ceny optymalnej.
Procedura wyboru wyrobiska docelowego maksymalizującego łączne zyski bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni
może z powodzeniem posłużyć do optymalnego, przestrzennego
wyznaczania zasobów bilansowych węgla brunatnego w oparciu
o kryteria ekonomiczne związane zarówno z kopalnią i elektrownią jak i rynkiem energii elektrycznej, na którym ona działa.
Wpływ ceny węgla na podział łącznego zysku pomiędzy
kopalnię i elektrownię
Z uwagi na to, że dla konkretnego wyrobiska docelowego
cena węgla brunatnego nie ma wpływu na łączny zysk całego
układu mamy do czynienia z grą o sumie dodatniej/zerowej,
przedział negocjacji ceny węgla można zobrazować na wykresie
zysków elektrowni w funkcji zysków kopalni w postaci odcinka
prostej o współczynniku –1 leżącego w dodatniej ćwiartce wykresu i łączącego dwa punkty na osi zysku kopalni i elektrowni
o wartości PV (rys. 2).

Rys. 1.

Graficzne rozwiązanie dla bilateralnego monopolu
kopalni i elektrowni w długim okresie

W przeciwieństwie do rozwiązania klasycznego rozwiązanie dla kopalni węgla brunatnego i elektrowni w długim
okresie jest więc zdeterminowane zarówno w zakresie wielkości
i kształtu optymalnego wyrobiska docelowego (Vmax) maksymalizującego łączne zyski układu (PVmax) jak i ceny węgla
(pVmax). Oczywiście również dla wyrobiska optymalnego można
znaleźć przedział cen węgla wyznaczający krzywą kontraktu
[pE, pK], jednak dla ceny optymalnej pVmax znika zachęta kopalni do oportunizmu. Przy tej cenie cele kopalni pokrywają się
z celami całego układu. Cena pVmax jest najniższą ceną węgla,
dla której kopalnia dążąc do maksymalizacji swojego zysku
maksymalizuje jednocześnie zyski układu.
Negocjacje pomiędzy kopalnią a elektrownią
jako gra o sumie niezerowej
Dopuszczenie możliwości zmiany wyrobiska docelowego
przez kierownictwo kopalni, w tym możliwość zastosowania
optymalizacji, powoduje, że negocjacje ceny węgla z elektrownią przestają być antagonistyczną grą o sumie stałej/zerowej
i mogą być potraktowane jako dwuetapowa, kooperacyjna gra
o sumie niezerowej/zmiennej [7].
Z uwagi na to, że poprawy wyniku finansowego układu
kopalni i elektrowni należy szukać w optymalnym dopasowaniu kształtu i wielkości wyrobiska docelowego do popytu
na energię elektryczną (jej ceny), a nie przeciągających się
negocjacjach ceny węgla, gra powinna toczyć się w dwóch
etapach. W pierwszym obie strony powinny wybrać optymalne
wyrobisko maksymalizujące łączne zyski tego układu, a dopiero
w drugim, po uzgodnieniu akceptowanego podziału zysku, zrealizować go poprzez przyjęcie odpowiedniej ceny transferowej
węgla lub zastosowanie wypłat ubocznych.
W relacjach kopalni i elektrowni istnieje asymetria informacji - kopalnia ma przewagę wynikającą ze znajomości złoża
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Rys. 2.

Wpływ ceny węgla P na podział łącznego zysku
pomiędzy kopalnię a elektrownię. Naniesiono podziałkę
reprezentującą zmiany udziałów w zysku ze skokiem
co 1% [9]

Ponieważ dla danego wyrobiska suma zysków obu stron
jest stała (PK(P)+PE(P)=PV=const), a dla różnych cen węgla
z przedziału [pE,pK] różne udziały przypadną obu stronom, to
zmianę tych udziałów będzie można przedstawić jako przesunięcie punktu na tym odcinku. Nachylenie tego odcinka
obrazuje ciągły spadek zysku elektrowni z PV do zera w miarę wzrostu zysku kopalni od zera do PV . Ponieważ zmiany
udziałów w zysku na skutek zmiany ceny węgla są liniowe na
wykresie PE(PK(P)) można zaznaczyć w równych odstępach
wartości ceny węgla od pE do pK obrazujące wpływ zmian
ceny węgla na podział zysków (rys. 2). Jak widać cena węgla
P determinuje podział łącznego zysku pomiędzy elektrownię
i kopalnię jednoznacznie.
Zastosowanie schematu arbitrażowego Nasha
Do wypracowania sprawiedliwego podziału łącznego zysku
zaproponowano zastosowanie schematu arbitrażowego Nasha,
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który pozwala uwzględnić pozycje przetargowe obu stron w negocjacjach poprzez racjonalny wybór punktu status quo [9].
Punkt ten może reprezentować uzgodniony w umowie podział
wypłat/kar dla obu stron w momencie, gdy nie mogą dojść do
porozumienia i rezygnują z inwestycji. Może też obrazować
skalę dotychczasowego zaangażowania obu stron (np. wartość
obecną dotychczas poniesionych nakładów), które może w
zależności od nastawienia obu stron do siebie (chęci kooperacji
lub rywalizacji) zostać wykorzystane na korzyść lub niekorzyść
strony wykazującej większe zaangażowanie.
Zbiorem paretooptymalnym jest linia łącznego zysku
PK+PE=max(PV)=PVmax wykreślona dla wyrobiska docelowego (jednej z faz), które dla danej struktury kosztów kopalni
i elektrowni oraz przyszłego poziomu cen energii elektrycznej
maksymalizuje łączny zysk BM (utożsamiany z zyskiem pionowo zintegrowanego koncernu energetycznego PV). Jest to linia
o współczynniku kierunkowym minus 1 położona najdalej od
początku układu współrzędnych i przechodząca przez jeden
z punktów reprezentujący optymalną fazę (rys. 3). Sposób
wyznaczania optymalnego wyrobiska podany został w pracach
[2, 3].
Za akceptowalny obszar wyników targu/negocjacji kopalni
i elektrowni, inaczej zbiór rozwiązań dopuszczalnych S, można
uznać pole trójkąta znajdującego się w dodatniej ćwiartce układu
współrzędnych poniżej linii paretooptymalnej odpowiadającej
eksploatacji wyrobiska maksymalizującego łączny zysk BM
(rys. 3). Przyjmujemy, że żadna z firm nie będzie się dobrowolnie
godzić na ponoszenie straty, gdy łączny zysk jest dodatni. Nie
można też osiągnąć większego zysku od maksymalnego PVmax.
Każde rozwiązanie powinno więc mieścić się w trójkącie wyznaczonym punktami: (0,0), (PVmax, 0) i (0, PVmax).
W przypadku, gdy użyteczność jest transferowalna liniowo problem podziału znacznie się upraszcza i odpowiednim
rozwiązaniem w sensie Nasha jest punkt (k,e) dla którego
k=0.5 (k*-e*+PVmax)

(1)

e=0.5 (e*-k*+PVmax)

(2)

gdzie PVmax = k + e. Łatwo dostrzec, że k+e=PVmax oraz
k-e=k*-e*, a więc w tym przypadku wzajemne położenie obu
graczy utrzymuje się, a nadwyżkę użyteczności dzieli się równo
pomiędzy graczy.
Graficznie rozwiązanie można znaleźć na przecięciu linii
o nachyleniu 1 przechodzącej przez punktu status quo ze zbiorem negocjacyjnym (rys. 3).
Z uwagi na kontekst negocjacji można wyróżnić negocjacje strategiczne oraz negocjacje taktyczne/operacyjne.
Strategiczne dotyczą długiego okresu i są związane z wyborem
wyrobiska docelowego i generalnym podziałem zysku pomiędzy obie strony, a taktyczne dotyczą krótkiego okresu i albo
realizują przyjęty wcześniej podział zysku lub korygują go
na skutek pojawienia się nowych okoliczności (np. wcześniej
nieuwzględnionych wydatków związanych ochroną środowiska
itp.), albo stanowią próbę zmiany wcześniejszych ustaleń.
Osobnym zagadnieniem jest też przejście od realizacji
suboptymalnego wyrobiska do wyrobiska optymalnego, które

1

może nabrać wartości dzięki wykorzystaniu metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i znalezieniu lepszego wariantu
wyrobiska docelowego (rys. 3). Pojawia się wtedy zupełnie
nowa możliwość zmiany wielkości i kształtu wyrobiska docelowego, a raczej pozostałej do wybrania jego części, pozwalająca
poprawić wynik finansowy obu stron i trzeba tą nadwyżkę w
jakiś sposób podzielić. Taką możliwość można potraktować jako
opcję realną zmiany wielkości wyrobiska docelowego [11].

Rys. 3.

Zbiór rozwiązań dopuszczalnych - akceptowalnych
wyników gry (pole niebieskie) (∆), punkt status quo
wyznaczający zbiór negocjacyjny na paretooptymalnej linii
oraz rozwiązanie Nasha [11]

Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku
Z uwagi na możliwość pełnienia przez cenę węgla roli wyznacznika podziału zysku można popatrzeć na cenę węgla jak na
cenę transferową pomiędzy podmiotami powiązanymi [8]. Spośród
wielu metod wyznaczania ceny transferowej proponowanych przez
ustawodawcę1 jedynie zasada podziału zysku (obejmująca: analizę
rezydualną lub analizę udziału) wydaje się odpowiednia do jej
wyznaczenia. Proponowane zastosowanie schematu arbitrażowego
Nasha jest w pełni zgodne z tą metodą.
Opracowany sposób postępowania i procedury przy tworzeniu „Uprzedniego porozumienia cenowego” (APA – Advanced Price Agreements) mogą być pomocne przy zawieraniu
umów pomiędzy obu stronami bilateralnego monopolu [8].
Dla konkretnego wyrobiska negocjacje ceny węgla można
potraktować jako grę o sumie stałej, a cenę węgla jako wyznacznik podziału łącznego zysku pomiędzy kopalnię i elektrownię.
Wybór ceny pomiędzy cenami wyznaczającymi progi rentowności kopalni i elektrowni determinuje bowiem podział zysku
pomiędzy obydwie strony. Odpowiada to krzywej kontraktu
w klasycznym modelu bilateralnego monopolu. W pracy [9]
zaproponowano 10 różnych metod podziału w tym podział egalitarny, zwykły i niesymetryczny schemat arbitrażowy Nasha,
podział proporcjonalny, zapewniający równe i proporcjonalne
stopy zysku (w tym jedynie na bazie kosztów własnych) oraz
schemat arbitrażowy Nasha i Kalai’a-Smorodinsky’ego z indywidualnymi funkcjami użyteczności. Podział przynoszący
równe stopy zysku obliczone bez kosztów zakupu paliwa zapewnia identyczne stopy zysku dla kopalni i elektrowni, co dla

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen
w transakcjach dokonywanych przez tych podatników. (Dz. U. Nr 128, poz. 833 z późn. zm.).
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zintegrowanego pionowo podmiotu. Można to zinterpretować
jako rozwiązanie sprawiedliwe, gdyż nie wyróżnia żadnej ze
stron uwzględniając ponoszone koszty za wyjątkiem kosztów
paliwa, które w zintegrowanej firmie nie występują.
Dla zaproponowanych metod podziału zysku w bilateralnym monopolu kopalni i elektrowni wyznaczono formuły
cenowe dla węgla brunatnego oraz udziały w zysku kopalni
i elektrowni wyznaczone przez te ceny. Przeprowadzono też
analizę wrażliwości udziałów kopalni w łącznym zysku, poziomu cen granicznych wyznaczających progi rentowności, cen
węgla, łącznego zysku i zysku kopalni na zmianę ceny energii,
kosztów kopalni i elektrowni. Omówiono wyniki pod kątem korekty podziału w następnym okresie z uwzględnieniem inflacji,
zmian cen energii i kosztów kopalni i elektrowni i potencjalnej
pokusy zmiany proporcji udziałów poprzez zwiększanie wydatków.
Jeden z proponowanych podziałów wraz z wypracowaną
dla niego formułą cenową, w przypadku, gdyby uzyskał akceptację obu stron, mógłby pełnić rolę wyznacznika podziału
zysku pomiędzy kopalnię i elektrownię. Coroczne wyznaczanie
ceny węgla stałoby się tylko kwestią techniczną. Uwolniłoby to
obie strony od napięć i niepewności związanych z cyklicznym
negocjowaniem ceny węgla kierując ich wysiłki na powiększanie łącznego zysku poprzez efektywniejsze działanie, a nie na
walkę i spory o cenę węgla.

Rys. 4.

Poziomice cen węgla brunatnego dla wyrobisk 1-7.
Łączny zysk dla wyrobisk: 1,3,4,5,7,8 i 9 nie spada
poniżej 95%PVmax. Optymalna cena wynosi 53.20
PLN/Mg, a cena egalitarna ok. 66 PLN/Mg. Poziomice
sporządzono w programie Terrain™ firmy Earthworks
Corp. należącej do grupy Datamine

Rys. 5.

Poziomice cen węgla brunatnego dla wyrobisk 7-18.
Łączny zysk dla wyrobisk: 1,3,4,5,7,8 i 9 nie spada
poniżej 95%PVmax. Optymalna cena wynosi 53.20
PLN/Mg, a cena egalitarna ok. 66 PLN/Mg. Poziomice
sporządzono w programie Terrain™ firmy Earthworks
Corp. należącej do grupy Datamine

Poziomice ceny węgla jako narzędzie analizy
strategicznych pozycji negocjacyjnych
Interesującym i przydatnym narzędziem ułatwiającym rozpoznanie strategicznych pozycji obu stron jest mapa poziomicowa cen węgla umieszczona na wykresie rozkładu zysku pomiędzy
kopalnię i elektrownię. Zaproponowana po raz pierwszy w pracy
[11] pozwala nie tylko przedstawić wizualnie wpływ wyboru
ceny i wyrobiska docelowego na podział łącznego zysku, lecz
zbadać również wielkość zachęty kopalni do oportunizmu polegającego na jednostronnym odejściu od eksploatacji wyrobiska
optymalnego dla obu stron na rzecz wyrobiska maksymalizującego tylko zyski kopalni. Oportunizm z uwagi na asymetrię
informacji oraz posiadanie przez kopalnię strategii dominującej
(optymalizacji wyrobiska docelowego) stanowi realne zagrożenie
dla współpracy obu stron bilateralnego monopolu.
Przykładowe wykresy poziomic cen węgla brunatnego dla
jednej z wersji modelu ekonomicznego bilateralnego monopolu
kopalni i elektrowni na bazie studialnego modelu złoża węgla
brunatnego przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Pierwszy z nich
reprezentuje poziomice dla wyrobisk nie większych od optymalnego (o nr 7), a drugi dla wyrobisk większych (o nr 7-17).
Można zauważyć, że w zdeterminowanym podziale zysku
wyznaczonym optymalną ceną elektrownia uzyskuje udział
w łącznym zysku ok. 3.3 razy większy niż kopalnia, co może
budzić sprzeciw górników. Z drugiej strony z uwagi na niską
cenę optymalną (jej położenie na początku linii paretooptymalnej) kopalnia nie może wywierać presji na elektrownię, gdyż
układ poziomic nie stwarza zachęty do oportunizmu. Jedynie
dla ceny ok. 45 PLN/Mg lub cen bardzo wysokich (>=70PLN/
Mg) kopalni opłacałoby się zmienić wyrobisko. W pierwszym
przypadku na wyrobisko mniejsze (o nr 3), a dla wysokich cen
węgla na większe. Wysokie ceny z pewnością nie byłyby zaakceptowane przez elektrownię z uwagi na niski poziom jej zysków. Dla niższych cen korzyści kopalni ze zmiany wyrobiska
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byłyby niewielkie. Pionowy przebieg poziomic w środkowym
obszarze pokazuje, że co prawda kopalnia nic nie zyskałaby
na zmianie wyrobiska na inne (mniejsze lub większe) mogłaby
jednak pogorszyć sytuację elektrowni nie zmieniając swojej.

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Przy wrogich relacjach obu stron (np. przy dwóch różnych
właścicielach i konfliktowej sytuacji) działania takie mogłyby
posłużyć jako rodzaj odwetu za wcześniej doznane krzywdy
(np. wymuszenie zbyt niskich cen węgla w poprzednich latach).
Chęć uniknięcia takiego zagrożenia powinna skłaniać elektrownię do podnoszenia ceny węgla do poziomu ceny egalitarnej
66 PLN/Mg zapewniającej równy podział zysku. Wprawdzie
nadal kopalnia mogłaby pogarszać sytuację elektrowni (układ
poziomic jest dla tej ceny nadal pionowy) to jednak z racji poprawy swojej sytuacji (ustępstw elektrowni), chęć szkodzenia
elektrowni byłyby zdecydowanie mniejsza.
Analiza przykładowych poziomic cen węgla pokazuje jak
można wykorzystać to narzędzie do oceny sytuacji strategicznej
obu partnerów i do opracowania wytycznych do ustalania cen
zabezpieczających obie strony przed wzajemnym wykorzystaniem. Sporządzenie takiej mapy powinno pomóc obu stronom w
rzeczywistych negocjacjach i uniknięciu potencjalnych zagrożeń.
Ostatecznie to od negocjujących stron zależeć będzie czy wybiorą
kooperację, czy rywalizację, racjonalne argumenty, czy racjonalne
groźby, maksymalizację łącznego zysku, czy tylko swojego.
Integracja pionowa jako rozwiązanie
sprzeczności racjonalności indywidualnej i grupowej
Pewność w kwestii maksymalizacji łącznego zysku bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni i pełna kontrola
nad realizacją uzgodnionego podziału zysku nie zwiększająca
kosztów transakcyjnych jest możliwa jedynie w zintegrowanej
pionowo firmie oferującej obu stronom równy dostęp do informacji. Jak wykazano w [4] nie stanowiłoby to zagrożenia dla
efektywności rynku - wręcz odwrotnie mogłoby się przyczynić
do lepszego wykorzystania złoża poprzez eksploatację większego wyrobiska docelowego. W pracy tej przedstawiono również
inne strategiczne korzyści z integracji w ujęcia Portera i Nowej
Instytucjonalnej Ekonomii oraz pożytki wypływające z usunięcia sprzeczności racjonalności indywidualnej i grupowej.
Omówiono też korzyści z likwidacji asymetrii informacji.
Wady i zalety różnych struktur organizacyjno-właścicielskich funkcjonujących na rynku energii w Polsce i w Niemczech
przedstawiono w [6]. Z analizy tej jasno wynika, że dopuszczenie do pojawienia się dwóch różnych właścicieli kopalni
i elektrowni w przypadku ZE PAK S.A i KWB „Konin” S.A.
było błędem. Nie jest też dobrym rozwiązaniem całkowite
wyeliminowanie ceny węgla w zintegrowanej pionowo firmie
(jak np. zrobiono w RWE), gdyż utrudnia to optymalizację
ekonomiczną działania kopalni.
Negocjacje ceny węgla jako gra typu „dylemat więźnia”
Negocjacje ceny węgla pomiędzy kopalnią a elektrownią
można potraktować również jako grę dwuosobową o sumie
niezerowej typu „dylemat więźnia”. W tej dwuoosobowej
grze każda ze stron ma do wyboru dwie strategie: konfrontację
polegającą na narzuceniu drugiej stronie korzystnej dla siebie
ceny węgla lub współpracę prowadzącą do ujawnienia danych
o kosztach i realizowaniu wariantu optymalnego dla całego
układu. Rozkład wypłat w tej grze obrazuje sprzeczność racjonalności grupowej i indywidualnej - dylemat, czy maksymalizować łączny zysk całego układu, czy tylko zysk indywidualny?
Wybór strategii konfrontacyjnej przez elektrownię oznaczający
maksymalizację jej własnego zysku poprzez dążenie do obniżania

ceny węgla może skłonić kopalnię do oportunizmu - odejścia od
eksploatacji wyrobiska docelowego optymalnego dla całego układu na rzecz optymalnego tylko dla niej. Może to obniżyć nie tylko
łączny zysk, lecz także długoterminowy zysk elektrowni. Istnienie
takiego zagrożenia powinno przekonać elektrownię do zmiany
jej preferencji na bardziej kooperacyjne i skłonić do akceptacji
wyższych cen węgla. Rozwiązania konfrontacyjne - odejście od
eksploatacji wyrobiska optymalnego w sensie Pareto na rzecz
mniejszego oznacza zmniejszenie zasobów węgla oraz skrócenie
czasu eksploatacji złoża. Jest więc niekorzystne ze społecznego
punktu widzenia. W przypadku dwóch różnych właścicieli kopalni
i elektrowni stosowanie przez obie strony wersji strategii „wet za
wet” (tit for tat) zaproponowanej w [10] może zapewnić wybór
kooperacji i jej utrzymanie w dłuższej perspektywie.
Podsumowanie
Analiza przedstawionych tu różnych aspektów współpracy kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem
modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń
odkrywkowych i teorii gier dobitnie potwierdza, że rozwiązania
dla kopalni i elektrowni należy szukać w optymalnym doborze
wyrobiska docelowego do wymagań rynku energii elektrycznej
(maksymalizacji łącznego zysku), a nie w przeciągających się
negocjacjach ceny węgla - sporze o podział zysku, który może
ulec obniżeniu na skutek realizacji wariantu suboptymalnego
w sensie Pareto i przez to niekorzystnego społecznie – zmniejszającego zasoby przemysłowe węgla brunatnego.
Zaproponowane tu podejście, propozycje podziału zysku
i narzędzia oceny sytuacji strategicznej obu stron powinny
skłonić kopalnie i elektrownie do ich wykorzystania w praktyce.
Wprawdzie opisane tu rozwiązania i propozycje dotyczą długiego okresu – mają więc charakter strategiczny, jednak można
je z powodzeniem wykorzystać do działań krótkoterminowych.
Wiele z nich okaże się bowiem prostą konsekwencją przyjętych
rozwiązań dla długiego okresu.
Podstawą prezentowanych tu rozwiązań jest model wartościowy złoża i dane ekonomiczne dotyczące funkcjonowania
kopalni i elektrowni. Nie można optymalizować ich działania
bazując na błędnych lub nieprecyzyjnych danych. W przypadku
modelu wartościowego złoża podstawą do jego opracowania jest
cena węgla, która powinna być iloczynem ceny bazowej węgla
wzorcowego, dla którego przygotowano kotły w elektrowni (węgla zapewniającego optymalne transformację węgla na energię
w tych kotłach) oraz wskaźnika jakości IQ odzwierciedlającego
jego faktyczną wartość dla elektrowni. W świetle przedstawionych tu rozważań cena bazowa powinna być wyznaczana
poprzez maksymalizację łącznego zysku kopalni i elektrowni lub
realizować wspólnie uzgodniony jego podział. Wskaźnik jakości
powinien zaś być ustalany w porozumieniu ze specjalistami od
spalania węgla w taki sposób by odzwierciedlał wpływ odchyleń
jakości węgla dostarczanego do elektrowni od węgla wzorcowego na zmianę jego użyteczności netto dla elektrowni. Dotychczas
proponowane formuły cenowe [5] niestety nie uwzględniają tego,
dlatego istnieje konieczność ich ponownego opracowania.
Artykuł powstał w ramach projektu celowego „Foresight”
nr WKP_1/1.4.5/2/2006/4/7/585/2006 „Scenariusze rozwoju
technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla
brunatnego” realizowanego przez konsorcjum firm koordynowanych przez IGO „Poltegor - Instytut”
67

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Literatura
[1]

Jurdziak L., Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym, Górnictwo i geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 106, Studia i Materiały nr 30,
Oficyna Wyd. Pol. Wroc., s. 103-112, 2004
[2] Jurdziak L., Tandem lignite opencast mine & power plant as a bilateral monopoly. Mine planning and equipment selection
2004, XIII International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection., A.A.Balkema, Taylor & Francis Group,
London, s. 673-679. 2004
[3] Jurdziak L.,. Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia &
elektrownia w długim okresie. Górnictwo Odkrywkowe nr 7-8, 2004
[4] Jurdziak L., Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn
Urzędu Regulacji Energetyki nr 2, s. 24-33, 2005
[5] Jurdziak L., Kształtowanie się cen węgla brunatnego w warunkach ich regulacji i zatwierdzeń, Górnictwo Odkrywkowe,
nr 4-5, 2005
[6] Jurdziak L., Wpływ struktury organizacyjno - właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla
brunatnego i elektrowni. Węgiel brunatny - energetyka – środowisko, IV Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla
Brunatnego, Bełchatów, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje nr 34,
Oficyna Wyd. Pol. Wroc., s. 299-308, 2005
[7] Jurdziak L., Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej, Energetyka nr 2, s. 91-100, 2006
[8] Jurdziak L., Cena węgla brunatnego jako cena transferowa. Aspekt prawny – wprowadzenie. Aspekt prawny – sposób
ustalania cen. Aspekt ekonomiczny. Przegląd Górniczy (przyjęte do druku), 2007a
[9] Jurdziak L., Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układzie kopalni i elektrowni. Część I – Propozycje
podziału. Część II - Formuły cen węgla brunatnego. Część III – Podziały zysku dla hipotetycznych danych, Górnictwo
i Geologia IX, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118, Seria: Studia i Materiały: Nr 33,
Wrocław, 2007
[10] Jurdziak L., Kooperacja czy konfrontacja? Dylemat więźnia w relacjach kopalń węgla brunatnego i elektrowni. Część I
– Zrozumieć istotę dylematu. Część II – Wypłaty kopalni i elektrowni oraz zagrożenie oportunizmem, Górnictwo Odkrywkowe (złożony), 2007
[11] Jurdziak L., Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Część pierwsza – podstawy teoretyczne. Część druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych, taktycznych
i operacyjnych. Górnictwo Odkrywkowe nr 1-2, 2007
[12] Jurdziak L., Kawalec W., Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego
na zmianę ceny bazowej węgla, Górnictwo i geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
nr 106, Studia i Materiały nr 30, Oficyna Wyd. Pol. Wroc., s. 113-125, 2004
Artykuł recenzowali prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk
Rękopis otrzymano 17.07.2007 r. *2867

68

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

ROLA WĘGLA BRUNATNEGO JAKO BEZPIECZNEGO I TANIEGO
ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ PIERWOTNĄ W POLSCE
I UNII EUROPEJSKIEJ
ROLE OF LIGNITE IN SECURE, LONG-TERM AND CHEAP SUPPLY OF PRIMARY ENERGY
AND ELECTRICITY IN POLAND AND THE EU
Zbigniew Kasztelewicz, Wiesław Kozioł, Maciej Zajączkowski – Katedra Górnictwa Odkrywkowego,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
W artykule przedstawiono aktualny stan oraz prognozę produkcji i zaopatrzenia w surowce energetyczne na świecie, UE
i w Polsce. Na tym tle scharakteryzowano rolę węgla brunatnego jako ważnego źródła bezpiecznego, trwałego i taniego zaopatrzenia w energię pierwotną i elektryczną. W artykule omówiono także istniejące zagłębia węgla brunatnego w Niemczech,
Republice Czeskiej i w Polsce oraz produkcję energii elektrycznej z tego paliwa. Porównano podstawowe parametry przedsiębiorstw górniczych w tych krajach takie jak: wielkość wydobycia węgla, współczynniki N:W, wydajność liczoną objętością
urobku i ilością wydobytego węgla na pracownika.
Present state and prognosis of production energy in the world, the EU and Poland has been presented in this paper. On this
background role of lignite in secure, long-term and cheap supply of primary energy and electricity has been describe. The paper
presents also the comparison of existing lignite basins in Germany, Poland and the Czech Republic - the main lignite producers
in the EU and the production of electricity from this source in these countries. The comparison contains output of lignite and
overburden, stripping ratio, employee productivity in mass and extracted lignite.
Surowce energetyczne
Współczesny świat ma ogromne potrzeby energetyczne,
które mają stałą tendencję ciągłego wzrostu. Prognozy przewidują wzrost zużycia energii pierwotnej średnio o 25% co 10
lat. Natomiast wzrost zapotrzebowania energii elektrycznej jest
jeszcze większy, szacuje się go na ponad 30% co 10 lat [2, 6].
Do podstawowych nośników energii pierwotnej zaliczają się:
• węgiel (kamienny i brunatny),
• ropa naftowa,
• gaz ziemny,
• energia jądrowa,
• pozostałe nośniki.
Podstawowe dane dotyczące prognozy zużycia poszczególnych źródeł energii pierwotnej i prognozy wielkości
i struktury wytwarzania energii elektrycznej na świecie
przedstawiono w tabeli 1, 2 i 3 i na rysunku 1. Z przedstawionych danych wynika, że w okresie do 2020 roku liderem
– nośnikiem energii pierwotnej jest węgiel, na drugim miejscu
jest gaz ziemny.

Rys. 1.

Udział poszczególnych źródeł energii pierwotnej
na świecie w 2000 roku

Na dalszych miejscach jest energia wodna, jądrowa i ropa naftowa. Natomiast w omawianym okresie liderem w produkcji
energii jest nośnik energii – ropa naftowa, a na drugim miejscu
węgiel. Następne miejsca zajmują gaz ziemny, pozostałe nośniki
i energia jądrowa.

Tab. 1. Prognoza zużycia energii pierwotnej na świecie [2, 6]

Nośnik energii pierwotnej
Węgiel
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Energia jądrowa
Energia wodna
Pozostałe nośniki
Ogółem:

2010

2000
[TWh]
6 013
1 215
2 676
2 599
2 630
246
15 379

[%]
39,0
7,9
17,5
16,9
17,1
1,6
100

[TWh]
7 467
1 442
4 698
2 467
3 341
395
19 989

2020
PROGNOZA
[%]
[TWh]
37,7
9 763
7,3
1 489
23,7
7 745
12,4
2 369
16,9
3 904
2,0
603
100
25 881

[%]
37,7
5,9
29,9
9,2
15,1
2,3
100
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Tab. 2.

Prognoza wielkości i struktury wytwarzania energii elektrycznej na świecie [2, 6]

Nośnik energii pierwotnej
Węgiel (kamienny i brunatny)
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Energia jądrowa
Pozostałe nośniki
Ogółem

2000

2020

2050

mld toe*

%

mld toe*

%

mld toe*

%

2,1
3,4
2,0
0,6
0,5
8,6

23%
34%
21%
7%
13%
100%

3,4
3,8
3,2
0,9
2,3
13,6

25%
28%
24%
6%
17%
100%

4,2
4,1
4,5
2,7
4,5
20,0

21%
20%
23%
13%
23%
100%

*toe –tona ropy ekwiwalentnej
Tab. 3.

Struktura zużycia nośników energii pierwotnej w Unii Europejskiej [2, 6]

Rok

Węgiel

Ropa naftowa

Gaz

Energia jądrowa

Pozostałe nośniki

Razem

368

189

2 466

350
306
264

190
217
247

2 550
2 705
2 811

Mln ton węgla umownego
2004

432

905

2010
2020
2030

347
360
423

935
968
978

581
Prognoza
728
854
899

Strukturę zużycia nośników energii pierwotnej w Unii
Europejskiej do 2030 roku przedstawiono w tabeli 3.
Strukturę światowych zasobów paliw kopalnych [%] po przeliczeniu na toe przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2.

• gaz ziemny
- 56 lat
• ropa naftowa
- 46 lat
Z powyższych danych zauważa się, że najdłuższą wystarczalność posiada:
• węgiel brunatny
- 300 – 500 lat
• węgiel kamienny
- 187 – 200 lat
• gaz ziemny
- 50 – 60 lat
• ropa naftowa
- 40 - 46 lat

Struktura światowych zasobów paliw kopalnych [%]
po przeliczeniu na toe

Rys. 4.

Rys. 3.

Problem wystarczalności światowych zasobów
podstawowych nośników energii pierwotnej [lata] [2]

Ośrodki naukowe w świecie podają różne prognozy wystarczalności (wyczerpywania się) poszczególnych nośników energii
[2, 6]. Dane te przedstawiono poniżej i na rysunku 3.
• węgiel brunatny
- 500 lat
• węgiel kamienny
- 187 lat
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Uzależnienie EU 25 od importu surowców
energetycznych

Analizując powyższe prognozy dochodzimy do wniosku,
że za 40-60 lat świat stanie przed bardzo poważnym problemem
braku ponad 40 % nośników energii pierwotnej i ponad 40 % nośników energii elektrycznej lub też koniecznością pozyskiwania
tych surowców po bardzo dużych kosztach (zasoby zalegające
na dużych głębokościach lub też zasoby niskiej jakości). W opublikowanym przez BP Statystycznym Przeglądzie Światowych
Złóż Energii, światowe potwierdzone zasoby ropy wynosiły na
koniec 2006 roku 1208 mld baryłek i były minimalnie niższe
niż rok wcześniej, kiedy szacowano je na 1209 mld baryłek.
Koncern szacuje, że potwierdzone zasoby ropy wystarczą na
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utrzymanie produkcji na obecnym poziomie przez ponad 40 lat.
BP przyznaje jednak jednocześnie, że wydobywanie ropy staje
się coraz trudniejsze z powodu rosnących kosztów i zwiększającego się nadzoru państw nad jej zasobami.
Na rysunku 3 pokazano stan wystarczalności surowców
energetycznych dziś i w roku 2010, 2020 i 2030 w Europie.
Przedstawione dane są „porażające”. Europa za 20 lat będzie w
znacznym stopniu uzależniona od importowanych surowców.
Własnej ropy naftowej Europa będzie miała tylko 12%, gazu
19%, a węgla 34%. Jest to bardzo ważny – strategiczny problem
dla krajów europejskich.
Węgiel brunatny w Europie i na świecie
Współczesny świat ma ogromne potrzeby energetyczne.
Surowcem spełniającym z nawiązką kryteria: ilości zasobów,
ich dostępności i jakości pozyskiwanego surowca, jest węgiel
brunatny. Odpowiednio zmodernizowana i unowocześniona
branża energetyczna oparta na jego złożach, może stać się
skutecznym antidotum na wciąż pogarszającą się koniunkturę, związaną z niestabilną sytuacją polityczną wokół innych
surowców energetycznych. Dziś kraje najwyżej rozwinięte
z producentów zmieniły się w największych importerów surowców energetycznych, co niestety może negatywnie wpływać
na ich stabilną sytuację ekonomiczną. Tym wyraźniej widać
zwiększającą się rolę rodzimych, tanich i łatwo pozyskiwalnych
surowców energetycznych, mogących z powodzeniem zastąpić
dotychczasowe dostawy ropy i gazu dla potrzeb energetyki
krajów wysoko rozwiniętych. Jednocześnie musimy zdać sobie
sprawę, że to właśnie węgiel brunatny daje dzisiejszej gospoTab. 4.

darce światowej największe gwarancje bezpieczeństwa energetycznego, bowiem jego zasoby przewidziane do gospodarczego
wykorzystania ocenia się na 512 miliardów Mg, co przy rocznym wydobyciu na poziomie 950 milionów Mg, zapewniłoby
światu ponad 500 lat energetycznego spokoju. Wykorzystanie
tego nośnika energii postrzegane jest również jako jeden
z warunków suwerenności energetycznej, gospodarczej oraz
politycznej. Wydobycie węgla brunatnego oraz udział % produkcji energii elektrycznej z tego paliwa w niektórych krajach
przedstawiono w tabeli 4. W przyszłości wydobycie to może być
częściowo zmniejszone przez konieczność ograniczania emisji
CO2. Od 1 stycznia 2008 roku będzie obowiązywać dyrektywa
Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2001 roku
w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza z dużych źródeł spalania paliw. Ten problem może
być rozwiązany między innymi przez usprawnienie procesu
spalania węgla brunatnego w czynnych i przyszłych elektrowniach oraz przez zastosowanie nowych technologii w procesie
jego wykorzystania w energetyce np. przez zgazowanie w złożu
lub zgazowanie już wydobytego węgla.
Najwięcej, bo około 20 % rocznego globalnego wydobycia
węgla przypada na Niemcy. Następnymi potentatami są: Rosja,
Stany Zjednoczone, Polska, Czechy, Grecja, Turcja, Australia,
Chiny, Rumunia, Kanada, Bułgaria, Indie, Tajlandia, Węgry i Hiszpania. Udział węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej
w poszczególnych krajach wynosi od paru do 70%. Największy
udział procentowy występuje w Macedonii, Serbii i Czarnogórze,
Czechach, Grecji, Bośni, Bułgarii, Polsce, Niemczech, Australii
czy Turcji. W ostatnim okresie nowe odkrywki węgla brunatnego
budowane są w Indiach, Chinach, Grecji czy Turcji.

Wydobycie węgla brunatnego i udział procentowy energii elektrycznej wyprodukowanej na bazie tego węgla w produkcji energii
elektrycznej w niektórych krajach w 2004 roku

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
Razem

Kraj (Rok)
Niemcy (2006 r.)
Rosja (2001 r.)
USA (2001 r.)
Grecja
Australia (2001 r.)
Turcja
POLSKA (2006 r.)
Republika Czeska (2006 r.)
Chiny
Kanada
Serbia i Czarnogóra
Rumunia
Bułgaria
Indie (2001 r.)
Tajlandia (2001 r.)
Węgry
Hiszpania
Macedonia (2001 r.)
Słowenia
Słowacja
Bośnia

Wydobycie[mln Mg]
176,3
79
72
63,8
66
67
59,6
48,4
45
36
33,9
31,6
23,7
24
19
11,8
8,2
8
4,8
3,0
4,1
901,0

Udział w krajowejprodukcji elektrycznej [%]
26,4
7
2
59,2
27
28
34
69?
3
10
68,6
17,0
35,8
4
17
24,7
2,0
78
25,0
5,7
47,0
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Górnictwo węgla brunatnego
w Niemczech, Polsce i Republice Czeskiej
Wydobycie węgla brunatnego w Niemczech, Polsce i Republice Czeskiej na poziomie 284,4 mln Mg stanowi ponad 60%
wydobycia w Europie i około 32% całkowitego wydobycia tego
surowca na świecie. Węgiel brunatny w tych krajach jest ważnym
źródłem energii i stanowi źródło zaopatrzenia dla elektrowni, których zainstalowana moc brutto wynosi 21 885 MW w Niemczech,
8 776 MW w Polsce i 7 700 MW w Republice Czeskiej.
Branża węgla brunatnego w Niemczech

Wydobycie z tego zagłębia na poziomie 58,0 mln Mg w 2006
roku stanowiło 33% całkowitego wydobycia w Niemczech.
Wszystkie kopalnie należą do Vattenfall Europe Mining AG.
Ponad 95% wydobytego węgla zostało dostarczone do elektrownii o łącznej mocy 7 013 MW. Struktura własności kopalń
zagłębia łużyckiego przedstawiono na rysunku 6, natomiast
elektrowni zestawiono w tabeli 6.
W zagłębiu środkowo-niemieckim eksploatacja węgla brunatnego prowadzona jest w trzech kopalniach odkrywkowych
(Profen, Schleenhain i Amsdorf). Kopalnie Profen i Schleenhain wchodzą w skład przedsiębiorstwa MIBRAG GmbH2.
Kopalnia Amsdorf natomiast należy do firmy ROMONTA
GmbH. W 2006 roku w kopalniach tych wydobyto 20,3 mln
Mg co stanowiło 11,5% całkowitego wydobycia w Niemczech.
Ponad 93% zostało dostarczone do elektrowni o łącznej mocy
3 202 MW. Struktura własności kopalń zagłębia środkowo-niemieckiego przedstawiono na rysunku 6, natomiast elektrowni
zestawiono w tabeli 7.
Tab. 5.

Rys. 5. Zagłębia eksploatacji węgla brunatnego w Niemczech
W Niemczech węgiel brunatny eksploatuje się obecnie
w czterech zagłębiach górniczych: reńskim, łużyckim, środkowo-niemieckim i zagłębiu Helmstedt. Największym zagłębiem
jest zagłębie reńskie, w którym znajdują się trzy duże kopalnie
odkrywkowe (Hambach, Garzwailer i Inden) należące do przedsiębiorstwa RWE Power AG1. Wydobycie z tego zagłębia na
poziomie 96,2 mln Mg w 2006 roku stanowiło 55% całkowitego
wydobycia w Niemczech. Ponad 88% wydobytego węgla brunatnego zostało dostarczone do pobliskich elektrowni o łącznej
mocy 11 287 MW w większości należących również do RWE
Power AG. Struktura własności kopalń zagłębia reńskiego
przedstawiono na rys. 6, natomiast elektrowni zestawiono w
tabeli 5.
Drugim pod względem wydobycia jest zagłębie łużyckie,
w którym obecnie eksploatacja prowadzona jest w czterech kopalniach (Jänschwalde, Cottbus-Nord, Welzow-Süd i Nochten).
W kopalni Raichwalde zaprzestano wydobycia w 1999 roku,
jednak nadal prowadzone są prace odwodnieniowe wyrobiska.
W 2010 planuje się ponowną eksploatację węgla w tej kopalni.

1
2

Elektrownie opalane węglem brunatnym w zagłębiu
reńskim [1]

L.p.

Nazwa
elektrowni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Niederaußem
Frimmersdorf
Weisweiler
Neurath
Wachtberg
Goldenbergwerk
Wille/Berrenrath
Fortuna-Nord
Köln/Merkenich

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Właściciel

RWE Power
RWE Power
RWE Power
RWE Power
RWE Power
RWE Power
RWE Power
RWE Power
RheinEnergie
Ahlstrom
Osnabrück
Kämmerer
Zülpich
Smurfit Kappa
Niederauer
Kreuzau
Mühle
Elsdorf
Pfeifer&Langen
Euskirchen
Pfeifer&Langen
Zuckerfabrik
Jülich
Klich
Sachtleben
Duisburg
Chemie
SchöllershamDüren
mer
Bergheim
Martinswerk
Wesseling
Basell
Razem zainstalowana moc
(stan na 31.12.2006 r.):

Zainstalowana
moc brutto
[MW]

3 797
2 265
2 252
2 208
201
171
107
93
63
15
6
4
13
6
21
15
10
20
20
11 287

AG – Action Gesellschaft = S.A. – Spółka Akcyjna = a.s. - akciová společnost
GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung = sp. z o.o. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością = s.r.o. - společnost s ručením omezeným
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Tab. 6.

L.p.

1.

Elektrownie opalane węglem brunatnym w zagłębiu
łużyckim [1]

Nazwa
elektrowni

Jänschwalde

2.

Boxberg

3.

Schwarze
Pumpe

4.

Klingenberg

5.
6.

Chemnitz
Cottbus
Frankfurt/
Oder

7.
8.

Tab. 7.

L.p.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zainstalowana
moc brutto
[MW]

Właściciel

Vattenfall Europe
Generation
Vattenfall Europe
Generation
Vattenfall Europe
Generation
Vattenfall Europe
Berlin AG&Co. KG
Stadtwerke Chem
Stadtwerke Cottbus
Stadtwerke Frankfurt

Gesellsch. F. Montan-u. Bautechnik
mbH
Razem zainstalowana moc
(stan na 31.12.2006 r.):

Senftenberg

był dostarczony do pobliskiej elektrowni Buschaus o mocy 390
MW należącej do tej samej firmy. Struktura własności kopalni
w zagłębiu Helmstedt przedstawiono na rysunku 6, natomiast
elektrowni zestawiono w tabeli 8.
Tab. 8.

3 000
1 900
1 600

L.p.
1.

188

Elektrownie opalane węglem brunatnym w zagłębiu
Helmstedt [1]

Nazwa
elektrowni

Właściciel

Buschhaus
BKB AG
Razem zainstalowana moc
(stan na 31.12.2006 r.):

Zainstalowana
moc brutto
[MW]
390
390

185
80
49
11
7 013

Elektrownie opalane węglem brunatnym w zagłębiu
środkowo-niemieckim [1]

Nazwa
elektrowni

Właściciel

E.ON Kraftwerke GmbH Saale
Energie GmbH
EnBW/E.ON
Lippendorf
Kraftwerke
GmbH
Vattenfall Europe
Lippendorf
Generation
MIBRAG IKW
Deuben
GmbH
MIBRAG IKW
Mumsdorf
GmbH
MIBRAG IKW
Wählitz
GmbH
Dessau
DVV Stadtwerke
Amsdorf
ROMONTA
Könnern
Zuckerfabrik
Südzucker AG
Zeitz
Mannheim Werk
Zeitz
Südzucker
Zeitz
Bioethanol Gmbh
Razem zainstalowana moc
(stan na 31.12.2006 r.):
Schokpau

Zainstalowana
moc brutto [MW]
Rys. 6.

980

920

Struktura własności przedsiębiorstw górniczych
w Niemczech [1]

Branża węgla brunatnego w Polsce

920
86
85
37
57
48
29
20
20
3 202

W zagłębiu Helmstedt pracuje obecnie jedna kopalnia odkrywkowa (Schöningen) należąca do firmy BKB AG. W 2006
roku w kopalni tej wydobyto 1,8 mln Mg węgla, który w całości

Rys. 7.

Zagłębia eksploatacji węgla brunatnego w Polsce

W Polsce w 2006 roku wydobyto 59,6 mln Mg węgla brunatnego, z czego ponad 98,9% zostało zużyte w elektrowniach
do produkcji energii elektrycznej. W czterech zagłębiach węgla
brunatnego działają cztery kopalnie odkrywkowe.
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Kopalnia „Bełchatów” jest największą kopalnią w Polsce
i jedną z największych na świecie. Roczne wydobycie osiągnięte w 2006 roku wyniosło 33,0 mln Mg węgla brunatnego co
stanowiło 55,3 % całkowitego wydobycia w kraju. Eksploatacja
prowadzona jest w wyrobisku „Bełchatów” przy równoczesnych pracach udostępniających w wyrobisku „Szczerców”.
Początek eksploatacji węgla brunatnego w tym wyrobisku planowane jest w końcu 2008 roku. Kopalnia „Bełchatów” zaopatruje w węgiel pobliską elektrownię Bełchatów o mocy 4 400
MW (największa elektrownia na węgiel brunatny na świecie).
Zarówno kopalnia jak i elektrownia wchodzą w skład grupy
BOT Górnictwo i Energetyka. 9 maja 2007 roku grupa BOT
GiE stała się częścią Polskiej Grupy Energetycznej. Struktura
własności kopalni zagłębia bełchatowskiego przedstawiono na
rysunku 8, natomiast elektrowni zestawiono w tabeli 9.
Kopalnia „Turów” także wchodząca w skład grupy BOT
GiE eksploatuje węgiel brunatny w zagłębiu turoszowskim.
W 2006 roku wydobyto 11 mln Mg co stanowiło 18,5% krajowego wydobycia. Węgiel zaopatruje pobliską elektrownię
Turów o mocy 2 088 MW. Struktura własności kopalni zagłębia
turoszowskiego przedstawiono na rysunku 8, natomiast elektrowni zestawiono w tabeli 9.

natomiast elektrownie tworzą ZE PAK S.A., w którym 50%
akcji należy także do Skarbu Państwa. Struktura własności
kopalni zagłębia konińskiego i adamowskiego przedstawiono
na rysunku 8, natomiast elektrowni zestawiono w tabeli 9.
Kopalnia „Adamów” z wydobyciem na poziomie 4,9 mln
Mg jest najmniejszą kopalnią w Polsce. Stanowi to 8% krajowego wydobycia. Podobnie jak kopalnia „Konin” jest kopalnią
wieloodkrywkowa, w której wydobycie prowadzone jest w
trzech odkrywkach (Adamów, Koźmin i Władysławów). Węgiel
brunatny dostarczany jest do pobliskiej elektrowni Adamów
o mocy 600 MW. Struktura własnościową jest taka sama jak
w przypadku kopalni „Konin”.
Branża węgla brunatnego w Republice Czeskiej

Rys. 9.

Rys. 8.

Struktura własności przedsiębiorstw górniczych w Polsce

Tab. 9.

Elektrownie opalane węglem brunatnym w Polsce [3]

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa
elektrowni

Właściciel

Bełchatów
BOT GiE S.A.
Turów
BOT GiE S.A.
Pątnów
ZE PAK S.A.
Konin
ZE PAK S.A.
Adamów
ZE PAK S.A.
Razem zainstalowana moc
(stan na 31.12.2006 r.):

Zainstalowana
moc brutto
[MW]
4 400
2 088
1 200
488
600

W Republice Czeskiej eksploatacja węgla brunatnego
prowadzona jest w dwóch zagłębiach: północno-czeskim
i sokolovskim. Ponad 79% całkowitego wydobycia pochodzi
z zagłębia północno-czeskiego gdzie węgiel brunatny eksploatuje się w pięciu kopalniach (Libouš, Bilina, ČSA, J. Šverma
i Vršany,). Dwie pierwsze kopalnie należą do przedsiębiorstwa
Severočeské doly a.s., które jest największym producentem
węgla brunatnego w Czechach. Wchodzi ono w skład grupy
energetycznej ČEZ a.s. W 2006 roku wydobycie z tych dwóch
kopalń wyniosło 22,8 mln Mg co stanowiło 47,2% całkowitego wydobycia w Republice Czeskiej. Pozostałe trzy kopalnie
należą do przedsiębiorstwa Mostecká uhelná a.s.. Poziom
wydobycia w 2006 roku osiągnął 15,3 mln Mg co stanowiło
odpowiednio 31,5% całkowitego krajowego wydobycia.
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Podobny poziom wydobycia osiągnięto w 2006 roku
w kopalni „Konin”, której wydobyto 10,7 mln Mg co stanowiło
18% całkowitego wydobycia w Polsce. Kopalnia „Konin” jest
kopalnią wieloodkrywkowa eksploatującą węgiel brunatny
w czterech odkrywkach (Drzewce, Jóźwin IIB, Kazimierz Pł.
i Lubstów). W przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych odkrywek, a mianowicie „Tomisławice” i „Piaski”. Węgiel brunatny dostarczany jest do dwóch pobliskich elektrowni:
Konin i Pątnów o mocach odpowiednio 1 200 MW i 488 MW.
W grudniu 2007 roku planuje się uruchomienie nowoczesnego
bloku o mocy 464 MW w elektrowni Pątnów (tzw. Pątnów II).
Kopalnia „Konin” bezpośrednio należy do Skarbu Państwa,
74

Zagłębia eksploatacji węgla brunatnego w Republice
Czeskiej

Rys. 10. Struktura własności przedsiębiorstw górniczych
w Republice Czeskiej [4]

W zagłębiu sokolovskim eksploatacja węgla brunatnego
prowadzona jest w dwóch kopalniach odkrywkowych (Jiři
i Družba) należących do Sokolovská uhelná a.s. W 2006 roku
wydobyto 10,3 mln Mg węgla co stanowiło 21,3% całkowitego

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
wydobycia w Republice Czeskiej. Struktura własności kopalń
zagłębia północno-czeskiego przedstawiono na rysunku 10,
natomiast elektrowni zestawiono w tabeli 10.
Węgiel brunatny wydobywany jest również w dwóch
małych kopalniach podziemnych (Dúl Kohinoor a.s. i Lignit
Hodonín s.r.o.), których roczne wydobycie w 2006 roku wyniosło 917 tys. Mg.
Główne parametry zagłębi węgla brunatnego
w Niemczech, Polsce i Republice Czeskiej
NIEMCY
W Niemczech na przestrzeni ostatnich 16 lat nastąpił ponad
2-krotny spadek wydobycia węgla brunatnego z poziomu 365,5
mln Mg w 1990 roku do 176,3 mln Mg w 2006 roku. Spowodowane to było głównie zmniejszeniem wydobycia w zagłębiach
środkowo-niemieckim i łużyckim. Największy spadek wystąpił
w zagłębiu środkowo-niemieckim gdzie redukcja wydobycia
była prawie 4-krotna (z poziomu 80,9 mln Mg w 1990 roku
do 20,4 mln Mg), a w przypadku zagłębia łużyckiego 3-krotna
(z poziomu 168,0 mln Mg do 58,0 mln Mg). Jednak w największym zagłębiu reńskim wydobycie utrzymuje się dalej na
wysokim poziomie, a wydobycie na przestrzeni ostatnich 16
lat zmniejszyło się tylko o 6%.

nadkładu i węgla w danym roku można zauważyć tendencję
rosnącą. W roku 1990 współczynnik ten wynosił 4,45, w 1995 r.
5,03, w 2000 r. 5,06 natomiast w roku 2006 5,27. Najkorzystniejszym współczynnikiem N:W obecnie charakteryzuje się
zagłębie środkowo-niemieckie gdzie średni stosunek wydobycia nadkładu do węgla z trzech odkrywek wyniósł 3,62. W największym zagłębiu reńskim współczynnik ten wyniósł w 2006
roku 4,32 i był tylko nieznacznie wyższy od tego z 1990 roku
(4,24). Duży wzrost ilości nadkładu koniecznego do urobienia
względem wydobycia węgla brunatnego nastąpił w zagłębiu
łużyckim. Obecnie wynosi on 7,36 podczas gdy w 1990 roku
kształtował się na poziomie 4,92.
Głęboki proces restrukturyzacji przemysłu węgla brunatnego w Niemczech spowodował również znaczący spadek
liczby osób zatrudnionych w kopalniach. W porównaniu do
roku 1990 liczba zatrudnionych z poziomu 129 727 zmniejszyła się aż o 566% do poziomu 22 909, przy równoczesnym
spadku wydobycia węgla o odpowiednio 207%. Miało to swoje
przełożenie w bardzo dużym wzroście wydajności mierzonej
zarówno stosunkiem ilości wydobytego urobku w m3 jak i ilości
wydobytego węgla w Mg na jednego pracownika. W przypadku
wydajności mierzonej ilością wydobytego urobku zauważyć
można jej wzrost aż o 323% do poziomu 46 991 m3/osobę.

Tab. 10. Elektrownie opalane węglem brunatnym w Republice Czeskiej

L.p.

Nazwa elektrowni

Właściciel

Zainstalowana moc brutto [MW]

1.

Prunéřov I i II

ČEZ a.s.

1 490

2.

Počerady

ČEZ a.s

1 000

3.

Chvaletice

ČEZ a.s.

800

4.

Tušimice II

ČEZ a.s

800

5.

Dětmarovice*

ČEZ a.s

800

6.

Mělník II i III

ČEZ a.s.

720

7.

Ledvice II i III

ČEZ a.s

640

8.

Opatovice

International Opatovice a.s.

580

9.

Tisová I i II

ČEZ a.s

295

10.

Komorany

United Energy a.s.

212

11.

Pořiči* II

ČEZ a.s

165

12.

Hodonín

ČEZ a.s

155

13.

Moravske

Moravske Teplarny a.s.

25

14.

Dvůr Králové

ČEZ a.s

18

Razem zainstalowana moc (stan na 31.12.2006 r.):

7 700

* elektrownie opalane zarówno węglem brunatnym jak i węglem kamiennym

Wraz z restrukturyzacją przemysłu węgla brunatnego w
Niemczech i ograniczeniem wydobycia zmniejszyła się również
ilość mas nadkładowa zdejmowana każdego roku. W 1990
roku zdjęto 1 587,9 mln m3 nadkładu, z czego największą ilość
urobiono w zagłębiu łużyckim (827,1 mln m3). Obecnie ilość
ta jest mniejsza o 41% w stosunku do roku 1990. Największą
ilość nadkładu dalej urabia się jednak w zagłębiu łużyckim
(426,6 mln m3), w którym w kopalniach Vattenfall European
Mininng AG stosuje się przerzutowy system zwałowania.
Analizując współczynniki N:W określane do wydobycia

Nieznacznie mniejszy wzrost zanotowano również w przypadku wydajności liczonej ilością wydobytego węgla, która to
wzrosła w porównaniu do roku 1990 o 280%. Jednak z uwagi
na zmiany organizacyjne funkcjonowania kopalń, większą ilość
prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne oraz konsolidację
pionową sektora energetycznego wielkości te nie są ze sobą
wprost porównywalne.
Podstawowe parametry odkrywkowych kopalń węgla
brunatnego w latach 1990-2006 w Niemczech przedstawiono
w tabeli 11.
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Tab. 11. Główne parametry odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w Niemczech w latach 1990-2006 [1]

Wyszczególnienie

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Zdejmowanie nadkładu [mln m3]
zagłębie reńskie (RWE Power AG)

433,5

543,3

445,7

441,1

456,2

463,2

454,5

454,5 415,8

zagłębie łużyckie (Vattenfall European
Minining AG)

827,1

375,3

341,0

384,8

409,3

379,4

435,3

417,9 426,6

zagłębie środkowo-niemieckie
(MIBRAG mbG, ROMONTA AG)

312,8

37,3

45,6

44,2

53,1

69,3

74,0

75,6

73,7

12,1

11,8

15,6

15,0

14,6

14,0

16,7

14,4

13,6

2,3
1 587,9

0,6
968,4

0,5
848,4

0,6
885,6

0,5
933,7

0,0
926,0

0,0
980,4

zagłębie Helmstedt (BKB AG)
inne (Hessen)
RAZEM:

0,0
0,0
962,5 929,6

Wydobycie węgla [mln Mg]
zagłębie reńskie (RWE Power AG)

102,2

100,2

91,9

94,3

99,4

97,5

100,3

97,3

96,2

zagłębie łużyckie (Vattenfall European
Minining AG)

168,0

70,7

55,0

57,5

59,3

57,4

59,0

59,4

58,0

80,9

17,6

16,4

19,2

20,0

22,0

20,2

19,1

20,4

4,3

4,1

4,1

4,1

2,9

2,1

2,4

2,1

1,8

zagłębie środkowo-niemieckie
(MIBRAG mbG, ROMONTA AG)
zagłębie Helmstedt (BKB AG)
inne (Hessen)
RAZEM:

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
356,5 192,7
167,6 175,3 181,7 179,1 181,9 177,9 176,3
Współczynnik N:W w danym roku [m3/Mg]
zagłębie reńskie (RWE Power AG)
4,24
5,42
4,85
4,68
4,59
4,75
4,53
4,67 4,32
zagłębie łużyckie (Vattenfall European
4,92
5,31
6,20
6,69
6,90
6,61
7,38
7,04 7,36
Minining AG)
zagłębie środkowo-niemieckie(MIBRAG
3,87
2,12
2,77
2,30
2,66
3,15
3,65
3,96 3,62
mbG, ROMONTA AG)
zagłębie Helmstedt (BKB AG)
2,79
2,89
3,78
3,67
5,03
6,58
7,03
6,77 7,52
inne (Hessen)
2,32
4,18
2,94
3,68
3,03
0,99
RAZEM:
4,45
5,03
5,06
5,05
5,14
5,17
5,39
5,41 5,27
Zatrudnienie [osób]
129 727 40 281 21 287 19 941 26 827 25 415 24 069 23 299 22 909
3
3
Wydajność w m urobku [m /osobę]*
14 530 28 027 46 417 51 736 40 448 42 306 47 031 47 672 46 991
Wydajność w Mg urobionego węgla [Mg/osobę]
2 748 4 784
7 875 8 791 6 774 7 045 7 557 7 634 7 695
* urobek w m3 = nadkład w m3 + węgiel w Mg/1,2 Mg/m3, przyjęto 1,2 Mg/m3 jako ciężar właściwy węgla

POLSKA
W Polsce na przestrzeni ostatnich 16 lat nastąpił nieznaczny
spadek wydobycia węgla brunatnego z poziomu 67,5 mln Mg w
1990 roku do 59,6 mln Mg w 2006 roku, co stanowiło spadek
o niecałe 12%. Największy w tym udział miało zmniejszenie
wydobycia w Kopalni „Turów” gdzie wydobycie zmniejszyło
się z 16 mln Mg do 11 mln Mg. W pozostałych kopalniach
zmniejszenie wydobycia nie przekroczyło 2,5 mln Mg, a w
przypadku Kopalni „Adamów” nawet wzrosło z 4,0 mln Mg
do 4,9 mln Mg.
Nieznacznemu ograniczeniu wydobycia węgla brunatnego
towarzyszyło jednak zwiększenie ilości nadkładu koniecznego
do usunięcia. Z poziomu 236,5 mln m3 w 1990 roku wydobycie
nadkładu wzrosło o ponad 13% do poziomu 266,8 mln m3 w
2006 roku. Ilości zdejmowanego nadkładu różnie kształtowały
się w równych zagłębiach górniczych. W przypadku największej kopalni węgla brunatnego w Polsce, Kopalni „Bełchatów”
76

nastąpił wzrost ilości zdejmowanego nadkładu z poziomu
116,6 mln m3/rok do 144,9 mln m3/rok, co spowodowane
było głównie rozpoczęciem prac udostępniających odkrywki
„Szczerców” w 2002 roku. W przypadku Kopalni „Konin”
również odnotowano wzrost ilości zdejmowanego nadkładu
na przestrzeni ostatnich 16 lat z poziomu 54,6 mln m3/rok do
66,5 mln m3/rok. Podobnie w Kopalni „Adamów”, w której
wielkości te odpowiednio wyniosły 25,9 mln m3 i 31,3 mln m3
w 2005 roku. W 2006 roku nastąpił spadek wielkości zdejmowania nadkładu do 25,4 mln m3 co było spowodowane m.in.
zaplanowanymi remontami koparek nadkładowych. W Kopalni
„Turów” po początkowym wzroście wydobywanych ilości mas
nadkładowych z poziomu 39,1 mln m3 w 1990 roku do nawet
50,7 mln m3 w 1995 roku nastąpiło stopniowe ograniczenie
wydobycia nadkładu, aż do poziomu 30 mln m3 w 2006 roku.
Prawie 12% spadek wydobycia węgla brunatnego wobec
13% wzrostu ilości zdejmowanych mas nadkładowych w latach
1990-2006 spowodował odpowiednio wzrost współczynnika

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
N: W liczonego do wydobycia w poszczególnych latach. Z poziomu 3,5 dla wszystkich kopalń w Polsce w 1995 roku wzrósł
on do poziomu 4,48 w ostatnim roku. Najkorzystniejszym
współczynnikiem N:W charakteryzuje się Kopalnia „Turów”,
w której współczynnik ten wyniósł w 2006 roku 2,73 (odpowiednio w 1990 roku było to 2,44). Następnie jest Kopalnia
„Bełchatów”, gdzie stosunek ilości nadkładu do węgla wydobytego w 2006 roku wyniósł 4,39. Bardziej niekorzystnymi
wielkościami współczynnika N:W charakteryzuje się Kopalnia
„Konin” i Kopalnia „Adamów”, które są kopalniami wieloodkrywkowymi. W ich przypadku współczynnik ten zwiększył
się odpowiednio z 4,14 do 6,20 i z 6,47 do 6,99 nie licząc
ostatniego roku.
W przypadku przemysłu węgla brunatnego w Polsce
również nastąpił proces restrukturyzacji, który spowodował
zmniejszenie zatrudnienia w polskich kopalniach o 34%
z 29 753 pracowników w 1990 roku do 18 884 w roku 2006.
Wydaje się jednak, że proces ten jeszcze się nie zakończył i powinno następować dalsze zmniejszenie się liczby zatrudnionych
w kopalniach.
Pozytywną tendencję odnotowano również w przypadku
wydajności liczonej zarówno w ilości wydobytego urobku
i węgla na jednego zatrudnionego. W przypadku tej pierwszej
wielkości odnotowano wzrost o 64%, z poziomu 10 182 m3/osobę w 1990 roku do 16 759 m3/osobę. Natomiast w przypadku

wydobycia liczonego ilością wydobytego węgla nastąpił w tych
latach wzrost o 34% z 2 348 mln Mg/osobę do 3 157 Mg/osobę.
Podstawowe parametry odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w latach 1990-2006 w Polsce przedstawiono w tabeli 12.
REPUBLIKA CZESKA
W Republice Czeskiej na przestrzeni ostatnich 16 lat
również nastąpiło zmniejszenie wydobycie węgla brunatnego
z poziomu 79 mln Mg do 49 mln Mg, co stanowiło spadek
o 38%. W przypadku kopalń odkrywkowych węgla brunatnego wydobycie w 2006 roku wyniosło 48,3 mln Mg. W celu
wydobycia takiej ilości węgla zdjęto 141,7 mln m3 nadkładu.
Największa jego ilość została urobiona w dwóch odkrywkach
przedsiębiorstwa SD a.s. i wyniosła 76,6 mln m3. W przypadku
przedsiębiorstwa MUS a.s. eksploatującego węgiel brunatny
w trzech odkrywkach (przy czym odkrywki J. Šverma i Vršany
tworzą praktycznie jedno wyrobisko) w 2006 wydobyto 35,8 mln
m3 nadkładu co stanowiło wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 4,1 mln m3. W przypadku SU a.s. działającego w zagłębiu
sokolovskim zdjęto 29,2 mln m3, a więc o 3,5 mln m3 mniej niż
w roku poprzednim.
Najkorzystniejszym współczynnikiem N:W osiągniętym w
2006 roku charakteryzowały się kopalnie należące do MUS a.s.
W przypadku tego przedsiębiorstwa wyniósł on 2,34. Nie wiele
większym cechują się kopalnie SU a.s. gdzie współczynnik ten

Tab. 12. Główne parametry odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w Polsce w latach 1990-2006 [3], [4]

Wyszczególnienie
zagłębie bełchatowskie
(KWB BOT Bełchatów S.A.)
zagłębie turoszowskie
(KWB BOT Turów S.A.)
zagłębie konińskie (KWB Konin S.A.)
zagłębie adamowskie (KWB Adamów S.A.)
RAZEM:

1990
1995
2000
2001
Zdejmowanie nadkładu [mln m3]

2002

2003

2004

2005

2006

116,6

110,6

124,8

126,5

139,2

156,9

145,1

158,4

144,9

39,1

50,7

48,9

40,0

34,5

31,0

33,1

23,8

30,0

54,9
73,5
75,4
57,6
25,9
36,4
32,2
29,1
236,5 271,2 281,4 253,2
Wydobycie węgla [mln Mg]

72,1
33,1
279,0

75,3
34,9
298,0

70,7
31,9
280,9

65,9
31,3
279,4

66,5
25,4
266,8

zagłębie bełchatowskie
34,2
33,1
34,8
34,7
34,0
34,6
35,2
35,2
33,0
(KWB BOT Bełchatów S.A.)
zagłębie turoszowskie
16,0
12,0
10,2
9,2
8,7
10,1
10,8
11,9
11,0
(KWB BOT Turów S.A.)
zagłębie konińskie (KWB Konin S.A.)
13,2
13,6
10,6
11,4
10,8
11,7
10,7
10,0
10,7
zagłębie adamowskie (KWB Adamów S.A.)
4,0
4,7
3,9
4,3
4,7
4,5
4,4
4,5
4,9
RAZEM:
67,5
63,4
59,5
59,5
58,2
60,9
61,1
61,6
59,6
Współczynnik N:W w danym roku [m3/Mg]
zagłębie bełchatowskie
3,40
3,34
3,59
3,65
4,09
4,54
4,12
4,50
4,39
(KWB BOT Bełchatów S.A.)
zagłębie turoszowskie (KWB BOT Turów S.A.
2,44
4,23
4,82
4,36
3,96
3,07
3,06
2,00
2,73
zagłębie konińskie (KWB Konin S.A.)
4,14
5,39
7,09
5,06
6,69
6,45
6,62
6,61
6,20
zagłębie adamowskie (KWB Adamów S.A.)
6,47
7,66
8,25
6,74
7,05
7,67
7,24
6,99
5,17
RAZEM:
3,50
4,27
4,73
4,25
4,79
4,89
4,59
4,54
4,48
Zatrudnienie [osób]
28 753 27 497 24 639 24 020 23 232 22 508 21 558 20 608 18 884
10 182 11 784 13 430 12 609 14 096 15 493 15 393 16 048 16 759
Wydajność w m3 urobku* [m3/osobę]
Wydajność w Mg urobionego węgla
2 348 2 307 2 413 2 479 2 506 2 705 2 836 2 989 3 157
[Mg/osobę]
* urobek w m3 = nadkład w m3 + węgiel w Mg/1,2 Mg/m3, przyjęto 1,2 Mg/m3 jako ciężar właściwy węgla
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wyniósł 2,83. Największy stosunek ilości urobionego nadkładu
do wydobytego węgla osiągnęły kopalnie największego producenta węgla brunatnego w Republice Czeskiej, przedsiębiorstwa
SD a.s. (3,35). Średnio dla całej branży współczynnik N:W
wyniósł 2,92.
W przeciągu ostatnich 16 lat znacznie ograniczono ilość
osób zatrudnionych w kopalniach czeskich. W 1990 roku
zatrudnienie było na poziomie 41 377 osób, w 2006 roku
natomiast zatrudnionych było 12 595 co stanowiło spadek
aż o 328%. Przeprowadzony proces restrukturyzacji branży
węgla brunatnego przygotował kopalnie do procesu całkowitej
prywatyzacji. Dzięki temu osiągnięto również wzrost wydajności. Wydajności liczona ilością wydobytego węgla na jednego zatrudnionego zwiększyła się ponad 2-krotnie z poziomu
1 909 Mg/osobę w 1990 roku do 3 846 Mg/osobę w 2006 roku.
Natomiast wydajność liczona ilością wydobytej urobku w m3
na jednego zatrudnionego wyniosła 14 453 m3/osobę. Jednak
z uwagi na zmiany organizacyjne funkcjonowania kopalń, wydzielenie takich działalności jak m.in. przygotowanie przedpola,
odwodnienie, naprawa maszyn, rekultywacja w samodzielne
spółki, które świadczą swoje usługi nie tylko dla kopalń wielkości te nie są ze sobą wprost porównywalne.
Podstawowe parametry odkrywkowych kopalń węgla
brunatnego w latach 2005-2006 w Republice Czeskiej przedstawiono w tabeli 13.
Tab. 13. Główne parametry odkrywkowych kopalń węgla
brunatnego w Republice Czeskiej w latach 2005-2006 [5]

Wyszczególnienie
2005
Zdejmowanie nadkładu [mln m3]
zagłębie północnoczeskie (SD a.s.)
78,1
zagłębie północnoczeskie (MUS a.s.)
31,7
zagłębie sokolovskie (SU a.s.)
32,7
RAZEM:
142,5
Wydobycie węgla [mln Mg]
zagłębie północnoczeskie (SD a.s.)
22,2
zagłębie północnoczeskie (MUS a.s.)
15,6
zagłębie sokolovskie (SU a.s.)
10,3
RAZEM:
48,2
Współczynnik N:W w danym roku [m3/Mg]
zagłębie północnoczeskie (SD a.s.)
3,51
zagłębie północnoczeskie (MUS a.s.)
2,03
zagłębie sokolovskie (SU a.s.)
3,17
RAZEM:
2,96
Zatrudnienie [osób]
12 946
3
3
Wydajność w m urobku* [m /osobę]
14 111
Wydajność w Mg urobionego węgla
3 723
[Mg/osobę]

2006
76,6
35,8
29,2
141,7
22,8
15,3
10,3
48,4
3,35
2,34
2,83
2,92
12 595
14 453
3 846

* urobek w m3 = nadkład w m3 + węgiel w Mg/1,2 Mg/m3,
przyjęto 1,2 Mg/m3 jako ciężar właściwy węgla

Porównanie górnictwa węgla brunatnego
w Niemczech, Polsce i Republice Czeskiej
Obecnie w Niemczech węgiel brunatny eksploatowany
jest w 11 czynnych odkrywkach zlokalizowanych w czterech
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zagłębiach górniczych. Łącznie w 2006 roku wydobyto 177,9
mln Mg węgla i zdjęto 929,6 mln m3 nadkładu.
W Polsce z obecnie eksploatujących węgiel brunatny 9
czynnych odkrywek zlokalizowanych w czterech zagłębiach
górniczych wydobyto w 2006 roku 59,6 mln Mg węgla i zdjęto
266,8 mln m3.
W Republice Czeskiej w dwóch zagłębiach węgla brunatnego eksploatacja prowadzona jest w 7 czynnych odkrywkach.
W 2006 roku łącznie wydobyto z nich 48,4 mln Mg węgla oraz
zdjęto 141,7 mln m3. Dodatkowo węgiel brunatny eksploatowany był także w dwóch małych kopalniach podziemnych.
Porównanie podstawowych parametrów branży węgla
brunatnego w Niemczech, Polsce i Republice Czeskiej przedstawiono w tabeli 14.
Tab. 14. Zestawienie podstawowych parametrów górnictwa węgla
brunatnego w Niemczech, Polsce i Republice Czeskiej
latach 2005-2006

Wyszczególnienie
2005
2006
3
Zdejmowanie nadkładu [mln m ]
Niemcy
962,5
929,6
Polska
279,4
266,8
Republika Czeska
142,5
141,7
Wydobycie węgla [mln Mg]
Niemcy
177,9
176,3
Polska
61,6
59,6
Republika Czeska
48,2
48,4
3
Współczynnik N:W w danym roku [m /Mg]
Niemcy
5,41
5,27
Polska
4,54
4,48
Republika Czeska
2,96
2,92
Zatrudnienie [osób]
Niemcy
23 299 22 909
Polska
20 608 18 884
Republika Czeska
12 946 12 595
3
3
Wydajność w m urobku* [m /osobę]
Niemcy
47 672 46 991
Polska
16 048 16 759
Republika Czeska
14 111 14 453
Wydajność w Mg urobionego węgla [Mg/osobę]
Niemcy
7 634
7 695
Polska
2 989
3 157
Republika Czeska
3 723
3 846
* urobek w m3 = nadkład w m3 + węgiel w Mg/1,2 Mg/m3,
przyjęto 1,2 Mg/m3 jako ciężar właściwy węgla

Analizując osiągnięte wydobycie węgla brunatnego oraz
ilości zdjętego nadkładu w ciągu dwóch ostatnich lat można
stwierdzić, że najmniej korzystny współczynnik N:W występuje
w kopalniach niemieckich (5,41 i 5,27). W Polsce był on o 15%
niższy i wyniósł odpowiednio 4,54 i 4,48. Najkorzystniejszym
współczynnikiem charakteryzują się kopalnie czeskie gdzie
średni stosunek ilości koniecznego do urobienia nadkładu
względem wydobycia węgla wyniósł 2,96 i 2,92. Zestawienie
współczynników N:W dla każdego z krajów przedstawiono
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na rysunku 11. Należy zwrócić uwagę na zmniejszenie się
tego współczynnika w analizowanych państwach w 2006 roku
względem roku poprzedniego.

mają wyższą wydajność niż kopalnie polskie (odpowiednio
3 846 Mg/osobę do 3 157 Mg/osobę). Ma to bezpośredni związek ze współczynnikiem N:W, który jest bardziej korzystny w
przypadku Republiki Czeskiej i wynosi 2,92 w porównaniu
do warunków Polskich gdzie aby wydobyć 1 Mg węgla należy
zdjąć 4,48 m3 nadkładu.
Wydajności wyrażone wydobyciem węgla brunatnego
w Mg na jednego zatrudnionego w poszczególnych krajach
przedstawiono na rysunku 13.

Rys. 11. Współczynnik N:W w poszczególnych krajach w latach
2005-2006

Porównanie wydajności osiąganej w poszczególnych
krajach jest zadaniem trudnym, jak nie niemożliwym z uwagi
na różne struktury organizacyjne przedsiębiorstw górniczych.
Według oficjalnych statystyk niemieckiego DEBRIV, polskiego
PPWB oraz czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu wynika, że największą wydajnością mierzoną ilością wydobytego
urobku na jednego zatrudnionego charakteryzują się kopalnie
niemieckie, które osiągnęły w 2006 roku poziom 46 991 mln
m3/osobę. Znacznie niższą wydajność osiąga Polska i Republika Czeska. W Polsce poziom ten wyniósł 16 759 m3/osobę,
natomiast w Republice Czeskiej 14 453 m3/osobę. Wydajności
wyrażone objętością urobku na jednego zatrudnionego w poszczególnych krajach przedstawiono na rysunku 14. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż w Niemczech w statystykach tych
nie są uwzględniani pracownicy firm zewnętrznych, którzy
wykonują znaczną ilość prac w kopalniach, przez co wydajność ta jest w rzeczywistości zawyżona. Odwrotna sytuacja
występuje w przypadku przedsiębiorstw czeskich, które po
sprywatyzowaniu wydzieliły ze struktury kopalni wiele spółek
zajmujących się dalej świadczeniem usług dla kopalni. Jednak
duża część ich przychodów pochodzi także z działalności na
rzecz innych podmiotów niezwiązanych z górnictwem. W tym
przypadku wydajność ta jest w rzeczywistości zaniżona.

Rys. 12. Wydajność wyrażona ilością urobku w m3 na jednego
zatrudnionego w poszczególnych krajach w latach
2005-2006

Podobna sytuacja występuje przy obliczaniu wydajności
mierzonej ilością wydobytego węgla brunatnego na jednego
pracownika. Z powodów przedstawionych powyżej wielkości
te nie mogą być wprost ze sobą porównywalne. Uwzględniając
jednak oficjalne dane najwyższą wydajność osiągają dalej kopalnie niemieckie, która w 2006 roku wyniosła 7 695 Mg/osobę.
Na drugim miejscu są tu już jednak kopalnie czeskie, które

Rys. 13. Wydajność wyrażona w wydobyciu węgla na jednego
zatrudnionego w poszczególnych krajach w latach
2005-2006

Podsumowanie
Analizując wystarczalność poszczególnych zasobów energetycznych można zauważyć, że za 40-60 lat świat stanie przed
bardzo poważnym problemem braku ponad 40% nośników energii
pierwotnej i energii elektrycznej lub też koniecznością pozyskiwania ich po bardzo wysokich kosztach. Spowodowane to będzie
koniecznością eksploatacji złóż zalegających na dużych głębokościach lub pozyskiwaniem kopaliny o niższej jakości. Wydaje się,
że surowcem najlepiej spełniającym kryteria ilości zasobów, ich
dostępności i jakości jest właśnie węgiel brunatny.
W przeciągu ostatnich 16 lat w takich krajach jak Niemcy,
Polska czy Republika Czeska nastąpiło zmniejszenie wydobycia
węgla brunatnego. Spowodowane to było zmianami ustrojowymi oraz restrukturyzacją przemysłu górniczego w tych
państwach. Obecnie poziomy wydobycia węgla brunatnego są
na ustabilizowanych poziomach dostosowanych do aktualnych
krajowych potrzeb elektroenergetyki. Największy spadek nastąpił w Niemczech gdzie był on ponad 2-krotny. Jednak kraj ten
dalej pozostaje największym producentem węgla brunatnego
oraz producentem energii elektrycznej z tego surowca. Obecnie dysponuje elektrowniami o zainstalowanej mocy brutto
21 885 MW, z czego ponad 50,6% mocy zainstalowana jest w
elektrowniach należących do RWE Power AG. W Republice
Czeskiej zmniejszenie wydobycia w latach 1990-2006 wyniosło
38%. Obecne wydobycie na poziomie 48,4 mln Mg umożliwia
produkcję energii elektrycznej w elektrowniach o łącznej mocy
7 700 MW, z czego ponad 90% mocy zainstalowana jest w
elektrowniach należących do ČEZ a.s. W Polsce zmniejszenie
wydobycia było stosunkowo niewielkie i wyniosło 6% w przeciągu 16 lat. Wydobycie na poziomie 59,6 mln Mg umożliwia
produkcję energii elektrycznej w elektrowniach o łącznej mocy
8 776 MW, z czego ponad 74% zainstalowana jest w elektrowniach należących do BOT GiE S.A. (obecnie w strukturach
Polskiej Grupy Energetycznej).
Najkorzystniejszy współczynnik N:W występuje w kopalniach czeskich (2,92), następnie w kopalniach polskich (4,48),
a najgorszy w kopalniach niemieckich (5,27). Według oficjal79
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nych danych z poszczególnych państw najwyższe wydajności
liczone zarówno jako ilość urobku w m3 oraz ilość wydobytego
węgla na jednego pracownika osiągają kopalnie niemieckie
(odpowiednio 46 991 m3/osobę; 7 695 Mg/osobę). W przypadku
kopalń polskich i czeskich wydajności te są znacznie mniejsze

(w Polsce: 16 759 m3/osobę i 3 157 Mg/osobę; w Republice
Czeskiej: 14 453 m3/osobę i 3 846 Mg/osobę). Jednak z uwagi
na przytoczone w artykule uwarunkowania w poszczególnych
krajach wielkości te nie mogą być ze sobą wprost porównywalne.
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NOWOCZESNE NAPĘDY WĘGLOWYCH PRZENOŚNIKÓW
TAŚMOWYCH O REGULOWANEJ PRĘDKOSCI TAŚMY
MODERN LOW VOLTAGE FREQUENCY CONVERTERS WITH FLUX VECTOR CONTROL
FOR CONVEYOR BELTS DRIVES WITH REGULATED SPEED
Zbigniew Kasztelewicz - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Jerzy Szymański - Politechnika Radomska

W artykule przedstawiono zagadnienia doboru napięciowych przemienników częstotliwości i metody sterowania dla
zapewnienia zsynchronizowanej momentowo pracy wielu silników klatkowych napędzających wał o dużym momencie
rozruchowym. Zastosowano niskonapięciowe silniki klatkowe. Silniki te zasilane są przemiennikami częstotliwości w układzie
master – slave, które są zasilane z sieci IT 3x500V. Zastosowano przemienniki typu FVC (Flux Vector Control) pracujące
w trybie zadawania prędkości dla przemiennika master i zadawania momentu dla przemienników slave. Omówioną metodę
sterowania zespołem wielosilnikowym zastosowano w stacji zasilania silników (4x315kW) powierzchniowych przenośników
taśmowych o regulowanej prędkości taśmy.
In the paper modern drive solutions of mobile conveyor belts as well as control methods of the systems are presented. AC motor
drives are controlled by advanced frequency converters in which vector control strategies are implemented. The solution of the
multi-motor drive system is discussed on the basis of the conveyor belts drive installation in Konin brown coal mine in Poland.
Napęd z silnikami klatkowymi o regulowanej prędkości
Cyfrowe sterowane silników asynchronicznych nie ma
zasadniczo alternatywy gdy wymagana jest regulowana
prędkość i moment silnika. W nowych projektach napędów
przemysłowych silniki klatkowe sterowane cyfrowo wyparły
już całkowicie klasyczne układy napędowe[1], [2]. Do napędu
taśmy w stacji zasilania przenośnika taśmowego wykorzystywany jest napęd 1 – ćwiartkowy, umożliwiający wytworzenie
dużego momentu napędowego silnika przy zerowej prędkości
wału (rys. 1).

(1)
gdzie:
P – moc silnika indukcyjnego klatkowego [W]
n – prędkość silnika indukcyjnego klatkowego [obr/min]
s – poślizg względny silnika
Klasyczne układy napędowe nie umożliwiają odpowiednio
precyzyjnego energooszczędnego sterowania silnikami, tak
w stanach pracy dynamicznej, jak i statycznej. Rozwiązania
napędów maszyn górniczych oparte na silnikach prądu stałego (koparki, zwałowarki) czy pierścieniowych (transportery
taśmociągowe) były szeroko stosowane w latach 70 - tych
ubiegłego wieku. Przy obecnym tempie rozwoju napędowych
przekształtników energoelektronicznych wszystkie takie rozwiązania można uznać za historyczne.
Przemienniki częstotliwości typu Flux Vector Control (FVC)
Sterowanie wektorem strumienia (ang. Flux Vector Control) polega na sterowaniu prądów fazowych stojana silnika
indukcyjnego reprezentowanego przez wektor przestrzenny
o dwóch składowych: biernej ids i czynnej iqs – wyznaczanych
w wirującym układzie współrzędnych, zsynchronizowanym
z prędkością wirnika. W sterowaniu tym zmieniając wartość
składowej czynnej prądu stojana iqs zmieniamy moment silnika.
Sterowanie silnika klatkowego jest tu podobne do sterowania
silnika obcowzbudnego prądu stałego, w którym przy stałym
wzbudzeniu moment zależy jedynie od prądu twornika. W sterowaniu zorientowanym polowo moment elektromagnetyczny
wyrażony jest za pomocą (2) [2].

Rys. 1.

Obszar położenia charakterystyki mechanicznej silnika
klatkowego sterowanego cyfrowo w napędzie przenośnika
taśmowego o regulowanej prędkości taśmy

Podstawowe równania silnika jako obiektu sterowania
opisują zależności (1). Ze wzorów tych wynika, że możliwe
jest niezależne sterowanie momentu Ms i prędkości silnika n.

(2)
Podstawowym celem przemienników częstotliwości typu
FVC jest zapewnienie spełnienia zależności maksymalizującej
moment rozwijany przez silnik w całym zakresie sterowanych
prędkości przy jednoczesnym minimalizowaniu prądu stojana.
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Prowadzi to do energo-oszczędności i maksymalizowania dynamicznych i statycznych osiągów silnika.
W przemiennikach częstotliwości typu FVC, pomiar prędkości wirnika silnika ma podstawowe znaczenie dla wytworzenia dużego momentu silnika w zakresie prędkości od 0rpm do
ok. 0,2nn. Dla zapewnienia poprawnej pracy przemiennika FVC
przy małych prędkościach silnika następuje zamiana modelu
wyznaczania strumienia silnika w procesorze sygnałowym
(ang. DSP) przemiennika (rys. 2b) [4]. Po osiągnięciu przez
silnik prędkości większych od 0,2nn można zmienić algorytm
sterowania przemiennika na pośrednie (bez pomiaru prędkości
wirnika) wyznaczanie prędkości wirnika (rys. 3).

Rys. 2.

Rys. 3.

gdzie:
SP – sterowanie prędkościowe, SM – sterowanie momentowe
vr – prędkość wału silnika, Ms – moment silnika
Sterowanie prędkościowe umożliwia zadawanie prędkości silnika, która będzie utrzymywana w zadanym przedziale
prędkości, jeśli moment obciążenia nie przekroczy zadanych
wartości granicznych. Ten typ sterowania stosowany jest
zwykle w napędach z pojedynczymi silnikami lub w napędach

Schemat sterowania polowo zorientowanego (ang. Flux Vector Control – FVC) przemiennika częstotliwości z bezpośrednim
pomiarem prędkości wału silnika.
a) schemat blokowy przemiennika FVC z bezpośrednim pomiarem prędkości walu silnika,
b) ilustracja zmiany modelu sterowania polowego przemiennika FVC z zamkniętą pętlą prędkościową w przedziale dla niskich
częstotliwości

Ilustracja zmiany modelu sterowania polowego
przemiennika FVC z otwartą pętlą prędkościową
w przedziale dla niskich częstotliwości

Przemienniki częstotliwości sterowane wektorowo z pośrednim wyznaczaniem prędkości wału silnika są dziś powszechnie stosowane w zastosowaniach przemysłowych jeśli
moment rozruchowy silnika nie ma decydującego znaczenia.
Forsowanie maksymalnym prądem przemiennika częstotliwości
momentu napędowego silnika w zakresie małych prędkości
wału jest mniej efektywne od sterowania silnika według metody
przedstawionej na rysunku 2. Mimo, że wartość tego prądu
może osiągać 250% In przemiennika częstotliwości [4].
W wielosilnikowych zsynchronizowanych napędach przemysłowych z wektorowymi przemiennikami wykorzystywane
są metody prędkościowego i momentowego sterowania silników, można je opisać zależnościami (3):

82

(3)

wielosilnikowych w przemienniku pełniącym funkcje master
napędu wielosilnikowego typu master – slave.
Sterowanie momentowe zapewnia możliwość wymuszenia zadanego momentu napędowego w określonym przedziale prędkości
silnika. Silnik dąży do uzyskania zadanego momentu i automatycznie dopasowuje swoją prędkość do wartości z zadanego przedziału
wartości dozwolonych. Ta funkcja jest zwykle wykorzystywana w
przemiennikach pełniących funkcje slave w zsynchronizowanych
napędach wielosilnikowych typu master – slave.
Przy skomputeryzowanym sterowaniu pracą układu
napędowego, dwukierunkowa transmisja danych między
przemiennikiem częstotliwości i komputerem sterującym ma
podstawowe znaczenie dla niezawodności i bezpieczeństwa
eksploatacyjnego maszyny. Napędowe urządzenia energoelektroniczne, tutaj napięciowe przemienniki częstotliwości,
zapewniają oprócz precyzyjnego sterowania silników, także
funkcje zabezpieczające.
Konfiguracja układu napędowego stacji zasilania
przenośnika taśmowego o regulowanej prędkości
Przy napędzie wału przenośnika taśmowego dla spełnienia
postawionych warunków ste-rowania silnikami zastosowano
układ master-slave i przemienniki umożliwiające wymienną
realizacje funkcji:
• zamkniętej regulacji prędkości wału silnika - VVC (vector
voltage control) – przemiennik master ( tryb pracy prędkościowej),
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•

sterowanie momentem silnika z zadanym przedziale prędkości - FVC (flux vector control) – przemienniki slave (tryb
pracy momentowej).
Dla zapewnienia zamkniętego trybu sterowania prędkością
silnika zastosowano wewnętrzny regulator PID przemiennika częstotliwości – master. Silniki wyposażono w enkodery
inkrementalne do precyzyjnego określenia prędkości wału
i podłączono je bezpośrednio do przemienników częstotliwości.
Enkodery są niezbędnym wyposażeniem silników pracujących
z przemiennikami FVC pracujących w trybie momentowym.
Wykorzystywany sterownik PLC komunikuje się z przemiennikami protokołem Profibus DP. Pełni on głównie funkcje
monitorujące pracę napędu przenośnika taśmowego oraz podaje
jedynie podstawowe sygnały sterowania.
Dla wypracowania głównych funkcji sterujących silnikami
wykorzystano nastawy programowe przemienników częstotliwości. Takie rozwiązanie sterowania zapewnia szybszą reakcję
przemiennika na zmiany prędkości wału silnika i zapewnia
możliwość pracy napędu nawet przy uszkodzonym sterowniku
PLC.
W KWB Konin dla potrzeb ciągu węglowego nowej
odkrywki Drzewce wykonano siedem stacji sterowania przenośnikami taśmowymi. Stacje wyposażono w napędy przemiennikowe: taśmy, napinania taśmy i jazdy stacją [3]. Silniki
napędu taśmy mają moce 315kW i są zasilane przemiennikami
częstotliwości o mocy 350kW/160%Pn z możliwością wyboru
trybu pracy VVC lub FVC.
Odkrywka Drzewce jest w eksploatacji już ponad rok
i zastosowane rozwiązanie napędów taśmociągów zmniejszyło
zużycie energii o około 50% w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, tj. stacji pracujących ze stałą prędkością z silnikami
pierścieniowymi.
Równomierne obciążenie dwóch silników napędzających
wał napędowy taśmy przenośnika
Zasilanie sztywnego wału napędowego maszyny roboczej
o dużym momencie bezwładności układem wielosilnikowym
stanowi dzisiaj poważne wyzwanie. W takim przypadku trzeba zapewnić wytworzenie dużego momentu rozruchowego
silników przy zerowej prędkości ich wirników. Problem jest
tym bardziej złożony, gdy obciążenie wału maszyny roboczej
cechuje się skokowymi zmianami w czasie.

Rys. 4.

Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano przy pracy w trybie
zamkniętej regulacji prędkościowej jednego silnika (master)
i zamkniętej regulacji momentowej drugiego silnika (slave).
Przemiennik częstotliwości - master wysyła jako wartość
zadaną do kolejnych przemienników częstotliwości - slaves,
informacje o aktualnie osiąganym momencie.

Rys. 5.

Rozruch przenośnika obciążonego momentem około 40%

Kolejne silniki automatycznie dążą do osiągnięcia tej samej
wartości momentu. Uzyskane rezultaty sterowania prędkością 2
sztywnych belek napędowych przenośnika taśmowego z widocznym efektem sprężystości taśmy przedstawia rysunek 5.
Poprawne rozwiązanie tego problemu jest możliwe przy
użyciu przemienników często-tliwości umożliwiających pracę w
trybie sterowania momentem – FVC. Zaawansowane technicznie
przemienniki częstotliwości umożliwiają wymienne sterowanie
silników w zamknię-tym układzie regulacji prędkości lub regulacji
momentu i umożliwiają dwukierunkową komunikacje ze sterownikiem PLC, .np. według standardu Profibus DP.
Synchroniczne sterowanie prędkością
i momentem napędowym silników napędu taśmy
Wyrównanie obciążeń silników, tak w czasie rozruchu jak
i przy prędkości ustalonej taśmy, ma tutaj podstawowe znaczenie.
Dodatkowo należy szybko redukować moment napędowy silników
po osiągnięciu zadanej prędkości taśmy, tak aby nie wprowadzić
żadnego silnika w zakres pracy nadsynchronicznej.
Ruszanie załadowanego przenośnika taśmowego wymaga
spełnienia trzech podstawo-wych warunków:
- wytworzenie maksymalnie dużych momentów napędowych,
np. 150% Mn w każdym silniku w czasie rozruchu taśmy,

Schemat układu napędu powierzchniowego przenośnika taśmowego

Przeprowadzono szereg badań w poszukiwaniu właściwej
metody sterowania silnikami napędowymi wału napędu taśmy
powierzchniowego przenośnika taśmowego (rys. 4).

-

szybka znaczna redukcja momentu napędowego we wszystkich silnikach po osiągnięciu zadanej prędkości,
wyrównanie momentów napędowych wszystkich silników
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zarówno w czasie rozruchu, jaki w stanie pracy ustalonej
przenośnika taśmowego.
W stacji zasilania z czterema silnikami napędu taśmy, po
dwa na każdym wale (rys. 4) uwidacznia się dodatkowo efekt
sprężystości taśmy, co przy niewłaściwie dobranej metodzie
sterowania wprowadza silniki w stan pracy nadsynchronicz-

Sterowanie pracą całego ciągu węglowego musi uwzględniać kolejność włączania do pracy i wyłączania z pracy
poszczególnych przenośników taśmowych. Trzeba założyć,
że może zachodzić zatrzymywanie i rozruch technologiczny
załadowanych przenośników taśmowych i nie można dopuścić
do ich wzajemnego zasypywania.

Rys. 6. Schemat technologiczny przenośników na O/Drzewce

nej i powoduje jego awaryjne zatrzymywanie. Taka sytuacja
jest szczególnie niepożądana, gdyż prowadzi do konieczności
natychmiastowego awaryjnego zatrzymania całego ciągu węglowego i ponownego jego rozruchu.
Prawidłowe sterowanie zsynchronizowane zespołu silników
napędu taśmy uzyskano stosując konfiguracje master - slave,
w której wartość momentu obciążenia silnika - master jest
przekazywane do silników - slave. Silnik – master zasilany
jest z przemiennika częstotliwości pracującego w trybie VVC
z zamkniętą pętlą prędkościową. Zadany czas rozruchu przenośnika taśmowego - np. 60s, wymusza przemiennik - master.
Przy wystąpieniu przeciążenia przenośnika czas ten jest automatycznie wydłużany. Wtedy utrzymywany jest nominalny
poślizg silnika przy zmiennych prędkościach wału, przez co
maksymalizowany jest rozruchowy moment napędowy.
Z rysunku 5 można wnioskować, że sprężystość taśmy
powoduje ponad 20% przeregu-lowanie prędkości taśmy.
Przeregulowanie to można ograniczyć poprzez wprowadzanie
korekcji powodującej zmniejszanie momentu napędowego
silników jeszcze przed osiągnięciem przez taśmę zadanej
prędkości. Przemiennik – master może zredukować moment
napędowy zadawany do przemienników- slave, np. o 30% po
osiągnięciu 90% zadanej prędkości taśmy.
Duża wartość dynamicznego momentu napędowego(2) J(dw/dt)
pustego przenośnika taśmowego powoduje, że masa taśmy ma duże
znaczenie dla rozruchu, tak pustego jak i załadowanego przenośnika.
Przebieg momentu napędowego silników przy rozruchu przenośnika
taśmowego w obu przypadkach jest podobny.
Uzależnienie prędkości taśmy od stanu obciążenia prowadzi do dużego zredukowania energii zasilania. Szczególnie w
przenośnikach taśmowych pracujących bez lub przy niewielkim
obciążeniu, np. przy ograniczonej wydajności złoża węgla wystąpią duże oszczędności energii, co wynika z równania (1).
Tab. 1.

Dobrą synchronizację momentów napędowych dwóch
silników napędzających wał napędowy taśmy przenośnika
powierzchniowego uzyskano wykorzystując zaawansowane
funkcje programowe zastosowanych przemienników częstotliwości FVC. Zastosowanie konfiguracji master - slave dla
silników napędu taśmy zapewniło możliwość zbudowania
energo-oszczędnego napędu przenośników taśmowych całego
ciągu węglowego i włączenie go do systemu automatycznego
sterowania i monitoringu w marcu 2006 roku w KWB w Koninie. Ciąg węglowy o/Drzewce składa się z siedmiu przenośników taśmowych o różnych długościach (rys. 6).
Po oddaniu do eksploatacji nowej odkrywki Drzewce,
z przemiennikowymi napędami sterującymi prędkością taśmy
przenośników taśmowych ciągu węglowego, monitorowana
jest energochłonność tego ciągu. Zbiorcze wyniki pomiarów
za okres maj 2006 - marzec 2007 przedstawia tabela 1.
Napędy przenośników taśmowych w ciągach węglowych
na odkrywkach Kazimierz i Jóźwin mają rozwiązania tradycyjne, tj. oparte na silnikach pierścieniowych z nieregulowaną
prędkością taśmy o stałej wartości 5,24m/s.
Z przedstawionych danych wynika, że po uśrednieniu do
długości i przeniesionej masy węgla przez taśmowe ciągi węglowe odkrywek Kazimierz i Jóźwin, energochłonność ciągu
węglowego odkrywki Drzewce pracującego ze zmniejszoną
prędkością taśm wszystkich przenośników do wartości 2.5-3 m/s, jest o ponad 50% mniejsza.
Kopalnia eksploatuje przenośniki taśmowe o łącznej długości około 50 km. Na transport nadkładu i węgla zużywa około
70% pobieranej energii elektrycznej. Długość przenośników
taśmowych o regulowanej prędkości taśmy w ciągu węglowym
odkrywki Drzewce stanowi 12% całkowitej długości wszystkich eksploatowanych przenośników taśmowych.

Energochłonność ciągów węglowych KWB Konin za 11 m-cy (V-2006-III.2007)

Odkrywka
Kazimierz
Jóźwin
Drzewce
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Podsumowanie

kWh
5902431
9352128

Wydobycie
węgla
t
3486294
1612415

Wskaźnik
energochłonności
kWh/tkm
0,434
0,622

3328782

2323101

0,244

Prędkość ciągu

Długość ciągu

Zużycie energii

m/s
5,24
5,24
3,0 przez 8 m-cyV.06-XII-06
2,5 przez 3 m-ceI.07-III.07

km
3,897
9,326
5,867
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Rys. 7.

Przebieg poboru mocy poboru mocy układów napędowych
przenośnika taśmowego pustego i z obciążeniem w
zależności od prędkości przesuwu taśmy

Z przedstawionych danych wynika, że zastosowanie obniżonej prędkości taśm w przenośnikach taśmowych (2,5m/s

– 3m/s) w ciągu węglowym odkrywki Drzewce spowodowało
zmniejszenie zużycia energii przez ciągi węglowe w skali
zakładu o ok. 4.2%.
Regulowana prędkość przenośników ciągów węglowych w funkcji ich obciążenia ma de-cydujące znaczenie dla
oszczędności energetycznych i zużycia eksploatacyjnego taśm
i elmentów ruchomych przenośnika.
Rysunek 7 przedstawia uzyskane efekty oszczędności energetycznej, poziomo usytuowa-nego, przenośnika o regulowanej
prędkości taśmy dla przenośnika. Widoczna jest proporcjonalna
zależność mocy pobieranej przez napędy od prędkości taśmy,
tak dla przenośnika nieobciążonego jak i obciążonego (koparka
pracowała ze stałą wydajnością).
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REKULTYWACJA TERENÓW W GÓRNICTWIE WĘGLA BRUNATNEGO
W POLSCE NA TLE REKULTYWACJI W NIEMCZECH
ORAZ REPUBLICE CZESKIEJ
RECLAMATION OF BROWN COAL POST-MINING AREAS IN POLAND IN COMPARISON
TO RECLAMATION IN GERMANY AND THE CZECH REPUBLIC
Zbigniew Kasztelewicz, Jerzy Klich, Wiesław Kozioł, Maciej Zajączkowski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
W artykule przeprowadzono próbę ogólnego porównania dotychczasowych dokonań w zakresie rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych w Polsce oraz w Niemczech i Republice Czeskiej. Przedstawiono krótką charakterystykę branży węgla
brunatnego w tych krajach w zakresie nabywania terenów pod działalność górniczą i zbywania gruntów po przeprowadzonych
pracach rekultywacyjnych. Krótko omówiono także charakterystyczne obiekty powstałe podczas rekultywacji i zagospodarowania
terenów porekultywacyjnych.
The paper presents currently achievements in the reclamation of brown coal post-mining areas in Poland, Germany and the
Czech Republic. The short presentation of land use by mines has been also described. The paper presents also specific objects
build on these areas.
Wstęp

Rekultywacja terenów pogórniczych
w polskich kopalniach węgla brunatnego

Eksploatacja prowadzona przez odkrywkowe kopalnie węgla
brunatnego jest działalnością, która od początku istnienia tych
kopalń wpływa na zmianę stosunków wodnych, ukształtowanie
terenu i inne parametry otaczającego je środowiska. Jednak
nawet w najbardziej zasobnej w złoża kopalni eksploatacja
dobiega końca. Zasoby wyczerpują się i rozpoczyna się ostatni
etap „życia” kopalni. Rozpoczyna się proces likwidacji i ostatecznego zagospodarowania wyrobisk i terenów pogórniczych.
Po zakończeniu eksploatacji pozostają wielkoprzestrzenne
wyrobiska, zwałowiska nadkładu, rozbudowana i różnorodna
infrastruktura przemysłowa kopalni oraz w mniejszym lub w
większym stopniu przekształcone tereny przemysłowe zajęte pod

Górnicy w polskich kopalniach węgla brunatnego systematycznie i zgodnie z kanonami sztuki górniczej dokonywali
i dokonują rekultywacji i zagospodarowania terenów „odzyskiwanych” w miarę przesuwania się frontów eksploatacyjnych.
Kopalnie nie posiadają zaległości w rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych. Wykonywane prace są prowadzone na
wysokim poziomie europejskim zapewniającym wykorzystanie terenów do produkcji rolnej, leśnej lub też innej działalności
np. rekreacyjnej. W tabeli 1 przedstawiono wydobycie węgla,
zdejmowanie nadkładu, ilość urobionej masy i podstawowe dane
dotyczące gospodarki gruntami dla poszczególnych kopalń [3].

Tab. 1. Podstawowe parametry opisujące branżę węgla brunatnego w Polsce (stan od początku eksploatacji do 2006 roku włącznie)

Kopalnia
Adamów
Bełchatów
Konin
Turów
Razem:

Wydobycie
węgla
[mln Mg]
168,5
752,3
514,4
816,1
2 251,6

Zdejmowanie
nadkładu
[mln m3]
1 124,1
3 231,0
2 677,7
1 777,0
8 809,8

Ilość nabytych
terenów
[ha]
5 678
9 818
12 379
5 107
32 982

działalność górniczą. Obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego
po zakończeniu eksploatacji złoża jest likwidacja ujemnych
skutków tej działalności poprzez przywrócenie poprzedniego
stanu środowiska lub nadanie terenom rekultywowanym nowych
form wartości użytkowych. W krajach Unii Europejskiej bardzo
ważnym zagadnieniem jest ochrona środowiska. Górnicy w Polsce, w Niemczech i Republice Czeskiej przywiązują szczególną
wagę do prowadzenia w taki sposób eksploatacji i później do
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, aby uzyskiwać pozytywne oceny swojej działalności a przez to akceptacje społeczną
do dalszego rozwoju branży paliwowo-energetycznej opartej na
węglu brunatnym.
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Stan gruntów
na koniec 2006 roku
[ha]
2 277
6 344
5 077
3 416
17 114

Ilość nabytych terenów/
wydobycie węgla
[ha/mln Mg]
33,80
13,06
24,08
6,26
14,66

W kopalniach przykłada się dużą wagę do minimalizacji
skutków oddziaływania eksploatacji na środowisko, a działalność
proekologiczna związana z rekultywacją terenów pogórniczych
jest stawiana na równi z wynikami ekonomicznymi. Prowadzi
to do zwiększenia „zaufania” do kopalń i jednocześnie poprawia
ich wizerunek w środowiskach lokalnych. W tabeli 2 zestawiono
działalność, jaką prowadzą kopalnie w zakresie gospodarki gruntami [3].
Polskie kopalnie węgla brunatnego od początku działalności
nabyły około 33 000 ha terenów (co stanowi ok. 0,1% powierzchni
kraju) z tego dotychczas przekazały lub sprzedały ponad 16 000
ha, w tym ponad 10 400 ha gruntów zrekultywowanych. Liderem
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Tab. 2.

Sprzedaż i przekazywanie gruntów przez kopalnie od początku działalności do końca 2006 roku

Kopalnia

Powierzchnia zajmowana
na koniec 2006 roku

Adamów
Bełchatów
Konin
Turów
Razem Polska:

[ha]
2 277
6 344
5 077
3 416
17 114

RAZEM:
[ha]
3 409
3 471
7 704
1 691
16 275

Przekazano-sprzedano w tym:
nieprzekształcone
zrekultywowane
[ha]
[ha]
1 209
2 199
1 902
1 569
2 056
5 248
246
1 445
5 413
10 461

w ilości gruntów zrekultywowanych jest KWB ,,Konin”, która
wykonała 50 % prac rekultywacyjnych całej branży. Na drugim
miejscu jest KWB ,,Adamów”, a następnie KWB ,,Bełchatów”
i KWB „Turów”. Wykonane prace rekultywacyjne w polskich
kopalniach są bardzo wysoko oceniane przez specjalistów polskich
i zagranicznych. Jest to poziom europejski. Polska rekultywacja
może i powinna być przykładem i wzorcem dla innych krajów
europejskich, które prowadzą odkrywkową eksploatacje złóż.
Przykłady prac rekultywacyjnych w polskich kopalniach węgla
brunatnego przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3 i 4.

Rys. 1.

Rys. 3.

Zbiornik wodny. Wyrobisko końcowego odkrywki
„Kazimierz Południe” w KWB „Konin”

Rys. 4.

Projektowane zagospodarowanie terenów pogórniczych
odkrywki „Jóźwin Pole I”. KWB „Konin”

Molo przy zbiorniku „Przykona”. Zwałowisko
wewnętrzne odkrywki „Adamów”

Rekultywacja terenów pogórniczych
w niemieckich kopalniach węgla brunatnego

Rys. 2.

Stok narciarski. Zwałowisko zewnętrzne odkrywki
„Bełchatów”

Górnictwo węgla brunatnego w Niemczech ma bardzo długą
tradycję. Kraj ten dalej pozostaje największym producentem tego
surowca. Obecne wydobycie węgla na poziomie 176,3 mln Mg
rocznie stanowi 37% wydobycia węgla brunatnego w Europie oraz
około 20% łącznego wydobycia na świecie.
W swojej dotychczasowej historii obszar zajęty pod działalność górniczą w Niemczech wyniósł 168 511,5 ha (co stanowi ok.
0,5% powierzchni kraju). Obecnie działające kopalnie odkrywko89
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we węgla brunatnego oraz tereny, na których nie zakończono
jeszcze rekultywacji zajmują powierzchnię 57 141,3 ha. Największa ilość prac rekultywacyjnych została przeprowadzona w
zagłębiu łużyckim. Obecnie działają tam 4 kopalnie odkrywkowe (Jänschwalde, Cottbus-Nord, Welzow-Süd i Nochten) oraz
jedna nieczynna kopalnia Raichwalde należące do Vattenfall
Europe Mining AG. Obszar zajęty pod działalność górniczą
Tab. 3.

wadzona jest w kopalni Schöningen należącej do firmy BKB
AG) wynoszą 1 246,7 ha.
W pozostałych rejonach, gdzie nie prowadzi się już eksploatacji węgla brunatnego (Hessen i Bawarii), łącznie zrekultywowano 5 128,5 ha z czego większość w kierunku rolnym
(1 937,6 ha), w kierunku leśnym (1 684,4 ha) oraz wodnym
(1 348,8 ha). Rekultywacja inna objęła niespełna 247,6 ha.

Tereny zrekultywowane oraz zajmowane przez górnictwo węgla brunatnego w Niemczech (stan na 31.12.2006 r.)

Zagłębie

Powierzchnia zajmowana
na koniec 2006 roku

Reńskie
Łużyckie
Środkowo-niemieckie
Helmstedt
Hessen
Bawaria
Razem Niemcy:

[ha]
8 960,2
34 177,6
12 663,5
1 246,7
88,3
5,0
57 141,3

RAZEM:
[ha]
20 636,2
48 795,8
35 304,9
1 414,9
3 420,5
1 798,0
111 370,3

rolna
[ha]
10 768,3
9 276,0
10 419,6
609,0
1 818,6
119,0
33 010,5

Rekultywacja
leśna
[ha]
7 909,1
29 669,6
11 652,8
572,5
731,4
953,0
51 488,4

wodna*
[ha]
803,3
3 877,3
10 230,0
48,5
665,8
683,0
16 307,9

inna
[ha]
1 155,5
5 972,9
3 002,5
184,9
204,7
43,0
10 563,5

*zarówno wyrobiska wypełnione wodą jak i gotowe do zalewania

w tym rejonie wynosi 34 177,6 ha. Większość prac rekultywacyjnych wykonało przedsiębiorstwo powołane przez rząd
niemiecki LMBV GmbH, którego zadaniem jest wyłącznie
rekultywacja terenów pogórniczych. W zagłębiu łużyckim
dominuje rekultywacja leśna (29 669,6 ha), następnie rekultywacja rolna (9 276,0 ha) oraz rekultywacja o kierunku innym
(głównie rekreacyjnym). Wyrobiska końcowe zostały wypełnione
wodą, a ich łączna powierzchnia wyniosła 5 972,9 ha.
Kolejnym zagłębiem węgla brunatnego, w którym zrekultywowano znaczną ilość terenów pogórniczych jest zagłębie
środkowo-niemieckie. Łączna ilość terenów zrekultywowanych wynosi 35 304,9 ha. Obecnie w zagłębiu tym działają
trzy kopalnie odkrywkowe. Kopalnie Profen i Schleenhain
wchodzą w skład przedsiębiorstwa MIBRAG GmbH. Kopalnia Amsdorf natomiast należy do firmy ROMONTA GmbH.
Obszar zajęty pod działalność górniczą w tym rejonie wynosi
12 663,5 ha. Podobnie jak w zagłębiu łużyckim również i w
tym zagłębiu prace rekultywacyjne prowadzi przedsiębiorstwo
LMBV GmbH. W tym przypadku nie dominuje już tak rekultywacja leśna (11 652,8 ha) ponieważ w prawie równym stopniu
rekultywacja prowadzona jest w kierunku rolnym (10 419,6
ha) jak i w kierunku wodnym (10 230,0 ha). Kierunek inny
stanowi tutaj 3 002,5 ha.
W największym zagłębiu w Niemczech, w zagłębiu reńskim
zrekultywowano do tej pory łącznie 20 636,2 ha gruntów. Większość z nich była rekultywowana w kierunku rolnym (10 786,3
ha) następnie w kierunku leśnym (7 909,1 ha) oraz rekultywacja
inna (1 155,5 ha). W kierunku wodnym zrekultywowano ponad
803,3 ha. W zagłębiu reńskim obecnie działają trzy duże kopalnie odkrywkowe (Hambach, Garzwailer i Inden) należące do
przedsiębiorstwa RWE Power AG. Łączne tereny zajmowane
przez górnictwo w tym rejonie wynoszą 8 960,2 ha.
W zagłębiu Helmstedt tereny zrekultywowane wynoszą
1 414,9 ha. Przeważa tutaj rekultywacja rolna (609,0 ha) i leśna
(572,5 ha). Pozostałą część stanowi rekultywacja w kierunku
„innym” (184,9 ha) oraz w kierunku wodnym (48,5 ha). Tereny
zajmowane przez górnictwo w tym rejonie (eksploatacja pro90

Łączna ilość terenów zrekultywowanych i obecnie zajętych
pod działalność górniczą przez górnictwo odkrywkowe węgla
brunatnego przedstawiono w tabeli 3 [1].
Poniżej przedstawiono wybrane obiekty zbudowane na
terenach poeksploatacyjnych węgla brunatnego w Niemczech,
które są rozpoznawalnymi i charakterystycznymi obiektami zagłębia środkowo-niemieckiego. Na rysunku 5 pokazano wygląd
pawilonu – muzeum zbudowanego przy wyrobisku poeksploatacyjnym, które przygotowywane jest do zalania wodą. Obecnie
w muzeum tym odbywają się spotkania, na których przedstawia
się osiągnięcia i perspektywy niemieckiego górnictwa.

Rys. 5.

Muzeum przedstawiające historię niemieckiego górnictwa

Na rysunkach 6, 7, 8 i 9 pokazano przykłady rekultywacji
o kierunku rekreacyjnym i innym. Rysunek 6 przedstawia
budynek techniczno-restauracyjny sztucznego toru wodnego,
a na rysunkach 8 i 9 obiekty toru wodnego w Markleeberg w
zagłębiu środkowo-niemieckim. Tereny te zostały zrekultywowane i zagospodarowane po byłej kopalni odkrywkowej
Espenhain.
Na rysunku 7 w tle pokazano widok muzeum maszyn
górniczych, w którym umieszczono koparkę kołową SchRs
1200 i zwałowarkę taśmową A2RsB 5000. Na torze wodnym
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odbywają się treningi i zawody kajakarskie i wioślarskie,
a w pobliskim muzeum można zapoznać się z budową koparek
i zwałowarek.

Rys. 6.

Budynek techniczno-restauracyjny toru wodnego
(Kanaupark Markleeberg)

Rys. 7.

Odcinek sztucznego toru wodnego-w oddali muzeum
maszyn górniczych (Kanaupark Markleeberg)

Rys. 8.

Zawody na sztucznym torze wodnym (Kanaupark
Markleeberg)

Rekultywacja terenów pogórniczych
w czeskich kopalniach węgla brunatnego
W Republice Czeskiej podobnie jak i we wcześniej omówionych krajach przykłada się dużą wagą do rekultywacji terenów zajętych przez górnictwo oraz minimalizację jego skutków.

Do jej przeprowadzenia obliguje w Republice Czeskiej „Prawo
Górnicze”, które wymaga określenia „długoterminowego planu
rekultywacji”. Rekultywację prowadzi się w kierunku rolnym,
leśnym wodnym i innym. Głównym kierunkiem rekultywacji
jest kierunek leśny, który stanowił w 2005 roku ponad 62,2 %
i 44,1 % całości gruntów poddawanych zabiegom rekultywacyjnym w dwóch przedsiębiorstwach górniczych zagłębia
północno-czeskiego. Równie duży udział stanowi rekultywacja „inna” (21,4% i 46,9%), którą stanowi tworzenie terenów
rekreacyjnych, sportowych, parków, zieleni podmiejskiej itp.
W 2005 roku łączna powierzchnia, na której prowadzona była
rekultywacja wyniosła 5 011 ha [4].
Jednym z przykładów rekultywacji terenów pogórniczych
jest stworzenie na terenie zwałowiska zewnętrznego kopalni
J. Šverma o powierzchni 790 ha podmiejskiego obszaru rekreacyjnego „Velebudice” dla miasta Most. Teren ten zawiera
tor wyścigów konnych (hipodrom), pole golfowe i częściowo
tereny rolne i leśne (rys. 9). Cały tor wyścigowy ma długość
1 800 m, przy czym długość prostego toru wynosi 1 200 m,
a jego szerokość 30 m. Pierwszy wyścig konny odbył się tutaj w
1997 r. Obecnie hipodrom jest jednym z czterech największych
stadionów wyścigów konnych w całej Republice Czeskiej.
Hipodrom Most a.s. należy w 65,2% do przedsiębiorstwa górniczego MUS a.s., a pozostałe 34,8% do miasta Most.

Rys. 9.

Tor wyścigów konnych. Hipodrom Most

Kolejnym przykładem rekultywacji może być zagospodarowanie zwałowiska wewnętrznego i wyrobiska końcowego
kopalni Vrbenský o powierzchni 500 ha. Na obszarze zwałowiska zbudowano samochodowy i motocyklowy tor wyścigowy
o długości 4,2 km i szerokości 12 m (rys. 10). Autodrom Most
wraz z pełną infrastrukturą i zapleczem oddano do użytku w
91
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1983 r. W sąsiedztwie toru wyścigowego utworzono zbiornik
wodny Matylda o powierzchni 40 ha, który napełniony został
wodą w 1992 roku.
Tab. 4.

Rekultywacja terenów (zakończona i prowadzona) w 2005 r. [ha]. [2, 5]

Kierunek rekultywacji
Rolny
Leśny
Wodny
inny
Razem

wyniesie 22 m natomiast maksymalna 75 m. Wypełnienie tego
zbiornika wodą wyniesie 4,5 roku. Na terenie zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego tej kopalni zlokalizowany jest

Severočeské doly a.s
470
16,2%
1 809
62,2%
8
0,2%
622
21,4%
2 909
100%

Mostecká uhelná a.s.
144
6,8%
928
44,1%
47
2,2%
983
46,9
2 102
100%

Rys. 10. Wieża kontrolna. Autodrom Most. (widoki poszczególnych elementów autodromu oraz zbiornika wodnego Matylda)

Obecnie przygotowywane jest wyrobisko końcowe kopalni Ležáky do zalania wodą. Kopalnia ta zakończyła swoją
działalność po prawie stu latach eksploatacji w 1999 roku. W
wyrobisku końcowym powstanie jezioro Most o powierzchni
311 ha i pojemności 68,9 mln m3. Średnia głębokość tego jeziora
92

XV-wieczny kościół Najświętszej Marii Panny przetransportowany w 1975 roku z przedpola eksploatacyjnego (rys. 11).
Cały budynek został przemieszczony na odległość 841,1 m.
Od tego czasu stał się jedną z największych atrakcji regionu
mosteckiego.
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Podsumowanie
W artykule przedstawiono efekty prac rekultywacyjnych
w trzech wybranych krajach, które są głównymi producentami
węgla brunatnego w Europie jak i na świecie. Pokazano kilka
wybranych charakterystycznych obiektów w Polsce, Niemczech
i Republice Czeskiej, które świadczą o bardzo poważnym podejściu przedsiębiorstw górniczych do ochrony środowiska,
a szczególnie do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Przykłady w postaci rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk
poeksploatacyjnych w kierunku wodno-rekreacyjnym, nartostrad, hipodromów, autodromów, sztucznych torów wodnych
czy różnych obiektów muzealnych pomagają przekonywać
do akceptacji górnictwa węgla brunatnego, tak przez własne
społeczności, jak i też przez przedstawicieli innych krajów
UE. Te przykłady rekultywacji winny być pokazywane różnym
grupom opiniującym i decydującym o rozwoju branży węgla
brunatnego w poszczególnych krajach Europy.

Rys. 11. Kościół Najświętszej Marii Panny przetransportowany
w całości w 1975 roku z przedpola kopalni Ležáky

Artkuł powstał w ramach pracy naukowej,
umowa nr 11.11.100.46
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EKSPLOATACJA KRUSZYW NATURALNYCH ZE ZŁÓŻ
DNA MORSKIEGO I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
EXPLOITATION OF NATURAL AGGREGATES FROM SEA BED
AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACT
Paweł Kawalec, Wiesław Kozioł, Łukasz Machniak - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Morza i oceany kryją wiele zasobów surowców mineralnych. Rozwój techniki i technologii pozwala na eksploatację złóż
zalegających na coraz większych głębokościach. W Polsce na Morzu Bałtyckim eksploatuje się ropę i gaz ziemny w okolicach
Łeby oraz planuje się powrócić do eksploatacji kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne, których zasoby stanowią znaczącą
część szelfu kontynentalnego są obecnie eksploatowane w wielu krajach świata, a także w Unii Europejskiej. W artykule opisano
polskie złoża surowców do produkcji kruszyw zalegające na dnie morskim, a także technikę ich eksploatacji. Zwrócono uwagę
na potencjalne oddziaływanie eksploatacji na środowisko.
Seas and Oceans cover a lot of mineral resources reserves. Development of technique and technology allows extracting
deeper and deeper deposits. In Poland on the Baltic Sea crude oil and earth gas are extracted but also there are plans to reactivate aggregates production. Natural aggregates, which deposits state a huge part of continental shelf are currently exploited in
many countries over the World and also in European Union. In the paper Polish deposits of marine aggregates and technique
of exploitation were described. The attention was put on environmental impact of marine mining.
Wprowadzenie
Morza i oceany stanowią niemalże 71% powierzchni kuli
ziemskiej. Nic więc dziwnego, że duża część surowców mineralnych zalega na lub pod ich dnem. Już od wieków człowiek
sięgał po surowce dostarczane przez morza, początkowo zbierając je z plaż, później nurkując z łodzi, aż wreszcie budując
specjalistyczne urządzenia pływające służące wyłącznie do
eksploatacji surowców dna morskiego.
Aktywność geologiczno-górniczą człowieka w obrębie mórz
i oceanów można podzielić na cztery grupy[3]:
- wiercenia geologiczno-poszukiwawcze,
- otworowa eksploatacja ropy naftowej i gazu,
- eksploatacja kopalin stałych (odkrywkowa),
- podziemna eksploatacja kopalin stałych.
Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze prowadzone są w
wielu rejonach świata. Mają na celu nie tylko poszukiwanie
złóż, ale również poznanie budowy geologicznej dna oceanicznego, które szczególnie w najgłębszych rejonach kryje wciąż
wiele tajemnic. Oprócz wierceń stosuje się również inne metody
poszukiwawczo-badawcze, takie jak geofizyka, czy badania
lotnicze.
Najszerzej rozpowszechnioną wśród wymienionych aktywności jest eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
prowadzona techniką otworową. Platformy wiertnicze są budowane i eksploatowane w wielu rejonach świata dostarczając dużej
części ze zużywanych na świecie surowców energetycznych.
Podziemna eksploatacja złóż dna morskiego polega na
wykonywaniu tradycyjnych wyrobisk podziemnych udostępniających złoża zalegające pod dnem zbiorników wodnych. Szyby
i pochylnie wykonywane są na lądzie lub sztucznie usypanych
wyspach, prowadzone z nich przecznice i przekopy, a dalej

1

wyrobiska eksploatacyjne sięgają często wiele kilometrów
pod dno morskie. Historia takiej eksploatacji jest dość długa
(prawie 400 letnia). W ten sposób eksploatowano złoża węgla
(Szkocja), rud metali (Bałtyk) i innych surowców.
Eksploatacja odkrywkowa, a więc prowadzona z powierzchni wody1, bez wykonywania dodatkowych instalacji
i wyrobisk na dnie morskim, jest jednocześnie najstarszą
i najmniej rozwiniętą technologią eksploatacji dna morskiego.
Posiada ona duży potencjał rozwojowy, który obecnie jest coraz
szerzej dostrzegany.
Odkrywkową eksploatację kopalin stałych z dna morskiego
można podzielić na eksploatację szelfu kontynentalnego (wód
płytkich, do 200 m pod poziomem morza) oraz eksploatację
wód głębokich (stoku kontynentalnego i głębi oceanicznej).
Eksploatacja szelfu jest stosunkowo szeroko rozpowszechniona i może być prowadzona różnymi metodami, podczas
gdy eksploatacja głębokich części oceanu, a zwłaszcza głębi
oceanicznej, jest wciąż na granicy możliwości człowieka.
Surowce mórz i oceanów
Zasoby naturalne mórz i oceanów dzielą się na zasoby
odnawialne i nieodnawialne. Wśród zasobów odnawialnych
wyróżnia się zasoby żywe (ryby, mięczaki, skorupiaki itp.) oraz
inne zasoby, jak energia pływów, woda, źródła geotermalne
itd. Zasoby nieodnawialne dzielą się na zasoby wód głębokich
(głęboko-wodne) oraz zasoby wód płytkich (płytkowodne).
Zasoby wód głębokich to głównie surowce polimetaliczne.
Zasoby płytkowodne to podobnie jak w przypadku surowców
lądowych surowce metaliczne, energetyczne, niemetaliczne
(w tym chemiczne, skalne i kamienie szlachetne) oraz inne
(pierwiastki z wody morskiej).

taką eksploatację na dużą skalę stosuje się na wodach śródlądowych. W Polsce około 2/3 kruszyw żwirowo-piaskowych (około 70 mln ton) wydobywa się
spod lustra wody.
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Spośród wymienionych surowców nieodnawialnych najpowszechniej eksploatowane są surowce do produkcji kruszyw
naturalnych (żwirowych).
Złoża surowców do produkcji kruszyw naturalnych
w Polskiej strefie ekonomicznej
Złoża surowców do produkcji kruszyw naturalnych, występują głownie w strefach brzegowych i przybrzeżnych, w obrębie
ławic i wałów brzegowych. Są to praktycznie wyłącznie złoża
surowców do produkcji kruszyw żwirowych. Zajmują one około
70% powierzchni szelfu.
W polskim sektorze Morza Bałtyckiego rozpoznano udokumentowano zasoby żwirów i piasków następujących złóż[4]:
- Ławica Słupska (rys. 1a)
- Południowa Ławica Środkowa (rys. 1b)
- Zatoka Koszalińska (rys. 1c).
a)
b)

Rys. 1.

Koncesję na eksploatację kruszywa na części obszaru Ławicy
Słupskiej posiada Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Prac
Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku (aktualnie trwa procedura
zmiany koncesji).
Południowa Ławica Środkowa leży w obszarze ograniczonym
izobatą 30 m p.p.m. Jest to najdalej położo-ny na północ obszar
złożowy w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, oddalony
ponad 140 km od Gdańska. Administracyjne rejon podlega
Urzędowi Morskiemu w Gdyni.
Złoże podzielone jest na 9 pól o powierzchni od 0,5 do
16,9 km2 (łącznie około 26,0 km2), przy średniej miąższości
warstwy złożowej 0,9 m (maksymalnie > 5,0 m). Średni punkt
piaskowy złoża wynosi 53,7%. Udokumentowane zasoby
bilansowe w kategorii C2 wynoszą 56,5 mln ton. Na rysunku
3 przedstawiono przekrój przez złoże Południowa Ławica
Środkowa.
c)

Udokumentowane obszary występowania złóż kruszy naturalnych w polskim sektorze Morza Bałtyckiego [6]
a) Ławica Słupska, b) Południowa Ławica Środkowa, c) Zatoka Koszalińska

Ławica Słupska jest częścią większej ławicy ograniczoną
izobatą 20 m p.p.m., znajduje się około 30 km na północny
zachód od Łeby. Administracyjnie rejon podlega Urzędowi
Morskiemu w Słupsku.
Złoże stanowi 8 izolowanych pól osadów piaszczysto-żwirowych, zalegających na podłożu piaszczystym lub w
zachodniej części – na rozmytej glinie zwałowej. Powierzchnia
pól wynosi od 0,9 do 10,5 km2 (łącznie ok. 21,45 km2), przy
średniej miąższości warstwy złożowej około 0,91 m (maksymalnie > 2m). Średni punkt piaskowy złoża wynosi 64%. Zasoby
bilansowe udokumentowane w kategorii C1 i C2 wynoszą 45,5
mln ton, w tym zasoby przemysłowe 44,2 mln ton. Na rysunku
2 przedstawiono przekrój przez złoże Ławica Słupska.

Rys. 3.

Przekrój geologiczny złoża kruszywa naturalnego
Południowa Ławica Środkowa [4]

Koncesję na eksploatację kruszywa ze złoża Południowa Ławica Środkowa posiada firma „BALTEX - Górnictwo Morskie”
Sp. z o.o. (Koncesja nr 3/2006 wydana w dniu 15 listopada
2006 r.).

Rys. 2.
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Przekrój geologiczny złoża kruszywa naturalnego Ławica
Słupska [4]

Złoże Zatoka Koszalińska położone jest w obrębie zatoki
o tej samej nazwie, na wysokości od Dąbek do Jarosławca,
w strefie głębokości morza od 10 do 25 m. Administracyjnie
rejon podlega Urzędowi Morskiemu w Słupsku.
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Złoże obejmuje 17 pól, zalegających w formie izolowanych
płatów utworów piaszczysto-żwirowych na podłożu piaszczystym, a w południowo-zachodniej części złoża na glinie
zwałowej. Powierzchnia pół złożowych waha się od 0,3 do 3,6
km2 (łącznie powierzchnia złoża wynosi około 21 km2), przy
średniej miąższości warstwy złożowej 1,0 m (maksymalnie
1,8 m). Średni punkt piaskowy złoża wynosi 60,1%. Udokumentowane zasoby bilansowe w kategorii C2 wynoszą 37,7 mln
ton. Na rysunku 4 przedstawiono przekrój przez złoże Zatoka
Koszalińska.
Koncesję na eksploatację kruszywa na części obszaru Zatoki Koszalińskiej posiadają Szczecińskie Kopalnie Surowców
Mineralnych SKSM S.A.
W tabeli 1 przedstawiono syntetyczne zestawienie głównych
parametrów geologiczno – górniczych wymienionych złóż.

Przez odspajanie rozumie się zmniejszenie spójności urabianego ośrodka skalnego, podczas gdy urabianie to oddzielenie
porcji materiału od calizny. W niektórych przypadkach procesy
te mogą zachodzić jednocześnie, np. przy urabianiu koparkami, gdzie łyżka (zgarniak, czerpak, chwytak) odspaja i urabia
materiał. Do odspajania można stosować siłę mechaniczną
(skrawanie, ścinanie, zginanie), energię hydrauliczną, kruszenie
skał (mechaniczne), drgania, a także materiały wybuchowe.
Podobne procesy stosowane są do urabiania (mechaniczne,
hydrauliczne, grawitacyjne, siły odśrodkowe). W praktyce odspajanie i urabianie nie stanowi dużego problemu, przynajmniej
z technicznego punktu widzenia. Najtrudniejszym zadaniem
jest przetransportowanie urobionego materiału na powierzchnię.
Transport może być realizowany na dwa sposoby: mechanicznie
oraz hydraulicznie. Do rozładunku wykorzystuje się siłę ciężkości, odśrodkową, mechaniczną, energię kinetyczną, a także
hydrauliczną.
Do eksploatacji złóż wód głębokich stosuje się metody [3]:
- czerpakowo-linową (Continuous Line Buckets CLB),
- hydrauliczną (Hydraulic Pumping),
- air-liftu (Air Lift Pumping).
Do eksploatacji surowców wód płytkich wykorzystywać
można:
- koparki ssące z głowicą frezującą (Cutter Suction Dredgers
CSD),
- koparki ssące (Suction Dredgers SD),
- koparki ssące z koszem zgarniającym (Trailing Hopper
Suction Dredgers THSD),
- koparki czerpakowe (Bucked Dredgers BD).
Wśród wymienionych, do eksploatacji złóż kruszyw z dna
morskiego najlepiej przystosowane są koparki ssące z koszem
zgarniającym. Głównym producentem tych maszyn, jak rów-

Rys. 4.

Przekrój geologiczny złoża kruszywa naturalnego
Południowa Ławica Środkowa [4]

Tab. 1.

Parametry geologiczno – górnicze złóż kruszywa naturalnego w polskim sektorze Morza Bałtyckiego [4]

Parametr złoża
Powierzchnia złoża bilansowego [km2]
Zasoby bilansowe [mln ton]
Zasoby bilansowe [mln m3]
Średnia miąższość złoża [m]
Ilość pól złożowych
Powierzchnia pól złożowych [km2]
Średnia miąższość serii złożowej
w poszczególnych polach [m]
Rodzaj podłoża
Obecność głazów
Średni punkt piaskowy [%]
Odległość od brzegu [km]
Przeważające kierunki wiatru
Średnie prędkości wiatru [m/s]
Głębokość zalegania (rzędna stropu złoża)
[m p.p.m.]

Zatoka Koszalińska
20,7
37,7
19,5
1,0
17
0,3–3,65

Ławica Słupska
21,45
45,5
22,0
0,91
8
0,87–10,4

Południowa Ławica Środkowa
25,64
56,5
30,9
0,92
9
0,53–16,9

0,45–1,38

0,64–1,07

0,49–1,60

piasek, glina zwałowa
dużo
60,1
3–4
SW
3,7–4,4

piasek, glina, ił
występują
64,0
30
W, SW
6,0–7,0

piasek
nie występują
53,7
90
SW, W
6,0–7,0

14,4–25,2

15,2–23,2

17,2–30,0

Technika eksploatacji złóż morskich surowców stałych
Eksploatacja surowców stałych dna morskiego wiąże się
z czterema podstawowymi zagadnieniami: odspajaniem, urabianiem, transportem i rozładunkiem surowców.

nież wielu innych urządzeń do eksploatacji spod zwierciadła
wody jest holenderska firma IHC. Koparki ssące z koszem
zgarniakowym, w zależności od miejsca umieszczenia pomp,
dzielą się na koparki z pompami umieszczonymi w tylnej,
przedniej i środkowej części statku. Przy umieszczeniu pomp
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z tyłu statku mogą one być napędzane wprost z silnika, co
umożliwia na regulowanie mocą w zależności od aktualnych
potrzeb. Umieszczenie pomp w środku pozwala na podział
ładowni na dwie części oddzielone przedziałem maszynowym, natomiast umieszczenie ich z przodu statku pozwala na
zastosowanie rur ssących o większej długości, co pozwala na
zwiększenie głębokości eksploatacji.

Na uwagę zasługuje spotykana obecnie pojemność ładowni
sięgająca maksymalnie 23 tys. m3. W znaczącym stopniu poprawia to rentowność prowadzonej eksploatacji.

a)

b)

c)

d)

Rys. 5.

Koparki do eksploatacji złóż wód płytkich [3]
a)- koparka wielonaczyniowa, b)- koparka ssąca z koszem zgarniającym, c)- koparka ssąca z głowicą skrawającą,
d)- koparka ssąca

Ruch roboczy maszyny może odbywać się za pomocą wyciągów kotwicznych lub za pomocą głównego napędu statku
(ruch rejsowy).
Wybrane parametry koparek ssących z koszem zgarniającym zestawiono w tabeli 2. Obecnie produkowane maszyny
tego typu osiągają głębokość eksploatacji nawet ponad 110
metrów. Według danych firmy IHC koparki ssące z koszem
zgarniającym nadają się do eksploatacji złóż żwirów, pospółek,
piasków średnich i bardzo drobnych, piasków mulastych, mułów oraz glin ilastych zalegających na głębokości maksymalnie
do 100 metrów, z tym że wysoką wydajność uzyskują do głębokości 70 metrów. Oprócz wymienionych można eksploatować
scementowane piaski, gliny piaszczyste oraz gliny zwięzłe, ale
z ograniczoną wydajnością.
Pod względem zakresu urabianych skał oraz głębokości
eksploatacji, koparki ssące z koszem zgarniającym ustępują
jedynie koparkom jednonaczyniowym.
Głębokość eksploatacji osiągana w praktyce, przekracza
nawet 160 metrów (pojedyncze maszyny).
Średnica rur ssących wynosi od 550 do 1200 mm, z tym że
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najczęściej stosowane są rury o średnicy 800, 900, 1000 i 1200
mm. Niektóre statki wyposażone są w dwie rury ssące pracujące
niezależnie (rys. 6).

Rys. 6.

Koparka ssąca z koszem zgarniającym wyposażona
w dwie rury ssące [10]
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Tab. 2.

Zestawienie parametrów wybranych koparek ssących z koszem zgarniającym wyprodukowanych przez firmę IHC Holland
Dredgers BV [opracowanie własne]

Nazwa
statku
Sinai

Właściciel

Iraqi Ports, Irak
Ministry
Banda
of Communication,
Indonezja
Compagnie
Européenne
Moniflor
de Transports
de l’Antlantique
Blankevoort Int.,
Coronaut
Holandia
Tianjin Dredging
Tong Tan
Company
Charlemagne D.E.M.E., Belgia
Karachi Port Trust,
Abul
Pakistan
Cristoforo
Ondernemingen Jan
Colombo
de Nul, Belgia
Volvox
Van Oord ACZ,
Delta
Holandia
CHEC-Guangzhou
Wan Quin
Dredging Company,
Sha
Chiny
Ondernemingen Jan
J.F.J. De Nul
de Nul, Holandia
Xin Hai
CHEC Dredging
Long
Company, Chiny
Lange
D.E.M.E. Belgia
Wapper
Baggerwerken
Pearl River Decloedt en Zoon,
Holandia
Gerardus
Ondernemingen Jan
Mercator
de Nul, Holandia
Volvox
Van Oord ACZ,
Terranova
Holandia
Anglo Dutch
Rotterdam
Dredging Co.,
Holandia
HAM 318
HAM Dredging Ltd.

Pojemność
Średnica Głębokość
Ładowność
ładowni
rury ssącej urabiania
[ton]
[m3]
[mm]
[m]
600
1080
650
12

Moc
pomp
[kW]
312

Rok
budowy

Długość
całk.[m]

1980

65,3

1983

71,1

1000

1400

550

14

323

2000

79,1

2000

4170

650

30

970

1990

81,8

3000

3450

800

25

978

2003

90,3

3500

5300

900

28

3720

2002

101,3

5000

10250

700

60

1700

2007

104,4

6000

7595

700

20

2x1260

1994

115,5

7200

10000

2x1000

35

2x3800

1984

117

8000

10390

1000

37,5

2x1835

2004

128,7

10028

14684

2x1000

39

2x3000

1992

144

11750

17150

2x900

45

2x4400

2002

152,8

12888

18978

2x1200

45

2x6550

1998

129,8

13700

15800

1200

50

b.d.

1994

144

17000

25000

2x1200

50

2x2730

1997

152,9

18000

27650

1200

112

2x3000

1998

169,7

20000

29000

1200

105

2x2500

2001

180,4

21500

37000

2x1200

60

12000

2001

169,5

Jak już wspomniano inne typy maszyn urabiających są gorzej
przystosowane do eksploatacji na otwartych wodach morskich.
Podstawową przeszkodą w ich stosowaniu jest mała odporność
na falowanie powierzchni zbiornika wodnego, pomimo stosowania różnego rodzaju systemów kompensujących. Przewagą
koparek ssących z głowicą frezującą (o wale prostopadłym lub
równoległym do wału napędowego) jest możliwość urabiania
skał zwięzłych, takich jak wapienie. Możliwa głębokość eksploatacji tych maszyn sięga 50 metrów.
Osobnym problemem eksploatacji złóż morskich jest
transport urobionego materiału na ląd. W przypadku koparek
ssących z koszem zgarniającym po napełnieniu ładowni, kopar-

23000

39095

2x1200

70

11000

ki składają (lub odczepiają) układ wydobywczy i transportują
materiał do portu lub innego miejsca rozładunku. Sam rozładunek odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych maszyn
rozładowujących, lub poprzez układ samowyładowczy koparki.
Drugie z wymienionych rozwiązań jest obecnie najczęściej
stosowane. W dnie maszyny zainstalowane są specjalne zawory lub klapy, których otwarcie pozwala na samorozładunek
maszyny. Materiał złożony w dogodnym miejscu na dnie,
musi zostać wtórnie urobiony przez maszynę podającą go już
bezpośrednio na ląd. Często koparki wyposażone są również
w hydrauliczny system rozładunku pozwalający na bezpośrednie podanie materiału do rurociągu na nabrzeżu.
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W przypadku koparek ssących i wielonaczyniowych do
transportu materiału stosuje się rurociągi nawodne lub podwodne, barki, szalandy, lub pływające przenośniki taśmowe
(główne na wodach zamkniętych).
Eksploatacja kruszyw naturalnych z dna morskiego
w Unii Europejskiej
W wielu krajach Unii Europejskiej eksploatacja zasobów
złóż surowców do produkcji kruszyw jest stosowana od dawna
i ma istotny wkład w produkcję kruszyw poszczególnych krajów. Za lidera w tej działalności uznawana jest Wielka Brytania,
gdzie wielkość produkcji kruszyw pochodzenia morskiego sięga
20-25 mln ton rocznie i stanowi około 10% ogółu produkowanych w tym kraju kruszyw. Tym czasem największą produkcję
kruszyw ze złóż dna morskiego osiąga Holandia i wynosi ona
około 36 mln ton rocznie, co stanowi około 33% produkcji
kruszyw w tym kraju. Nieco mniejsza jest produkcja kruszyw
morskich w Danii, która sięga 12 mln ton rocznie (około 20%
produkcji kruszyw naturalnych). Kruszywa z surowców dna
morskiego produkowane są także w Estonii (około 3,5-4,0
mln ton- prawie 40% produkowanych kruszyw) oraz Belgii
(3 mln ton rocznie-4%). Łącznie szacuje się, że w krajach UE
produkcja kruszyw z surowców dna morskiego wynosi około
100 mln ton rocznie, czyli około 4% ogółu produkcji (szacunek
własny na podstawie [2,5]).
W Holandii w dużej mierze eksploatacje dna morskiego
prowadzi się poza otwartym morzem, w osłoniętych lub odciętych zatokach, charakteryzujących się stosunkowo spokojną
wodą (małe falowanie). W takich warunkach stosowane są
najczęściej koparki ssące. Koparki te połączone są bezpośrednio
z pływającymi zakładami przeróbczymi, tworząc kompleks,
który można określić jako pływająca fabryka kruszywa. Jednostki tego typu są samowystarczalne pod względem technologicznym i pozwalają na produkcję wysokiej jakości piasków
i żwirów. Największą ich wadą jest mała odporność na złe
warunki atmosferyczne (wiatr i związane z nim falowanie).
Polskie doświadczenia w eksploatacji kruszyw
z dna morskiego
Obecnie w Polsce nie eksploatuje się występujących złóż
skał okruchowych. Niemniej jednak w przeszłości prowadzono
eksploatację głównie Ławicy Słupskiej. W latach 1992-2002 ze
złoża wydobyto prawie 1 mln ton kruszywa (rys. 7). Największe

Rys. 7.
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wydobycie osiągnięte zostało w roku 2000 (478 tys. ton). Od
roku 2003 nie prowadzi się eksploatacji w Ławicy Słupskiej, ani
żadnego z innych złóż kruszyw na dnie morskim w Polsce.
Do eksploatacji stosowano koparkę (pogłębiarkę) ssącą
z koszem zgarniającym „Inż. Stanisław Łęgowski”. Pogłębiarka
ta wyposażona jest w dwie rury ssące o średnicy 700 mm. Długość całkowita jednostki wynosi 77,8 m. Pojemność ładowni
wynosi 1600 m3, a wydajność efektywna około 400 m3/godz.
(przy wydajności teoretycznej 1700 m3/godz.).

Rys. 8.

Pogłębiarka „Inż. Stanisław Łęgowski”
[www.portalmorski.pl]

Maksymalna głębokość urabiania wynosi 30 metrów.
Eksploatacja prowadzona była warstwami o grubości około
0,4-0,5 m. Koparka przepływając urabiała bruzdę o szerokości
1,5-1,7 metra (przy pracy dwoma układami ssącymi 2x 1,5-1,7 m).
Rozładunek pogłębiarki odbywa się poprzez zestaw klap
dennych lub za pomocą wewnętrznego systemu rurociągów
refulujących.
Oprócz Ławicy Słupskiej eksploatowano również złoże
Zatoka Koszalińska. Według danych Państwowego Instytutu
Geologicznego [12] eksploatacja tego złoża prowadzona była tylko
w roku 2001 i wyniosła 6 tys. ton (analizowano lata 1991-2005).
Oddziaływanie eksploatacji kruszyw
z dna morskiego na środowisko
Każda działalność górnicza w pewnym stopniu wpływa na
środowisko. W przypadku eksploatacji z dna morskiego, skutki
są mniej widoczne niż dla eksploatacji lądowej. Był to główny
powód, dla którego rząd holenderski zdecydował o rozwijaniu
eksploatacji złóż morskich kosztem eksploatacji lądowej [5].
W przypadku eksploatacji dna morskiego należy spodziewane
oddziaływania podzielić na dwie grupy: oddziaływanie na sferę
biologiczną i fizyczną środowiska naturalnego.
Ingerencja w sferę biologiczną związana jest z naruszeniem osadów zalegających na dnie zbiornika w wyniku czego
generuje się dwojakie oddziaływanie. Po pierwsze jest to oddziaływanie osadu samego w sobie, po drugie ewentualnych
zanieczyszczeń zawartych w osadzie. W każdym z przypadków
następuje obniżenie jakości wody, co może skutkować oddziaływaniem na faunę i florę. Jako efekt bezpośredni eksploatacji
następuje degradacja biologiczna terenu eksploatacji. Niemniej
jednak występują też pewne efekty pośrednie, które można
łatwo przeoczyć. Do efektów tych według [7] należą:

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
-

ograniczenie możliwości odżywiania i oddychania fauny i flory dna zbiornika wodnego w wyniku duszących
właściwości osadzającego się (wcześniej wzruszonego)
materiału,
- ograniczenie procesów fotosyntezy w związku ze zmniejszeniem przejrzystości wody,
- wprowadzenie nadzwyczaj dużej ilości odpadowego
materiału organicznego i substancji odżywczych, co paradoksalnie jest niekorzystne gdyż powoduje zwiększenie
biologiczne zapotrzebowania na tlen (BOD Biological
Oxygen Demand), co powoduje zmniejszenie zawartości
tlenu w otoczeniu,
- niezamierzone zniszczenie organizmów żywych będących
ważnym ogniwem łańcucha pokarmowego,
- zakłócenie szlaków migracji organizmów morskich.
Skala szkodliwego oddziaływania osadów zależna jest od
rodzaju organizmów żywych żyjących w strefie wpływu eksploatacji oraz rodzaju (jakości i frakcji osadów), pory roku
i wielu innych czynników.
Fizyczne oddziaływanie na środowisko związane jest z zaburzeniem normalnego cyklu życiowego wybrzeża poprzez
zakłócenie ruchu fal, pływów itp.
Może to powodować:
- osunięcia się linii brzegowej związane z zapełnianiem
powstałych zagłębień dna morskiego,
- zakłóceniami naturalnego ruchu osadów prowadzące do
zmniejszania się plaż,
- zwiększenie siły oddziaływania fal morskich na wybrzeże
poprzez usunięcie (zmniejszenie) ochrony, jaką stanowią
płytkie wody przybrzeżne,
- zmiana sposobu załamywania się fal, co może prowadzić
do koncentracji ich energii w jednym miej-scu.
Generalnie rzecz biorąc wszystkie wymienione oddziaływania
fizyczne mogą prowadzić do przyspieszonej erozji i zagrażać
linii brzegowej.
W przypadku oddziaływania na środowisko biologiczne,
konieczne jest dokładne przeanalizowanie każdego przypadku
osobno. Niemniej jednak badania prowadzone przez BMAPA
(British Marine Aggregates Producers Association- Stowarzyszenie Brytyjskich Producentów Kruszyw Morskich)
dowodzą, że wielkość połowów nie zmniejsza się w związku
z eksploatacją kruszyw z dna morskiego. Co więcej według tej
organizacji teren po eksploatacji ulega ponownemu zasiedleniu
w przeciągu 2-5 lat. Według wyników badań prowadzonych na
wybranych polach eksploatacyjnych rejonu Morza Północnego
[9], sukcesja gatunków flory i fauny morskiej na terenach poeksploatacyjnych następuje w czasie krótszym niż jeden rok.
Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że prawidłowo
prowadzona eksploatacja dna morskiego nie powoduje erozji,
która jest naturalnym procesem i zachodzi niezależnie od po-

dejmowanej aktywności. W Wielkiej Brytanii przyjęto stosować
ograniczenia dotyczące minimalnej głębokości eksploatacji jak
również minimalnej odległości od wybrzeża. Ograniczenia te
wynoszą: 18 metrów minimalna głębokość eksploatacji oraz
600 metrów odległość od brzegu. Tak duża głębokość związana
jest przede wszystkim z ograniczeniem wpływu na naturalne
przemieszczanie osadów dennych (chociaż wg niektórych
badań głębokość, na której zachodzą te zjawiska wynosi nawet 22 m). Głębokości minimalnej eksploatacji ze względu
na osuwanie się wybrzeża oraz zmianę sposobu załamywania
fal wynoszą odpowiednio 10 i 14 metrów [7]. Większość pól
eksploatacyjnych w Wielkiej Brytanii znajduje się w odległości
ponad 5 km od linii brzegowej, a skomplikowana morfologia
dna morskiego sprawia, że praktycznie nie ma możliwości występowania któregokolwiek ze szkodliwych oddziaływań [8].
Z doświadczeń polskich wynika, że bezpieczna pod względem środowiskowym eksploatacja dna morskiego może być
prowadzona w zakresie od 15 do 30 metrów pod poziomem
morza [11].
Podsumowanie
Zasoby surowców mineralnych na dnach mórz i oceanów
są już w zasięgu technicznych możliwości eksploatacji, chociaż
przy dużych głębokościach proces ten może nie być ekonomicznie opłacalny. W przypadku złóż kruszyw naturalnych (piasków
i żwirów) eksploatacja jest ekonomicznie opłacalna, o czym
świadczą liczne przykłady krajów europejskich prowadzących
taką działalność górniczą. Najlepiej przystosowane do eksploatacji w warunkach morskich są koparki ssące wyposażone w
kosze zgarniające. Jednostki takie mogą eksploatować złoża na
głębokości ponad 100 metrów i jednorazowo zabrać ładunek
nawet do 40 tys. ton.
W Polsce mamy trzy udokumentowane złoża kruszyw
w bałtyckiej strefie ekonomicznej. Charakteryzują je stosunkowo korzystne parametry jakościowe (punkt piaskowy, szczególnie w przypadku Południowej Ławicy Środkowej). Jedynie
w przypadku złoża zlokalizowanego w Zatoce Koszalińskiej
zachodzi pewne niebezpieczeństwo wystąpienia niekorzystnego
oddziaływania eksploatacji na linię brzegową, co powinno zostać uwzględnione w przypadku rozważania eksploatacji tego
obszaru.
Rosnące w Polsce zapotrzebowanie na kruszywa, związane
z rozwojem budownictwa wymaga podejmowania nowych wyzwań i rozwoju eksploatacji. Górnictwo morskie w przypadku
Polski północnej jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla eksploatacji lądowej. Według danych BMAPA eksploatacja morska
jednego złoża zastępuje 50 tradycyjnych kopalni lądowych,
a średniej wielkości statek dostarcza w jednym cyklu ilości kruszywa odpowiadającej ładunkowi 250 dużych samochodów.
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KONCEPCJA ODWZOROWANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI
W PROCEDURZE GENEROWANIA DOCELOWEGO WYROBISKA
ODKRYWKOWEGO
A CONCEPTION OF MINING COSTS REPRESENTING FOR THE ULTIMATE PIT
GENERATION PROCEDURE
Witold Kawalec - Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
Przestrzenny, blokowy model ekonomiczny złoża, niezbędny dla wygenerowania optymalnego (w sensie wartości) wyrobiska
docelowego (np. w algorytmie Lerchs’a-Grossmann’a), wymaga identyfikacji przewidywanych kosztów eksploatacji w poszczególnych partiach nadkładu i złoża. W wypadku kopalń odkrywkowych węgla brunatnego z ciągłym systemem eksploatacji szczególne
znaczenia mają nierównomiernie rozłożone koszty zajęcia terenu, występujące lokalnie zwiększone koszty urabiania skał zwięzłych
oraz koszty odstawy urobku wariantowych systemów transportowych. Operowanie uśrednionym kosztem eksploatacji uniemożliwia
tworzenie i analizowanie wariantowych modeli wyrobiska docelowego zgodnie z rzeczywistym, przestrzennym rozkładem kosztów
eksploatacji. Przedstawiono koncepcję odwzorowania zlokalizowanych przestrzennie kosztów eksploatacji odkrywkowej w procedurze budowania modelu ekonomicznego złoża dla potrzeb generowania optymalnego wyrobiska docelowego.
Proponowane rozwiązanie zilustrowano studium przypadku kopalni węgla brunatnego.
Three-dimensional, economic block model, necessary for optimal (the most valuable), ultimate pit generation (e.g. with the
use of Lerchs-Grossmann algorithm) requires identification of expected mining costs in various areas of overburden and deposit.
The non-uniformly distributed costs of terrain acquiring, locally increased costs of exploitation of hard rocks and transportation
costs depending on a chosen transportation system layout seem to be the most important as far as the real, spatial distribution
of mining costs of continuous surface mining operations is concerned. The conception of modelling these costs for the purpose
of creating the economic, block model of a deposit for ultimate pit generation has been presented. The proposed solution has
been illustrated with a case study of a lignite pit.
Wprowadzenie
Narzędzia komputerowego wspomagania modelowania
złóż i projektowania kopalń już dawno przestały służyć tylko
jako środowisko wygodnego, cyfrowego zapisu i wizualizacji
tradycyjnej, „papierowej” dokumentacji ale - poprzez operowanie
na przestrzennym modelu złoża – oferują nowe, uprzednio niedostępne metody przetwarzania i analizy danych wzbogacające
warsztat projektowy inżyniera górnika [4,10]. Należy jednak pamiętać, że skuteczne stosowanie nowoczesnych, komputerowych
narzędzi optymalizacji kopalń odkrywkowych: generowania
optymalnego (w sensie wartości) wyrobiska docelowego1 oraz
docelowego postępu wyrobiska2, spełniającego określone kryteria jakościowe, ekonomiczne i ograniczenia przyjętej technologii
eksploatacji jest uzależnione od jakości danych wejściowych.
Głównym zbiorem danych przetwarzanym w algorytmach
optymalizacji kopalń odkrywkowych jest przestrzenny, blokowy
model3 ekonomiczny złoża – model, w którym każdej komórce
przypisano jej wartość. Wartość netto bloków z kopaliną użyteczną odzwierciedla przychód jaki może przynieść sprzedaż kopaliny odzyskanej z danego bloku po jego wydobyciu, przeróbce,
pomniejszona o koszty wydobycia. Wartość bloków nadkładu
jest ujemna i obejmuje łączne koszty eksploatacji.

1
2

3

Zagadnienie identyfikacji przychodu ze sprzedaży kopaliny
jest rozwiązywane standardowo (dla kopalń rud) poprzez przypisanie ceny surowca „in-situ” na podstawie okruszcowania
i ceny giełdowej metalu albo (w wypadku eksploatacji kopalin
przetwarzanych wyłącznie lokalnie, np. węgla brunatnego lub
surowców przemysłu cementowego) poprzez ustalenie rozliczeniowej ceny jako funkcji wybranych parametrów jakościowych
i uzgodnionej ceny bazowej, określonej dla surowca wzorcowego [3,5]. W obu wypadkach nierównomierny rozkład ceny
kopaliny w obszarze złoża jest naturalnym efektem przestrzennego zróżnicowania jego parametrów jakościowych.
Osobnym problemem jest identyfikacja przestrzennego rozkładu kosztów eksploatacji. Zazwyczaj kopalnie odkrywkowe
operują uśrednionym kosztem przeliczonym na tonę kopaliny
[2]. Jest to wystarczające dla analizy ekonomicznej przedsięwzięcia górniczego w skali makro ale nie pozwala na pełne
wykorzystanie możliwości algorytmów optymalizacji – m.in.
eliminację stref charakteryzujących się lokalnym spiętrzeniem
kosztów eksploatacji.
Rozpatrując daną kopalnię odkrywkową z ciągłym systemem urabiania i transportu (np. kopalnię węgla brunatnego)
można zauważyć, że znaczna część kosztów eksploatacji jest
przesądzona na etapie ZT-E – szacunkowa wielkość zasobów

Najczęściej za pomocą algorytmu Lerchs’a-Grossmann’a [9] (np. programy Maxipit, NPV Scheduler oferowane przez Datamine lub Whittle – Gemcom)
Np. za pomocą algorytmu Tolwinskiego - metodą programowania dynamicznego z wykorzystaniem utworzonej wcześniej sekwencji stanów pośrednich
(inaczej: kroków postępu) wyrobiska odkrywkowego maksymalizującej wartość bieżącą netto kopalni i uwzględniającej ograniczenia górnicze [10]
(program NPV Scheduler - Datamine)
W zależności od konkretnego rozwiązania informatycznego wyróżnia się modele blokowe zawierające komórki jednakowej wielkości (tzw. grid models)
lub – bardziej zaawansowane – komórki o zmiennej wielkości, lepiej odwzorowujące strukturę złoża
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przemysłowych i rocznego wydobycia, głębokość wyrobiska
i parametry geotechniczne skał determinują dobór maszyn
podstawowych (najdroższego elementu systemu maszynowego) zaś rozpoznane warunki hydrogeologiczne – parametry
odwadniania przyszłej kopalni. Te elementy pozostaną niezmienne przy niewielkich modyfikacjach wielkości wyrobiska docelowego i różnych wariantach docelowego rozwoju
kopalni.
Na wahania kosztów eksploatacji w obszarze kopalni mogą
natomiast mieć istotny wpływ następujące czynniki:
- występujące lokalnie znacznie zwiększone koszty urabiania
skał (np. konieczność strzelania zamiast urabiania mechanicznego),
- zróżnicowany koszt nabycia terenu pod eksploatację górniczą, np. z powodu obecności szczególnie kosztownych
obiektów infrastruktury; ten koszt może być relatywnie
duży w wypadku kopalń węgla brunatnego o małych kątach
zbocza i dużej powierzchni eksploatowanego pokładu,
- zmienny koszt odstawy urobku przenośnikami zależny od
lokalizacji zwałowania i wariantu postępu (równoległy,
wachlarzowy).
Odwzorowanie zmienności tych kosztów w blokowym modelu ekonomicznym złoża zwiększy jego dokładność i umożliwi wiarygodne porównanie różnych wariantów eksploatacji.
Możliwości odwzorowania zmiennych kosztów
eksploatacji w środowisku programów optymalizacji
eksploatacji odkrywkowej4
Programy optymalizacji kopalń odkrywkowych były
opracowane generalnie dla eksploatacji złóż w skałach zwięzłych, w których często głębokość zalegania kopaliny jest
znaczna, toteż docelowa głębokość wyrobiska wgłębnego
jest ograniczona rosnącymi kosztami zbierania nadkładu i odstawy urobku na powierzchnię5. Wyrobiska te cechuje duży
Tab.1.

Stosowane metody odwzorowania kosztu eksploatacji (wg NPV Scheduler)

wskaźnik kosztu eksploatacji
jednostkowy, bazowy koszt eksploatacji
(AMC)
współczynnik przyrostu kosztu eksploatacji w stosunku do kosztu bazowego
(CAF) w funkcji głębokości

4
5

6

generalny kąt zbocza, często znaczna głębokość w stosunku
do pola powierzchni zajętego terenu oraz odstawa urobku samochodami na powierzchnię. Standardowo stosowane metody
identyfikacji i zróżnicowania kosztu eksploatacji6 zebrano w
tabeli 1.
Ostateczny jednostkowy koszt eksploatacji (MC), obliczany dla każdej komórki w modelu blokowym jest iloczynem
średniego jednostkowego kosztu eksploatacji (AMC) i wszystkich współczynników względnego przyrostu (CAF).
Oprócz wskaźników dotyczących kosztów eksploatacji
dostępne są inne wskaźniki, wpływające na efekt ekonomiczny
kopalni: zubożenia, odzysku oraz, sparametryzowane (zależne
od rodzaju skały) koszty procesów przeróbki dla wyszczególnionych produktów.
Występujące lokalnie znacznie zwiększone koszty urabiania
skał można łatwo uwzględnić poprzez identyfikację takich skał
(kodem litologicznym) i wprowadzenie odpowiedniej wartości
CAF dla danego kodu. Dokładność odwzorowania kosztów
urabiania jest wtedy zależna od dokładności strukturalnego
modelu złoża (będącego wynikiem interpretacji geologicznej)
oraz identyfikacji kosztów urabiania dla różnych rodzajów
skał.
Zróżnicowanie kosztów nabycia terenu wymaga dostarczenia do programu optymalizacji dodatkowych danych uzyskanych z cyfrowej mapy wartości terenu, będącej produktem
Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS). Procedura
przetwarzania takich danych w GIS jest tematem osobnego
artykułu (w przygotowaniu).
Dla odwzorowania zmiennych kosztów odstawy urobku
przenośnikami nie jest natomiast wystarczający współczynnik
wzrostu kosztu zależny od głębokości, gdyż nie pozwala on na
rozróżnienie kosztów wewnętrznego i zewnętrznego zwałowania nadkładu oraz rozróżnienie kosztów odstawy kopaliny
i nadkładu. Należy zatem wykorzystać możliwość indywidualnego obliczania CAF w modelu ekonomicznym.

jednostka
[zł/t] lub [zł/m3]
[bezw.]

CAF określony dla rodzaju (kodu)
skały

[bezw.]

opcjonalny koszt zajęcia danego obszaru
na powierzchni terenu

[zł]

CAF indywidualnie przypisany komórce
w modelu blokowym

[bezw.]

charakterystyka
uśredniony koszt eksploatacji przypisywany każdej komórce
(o ile nie określono CAF)
proporcjonalny do głębokości wybierania CAF jest przydatny do
odwzorowania rosnących kosztów odstawy urobku samochodami
a także odwadniania;
niezależny od powyższego, określony dla danego rodzaju
skały współczynnik względnego wzrostu kosztu wydobycia
lub rekultywacji (w wypadku skały płonej kierowanej na
zwałowisko)
koszt przypisany obszarowi identyfikowanemu obwiednią
graniczną – nie jest odnoszony do komórek modelu ekonomicznego
tylko traktowany jako koszt dodatkowy (opcjonalny)
umożliwia bardzo precyzyjne zróżnicowanie przestrzenne
kosztu eksploatacji uwzględniających dowolne, określone przez
projektanta kryteria

wg założeń przyjętych w programie NPV Scheduler, wybranym ze względu na jego rozpowszechnienie i szeroki wachlarz oferowanych rozwiązań
kopalnie odkrywkowe rud metali są ostatnio często pogłębiane wyrobiskami podziemnymi, gdyż jest to najszybszy sposób uzyskania dodatkowego wydobycia
bez konieczności udostępniania nowych złóż
tzw. CAF – cost adjustment factor
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Koncepcja wariantowych kosztów transportu taśmowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie kopalń
węgla brunatnego
Założenia ogólne
Podstawowym zagadnieniem jest oszacowanie udziału
kosztów transportu taśmowego w ogólnych kosztach eksploatacji odkrywkowej kopalń z systemem eksploatacji KTZ.
W opracowaniach krajowych [1] i zagranicznych [7] zgodnie
przyjmuje się, że przenośniki taśmowe pochłaniają ok. 20%
nakładów inwestycyjnych i na utrzymanie ruchu kopalni oraz
konsumują ok. 40% energii elektrycznej zużywanej przez
kopalnię. Uwzględniając prognozowaną dla przyszłej kopalni
Legnica Zachód strukturę wszystkich kosztów eksploatacji
[1] otrzymujemy średni udział kosztów transportu taśmowego
w nowoczesnych kopalniach z systemem KTZ w wysokości
ok. 18% ogólnych kosztów eksploatacji, z których niemal 1/3
(ok.5,5% całości) stanowią koszty energii napędu przenośników.
Tak znaczny udział kosztów odstawy przenośnikami w ogólnych
kosztach eksploatacji sprawia, że ich nierównomierny rozkład w
obszarze złoża (wynikający z długości dróg odstawy i przyjętego
modelu transportowego) może w istotny sposób zaważyć na
przestrzennym rozkładzie łącznych kosztów eksploatacji.
W celu identyfikacji rzeczywistego, lokalnego (tj. przypisanego do danej komórki w modelu blokowym ekonomicznym)
kosztu odstawy urobku przenośnikami należy oszacować energię potrzebną na przetransportowanie tego bloku na zwałowisko
lub do punktu przeładunku wydobytej kopaliny. Z uwagi na
konieczność rozpatrywania różnych wariantów dróg odstawy
trzeba rozgraniczyć energię potrzebną do przemieszczania
urobku w poziomie i energię potrzebną do jego podnoszenia.
Stąd jednostkowy koszt odstawy urobku przenośnikami (JKOP)
z punktu o współrzędnych przestrzennych (x,y,z) można wyrazić wzorem:

Przyjęto, że jednostkowy koszt odstawy urobku przenośnikami jest obliczany na jednostkę objętości (nie masy) dla
zachowania zgodności z rozliczeniem zbierania nadkładu.
W modelu blokowym każda komórka jest jednoznacznie
identyfikowana jako kopalina lub nadkład. Potrzebne są zatem
odrębne współczynniki dla kopaliny i nadkładu (lub odrębne
dla każdego rodzaju skały zidentyfikowanego w modelu, jeżeli
różnią się one gęstością lub innymi parametrami wpływającymi
na energochłonność transportu).
Rzeczywisty indywidualny koszt eksploatacji (licznik we
wzorze 2) jest obliczony poprzez zastąpienie 18% uśrednionego
udziału kosztów transportu kosztem transportu obliczonym
wprost dla danego bloku w modelu złoża. Ostatecznie wyznacza
się indywidualny, zależny od kosztów transportu, współczynnik
przyrostu kosztu eksploatacji w stosunku do kosztu bazowego
AMC:
(2)
Wyznaczenie współczynników jednostkowego zużycia energii
Jednostkowe zużycie energii wyrażone w [KWh/(m3·m)]
można określić na podstawie wyników obliczeń oporów ruchu
i potrzebnej mocy napędu typowych przenośników nadkładowych i węglowych. Przykładowe obliczenia wykonano za pomocą specjalistycznego programu do obliczania przenośników
taśmowych QNK-TT [6].
Przyjęto typowe parametry przenośnika dla kopalń odkrywkowych węgla brunatnego średniej wielkości: szerokość taśmy
1,8 m, prędkość 5 m/s, taśma St3150, przegubowe zestawy
krążnikowe o rozstawie 1,2 m (górne) oraz 3,6 m (dolne), napęd
czołowy dwubębnowy, temperatura otoczenia 5°C, przeciętne
warunki eksploatacji (m.in. średnie zbieganie taśmy i strugi
urobku). Wartości obliczonego jednostkowego zużycia energii
odstawy urobku przedstawiono w tabeli 2.

(1)
gdzie:
JEH

– jednostkowe zużycie energii transportu poziomego
[KWh/(m3·m)]
JEV
– jednostkowe zużycie energii podnoszenia urobku
[KWh/(m3·m)]
L(x,y,z) – długość drogi odstawy urobku z punktu (x,y,z)
w poziomie [m]
H(x,y,z) – wysokość podnoszenia urobku z punktu (x,y,z) na
powierzchnię [m]
– średnia cena energii [PLN/KWh]; przyjęto
CE
CE = 0,16 zł/KWh
uE
– mnożnik kosztów energii do wyznaczania kosztów
transportu [bezw.]; przyjęto uE = 3,2

Określenie długości drogi odstawy przenośnikami taśmowymi
Dokładne wyznaczenie długości drogi odstawy urobku
przenośnikami jest możliwe po zaprojektowaniu systemu transportowego dla kolejnych etapów rozwoju wyrobiska. Jednak
już na wstępnym etapie prac studialnych, poprzedzających
właściwy projekt, można ją oszacować na podstawie wyznaczonego zarysu wyrobiska docelowego dla kilku rozpatrywanych
wariantów systemu transportowego (rys. 1).
Do wstępnego oszacowania długości drogi odstawy urobku
wystarczające jest umiejscowienie kolejnych pochylni transportowych i obsługiwanych przez nie obszarów, wybór kierunku
zwałowania oraz rodzaju postępu. W wypadku postępu wachlarzowego długość poziomą trasy pomiędzy blokiem a punktem
reprezentującym pochylnię można przybliżyć odległością ob-

Tab. 2. Jednostkowe zużycie energii w transporcie taśmowym7

wskaźnik jednostkowego zużycia energii
JEH – w transporcie poziomym
JEV – podnoszenie urobku

7

jednostka
[kWh/(m3·m)]
[kWh/(m3·m)]

nadkład
0,315·10-3
6,93·10-3

węgiel
0,2355·10-3
4,08·10-3

W wypadku projektowania konkretnej kopalni należy obliczać przenośniki wg konfiguracji przyjętych w ZT-E. Wyniki w tabeli 2 są odpowiednie dla studium
przypadku z rozdziale 4, nie są uniwersalne.
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Rys. 1.

Uogólnione schematy drogi odstawy nadkładu (białe strzałki) i kopaliny (szare strzałki) na tle obwiedni wyrobiska, kółko oznacza
pochylnię transportową, postęp kopalni: a, b - równoległy, c, d – wachlarzowy, zwałowanie nadkładu: a, c - zewnętrzne,
b, d – wewnętrzne

liczoną według metryki euklidesowej (3). W wypadku postępu
równoległego właściwsza jest tzw. metryka taksówkowa (4).
(3)
(4)
gdzie: Ax,Ay,Bx,By są współrzędnymi punktów A, B w płaszczyźnie. Wysokość podnoszenia urobku jest różnicą rzędnych
odpowiednich punktów.
Długość drogi odstawy urobku od koparki do pochylni
można zatem dokładnie wyznaczyć. W celu wyznaczenia
zmiennej długości drogi nadkładu od pochylni na zwałowisko lub stałej długości drogi kopaliny od pochylni do punktu
załadunku potrzebne są dodatkowe założenia. W wypadku
zwałowania uzasadnione jest uśrednienie drogi zwałowania
(lub wprowadzenia zryczałtowanego mnożnika długości drogi
odstawy do pochylni); dla zwałowania wewnętrznego pomija
się podnoszenie urobku. Dla wstępnych szacunków (np. porównywania systemów transportowych) drogę odstawy kopaliny
można zakończyć w punkcie pochylni na powierzchni terenu
(zawsze trzeba doliczyć podnoszenie urobku).
Opis procedury
Wyżej przedstawiono zasady obliczania kosztów transportu
taśmowego w modelu ekonomicznym złoża. Jest to element

Rys. 2.
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większej procedury generowania docelowego planu rozwoju
kopalni odkrywkowej w środowisku trójwymiarowego projektowania i optymalizacji (opisanego w całości w innym
artykule). Proces odwzorowania kosztów eksploatacji obejmuje
następujące kroki:
1. Punktem wyjścia jest strukturalny, jakościowy, blokowy
model złoża.
2. Przyjęcie wstępnych założeń odnośnie przewidywanych
kosztów eksploatacji i ceny eksploatowanej kopaliny;
przekształcenie na podstawie tych założeń modelu jakościowego w model ekonomiczny złoża.
3. Wyznaczenia zasobów przemysłowych poprzez wygenerowanie wyrobiska docelowego dla tego złoża (np. metodą
Lerchs’a-Grossmann’a).
4. Analiza postaci wyrobiska docelowego w celu wyboru
wariantowych modeli transportowych dla tego wyrobiska;
weryfikacja założeń dotyczących kosztów eksploatacji,
ponowne wykonanie punktów 2 i 3.
5. Ostateczny wybór modelu transportowego dla wyznaczonego wyrobiska docelowego.
Realizacja tej metodologii wymaga dedykowanego środowiska programu NPV Scheduler oraz specjalistycznego
oprogramowania geologiczno-górniczego, posiadającego
możliwość modelowania blokowego, superpozycji modeli złóż
oraz niestandardowego przetwarzania danych.
Proces zilustrowano schematu działania (rysunek 2)
z zastosowaniem standardu dokumentacji czynności IDEF0

Schemat procesu generowania wyrobiska docelowego z uwzględnieniem wariantowych kosztów transportu taśmowego
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(Integration Definition for Function Modeling). Wg standardu
IDEF0 opisywane czynności (w prostokątnych ramkach) są
objaśniane za pomocą:
- zestawu danych wejściowych (strzałki poziome dochodzące
do ramki czynności z lewej strony),
- zestawu danych wyjściowych (strzałki poziome wychodzące z ramki z prawej strony),
- narzędzi przetwarzania (strzałki pionowe z dołu),
- kryteriów kontroli operacji (strzałki pionowe z góry).

Kolejno (według schematu działania na rys. 2) wygenerowano
bazowe wyrobisko docelowe o stałym koszcie eksploatacji,
ustalono lokalizację pochylni transportowej w południowo-wschodnim narożniku wyrobiska docelowego (por. rys. 3),
obliczono wariantowe długości dróg odstawy dla postępu
wachlarzowego i równoległego ze zwałowaniem zewnętrznym
i wewnętrznym oraz ponownie wygenerowano dwa wariantowe wyrobiska docelowe dla zmiennych kosztów transportu
(zachowując kształt i wielkość wyrobiska bazowego, tak aby
porównać jedynie ich wartości).

Studium przypadku – wpływ wariantów
systemu transportowego na wielkość i wartość
wyrobiska docelowego
Przedmiotem przykładowej analizy jest projekt wyrobiska
docelowego złoża węgla brunatnego „Morzyczyn” w KWB
„Konin” [5,7]. Niekorzystny stosunek N/W, sąsiedztwo obszaru chronionego krajobrazu oraz niskie wartości parametrów
jakościowych węgla (wartość opałowa: 7000 kJ/kg, zawartość
siarki: 0,94 %, i popiołu: 18 %) i liczne przeławicenia pokładu
przemawiają za rezygnacją z eksploatacji tego złoża. Według
dokumentacji geologicznej złoże zawiera ok.9,2 mln ton zasobów bilansowych węgla. Dane złoża8 były wykorzystane
do kilku prac studyjnych: w [7] przedstawiono docelowy plan
rozwoju wyrobiska, będącego częścią kopalni wielo-wyrobiskowej (uwzględnienie uśredniania urobku węglem z innych
wyrobisk znacząco zwiększa zasoby), w [5] - autorską koncepcję zastosowania zbiorów rozmytych do analizy różnych
formuł cenowych kopaliny.
Blokowy strukturalny i jakościowy model złoża został
utworzony w Datamine Studio na podstawie danych z odwiertów i mapy z zaznaczeniem linii granicznych obiektów
chronionych [7]. Zbudowano siatkowe modele strukturalne
powierzchni terenu, stropu i spągu pokładu węgla oraz powierzchni granicznych przerostów. Strukturalny model blokowy wyróżnia strefy: węgla, nadkładu, przerostów i podłoża.
Przyjęto wymiar komórki podstawowej: 160 x 160 x 6 m.
Ze względu na rzadkie opróbowanie (w siatce ok. 350x350 m
na obszarze ok. 30 km2) dla interpolacji parametrów jakościowych (wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki) zastosowano metodę - „najbliższego sąsiada”. Łączna masa utworów
sklasyfikowanych jako węgiel wynosi ok. 85 mln ton. Parametry
jakościowe węgla w modelu blokowym przedstawia tabela 3.

Rys. 3.

Wyrobisko docelowe (wg NPV Scheduler)

a)

b)

Tab. 3. Podstawowe parametry jakościowe węgla [7]

Parametr
Wartość opałowa
Zawartość popiołu
Zawartość siarki

Jednostka Maks. Min.
KJ/kg
%
%

11023 1898
39,5
8,6
4,9
0,25

Średnio
7218
19,5
0,85

W celu wygenerowania modelu ekonomicznego złoża
i wyrobiska docelowego przyjęto szacunkowy średni koszt
wydobycia: 5,25 zł/m3, cenę węgla referencyjnego (bazową):
57.65 zł/t (formuła cenowa używana w KWB „Konin” w 2000 r.
[5]), generalny kąt zbocza: 15°.

8

Rys. 4.

Porównanie współczynnika wzrostu kosztu eksploatacji
bloków w przekroju N-S modelu blokowego wyrobiska
docelowym z postępem wachlarzowym (a)
i równoległym (b)

dane udostępnił do prac badawczych właściciel złoża – KWB „Konin”
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Tab. 4.

Porównanie parametrów obu wariantów wyrobisk docelowych

wariant
postępu
wyrobiska
wachlarzowy
równoległy

długość drogi odstawy
urobku do pochylni
[m]
20 ÷ 2235, śr.1140
20 ÷ 3100, śr.1460

min.
CAF
0,8223
0,8293

Lokalną zmianę kosztów eksploatacji, spowodowanych
wariantową długością drogi odstawy i wysokością podnoszenia
urobku przedstawia rysunek 4. Charakterystyczny jest mniejszy
koszt odstawy węgla (mniejsza gęstość) oraz spadek kosztów
odstawy nadkładu po przejściu na zwałowanie wewnętrzne.
Wygenerowane wyrobisko zajmuje ok. 280 ha powierzchni
terenu i posiada następujące parametry:
- zasoby węgla: 19 681 tys.t, szacowany przychód: 935496
tys.zł (dla danej formuły cenowej)
- objętość nadkładu: 113 34 tys.m3, N/W: 5,76, średnia głębokość wyrobiska: 47 m
Przy założonej wydajności rocznej ok.2 mln m3,czas eksploatacji wyniósłby ok.9,8 lat (bez czasu udostępnienia). W
tabeli 4 zestawiono porównanie parametrów ekonomicznych
wariantów wyrobisk.
Należy zaznaczyć, że podana wartość NPV kopalni jest
obliczona dla najgorszej sekwencji urabiania kolejnych warstw
od powierzchni terenu do spągu toteż służy jedynie porównaniu
względnego rozkładu kosztów eksploatacji w obu wariantach.
Obliczenie wiarygodnego NPV kopalni wymaga utworzenia
docelowego planu rozwoju z zastosowaniem procedury generowania stanów pośrednich.
Przedstawiony przykład ilustruje metodę analizowania
kosztów transportowych. Dodatkowe założenia zryczałtowanego obliczania drogi odstawy od pochylni na zwałowisko, ustalenia zasięgu zwałowania zewnętrznego wymagają uzgodnień
z projektantem systemu transportowego.

maks.
CAF
0,9943
1,1518

koszt
eksploatacji
[tys.zł]
606 936
647 763

dochód
[tys.zł]
328 559
287 733

NPV
kopalni
[tys.zł]
20 065
-4 898

Podsumowanie i wnioski
W praktyce projektowania kopalń odkrywkowych operuje
się zazwyczaj uśrednionym kosztem eksploatacji co nie sprzyja
ekonomicznej analizie różnych wariantów kopalni.
Standardowe programy optymalizacji kopalń odkrywkowych nie zawierają gotowych narzędzi do odwzorowania
przestrzennego rozkładu kosztów eksploatacji specyficznych
dla kopalń z systemem KTZ, w szczególności zależnych od
przyjętego modelu systemu transportowego wariantowych
kosztów odstawy urobku przenośnikami.
Przedstawiona koncepcja odwzorowania tych kosztów
poprzez dodatkowe przetwarzanie blokowego modelu ekonomicznego złoża po uzyskaniu wstępnych wyników optymalizacji
wyrobiska docelowego i sprecyzowaniu ZT-E przyszłej kopalni,
umożliwia analizę różnych scenariuszy rozwoju kopalni i wybór
najlepszego rozwiązania. Pominięto opcję generowania nowego
optymalnego wyrobiska docelowego dla zmienionych kosztów
eksploatacji. Wymagałaby ona osobnej decyzji projektanta ewentualna zmiana wyrobiska oznacza zmianę ZT-E.
Ta koncepcja jest otwarta. Dostępne w środowisku programu geologiczno-górniczego narzędzia przetwarzania przestrzennych modeli blokowych mogą służyć np. do dokładnego
modelowania kosztów wariantowych sposobów wybierania lub
zwałowania wspomagając decyzje projektowe mające na celu
obniżanie kosztów eksploatacji górniczej.

Artykuł powstał w ramach projektu celowego „Foresight” nr WKP_1/1.4.5/2/2006/4/7/585/2006 „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego” realizowanego przez konsorcjum firm koordynowanych
przez IGO „Poltegor - Instytut”.
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UWARUNKOWANIA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE
EKSPLOATACJI OSADNIKÓW MUŁOWYCH
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL CONDITIONS OF MUD CLARIFIERS EXTRACTION
Janusz Konior - Politechnika Śląska, Gliwice
W procesach technologicznych wzbogacania i odzyskiwania surowców powstają m.in. odpady płynne, które składowane są
w osadnikach. Dawniej poziom techniki nie pozwalał na wykorzystanie ich gospodarczo.
Ilość i jakość odpadów górniczych deponowanych na zwałowiskach obecnie stwarza warunki do prowadzenia ekonomicznie
uzasadnionej ich eksploatacji.
W artykule przedstawiono sposób eksploatacji osadników mułowych, sposób ich odwodnienia, problemy związane ze
statecznością skarp oraz zagospodarowanie docelowe wyrobiska końcowego.
In technological processes of raw minerals reclamation and enrichment, liquid wastes are produced that are deposed in
mud clarifiers. In the past the state of technical development didn’t make possible to utilise them. The quantity and quality
of mining waste material stored on the dumping grounds creates nowadays possibility of its cost-effective extraction. The
extraction procedure of mud clarifiers has been presented in this paper, as well as their dewatering, problems connected with
slopes stability and final land development after finishing of extraction.
Charakterystyka eksploatowanego osadnika mułowego
Przedmiotowy osadnik odpadów płynnych pochodzących
z zakładu przeróbczego kopalni węgla kamiennego ma charakter nadpoziomowy. Ograniczony jest nasypami wykonanymi
z kamienia dołowego o wysokości około 22 m. Bezpośrednio od
strony wschodniej do osadnika przylega zwał płaski z kamienia
o wysokości około 32 m Miąższość odpadów zdeponowanych
w osadniku waha się w granicach 15-18 m, a łączna ich ilość
wynosi około 1,5 mln ton.

Rys. 1.

Widok ogólny na osadnik

W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono zawartość
węgla w odpadach mułowych wynoszącą od 30% do lokalnie
nawet 50-60%. Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonomicznej przystąpiono do budowy zakładu wzbogacania mułów
węglowych i eksploatacji osadników. Aktualnie eksploatowany
osadnik oddzielony jest od poprzednio wyeksploatowanego
nasypem zlokalizowanym od strony południowej. Jest on eksploatowany jako ostatni w kolejności, co związane jest bezpośrednio
z kolejnością budowy i zalewania odpadami płynnymi.
W budowie geologicznej podłoża udział biorą utwory:
czwartorzędowe zalegające bezpośrednio na karbonie. Czwartorzęd pokrywa cały omawiany rejon a całkowita miąższość

tych osadów w rejonie osadników mułowych dochodzi do
70 m, natomiast na pozostałym obszarze dochodzi do 80 m.
Czwartorzęd obejmuje utwory: holocenu (osady współczesne)
i plejstocenu (osady lodowcowe i rzeczno-lodowcowe). Miąższość utworów czwartorzędowych w obszarze składowiska
waha się w granicach od 56,0 m do 68,2 m.
W rejonie składowiska istnieje duża zmienność w wykształceniu litologicznym utworów czwartorzędowych. W niektórych
miejscach występują w przewadze warstwy izolujące, a w innych zdecydowanie rośnie udział warstw przepuszczalnych.
Znaczne zróżnicowanie miąższości utworów czwartorzędowych na omawianym obszarze związane jest z morfologią
stropu starszego podłoża, a głównie z takimi jej formami jak
głęboka dolina erozyjna pochodzenia lodowcowego w części
centralnej oraz strefa wypiętrzeń karbońskich w części wschodniej obszaru. Najmniejsze miąższości utworów czwartorzędowych związane są ze strefą wypiętrzeń karbońskich obejmującą
obszar na wschód od składowiska.
Czwartorzęd jest reprezentowany przez utwory holocenu
i plejstocenu. Tworzą go osady lodowcowe (gliny zwałowe),
rzeczno-zastoiskowe (pyły, gliny, namuły i torfy) oraz wodno-lodowcowe (piaski i żwiry). Utwory holocenu zalegają
głównie w dolinach potoków i są wykształcone jako grunty
ilasto-piaszczyste, niekiedy z wkładkami torfów. Plejstocen jest
wykształcony w postaci glin zwałowych niekiedy pylastych,
iłów, piasków drobnoziarnistych i pylastych oraz mułków
pylasto-piaszczystych.
Karbon reprezentowany jest przez warstwy orzeskie
(Westfal B). Warstwy te wykształcone są w facji ilasto-piaszczystej, z wyraźną przewagą utworów ilastych. Dominują
iłowce i mułowce z wkładkami piaskowców i pokładami
węgla. Charakteryzują się one dużą zmiennością facjalną,
polegającą na poziomym przechodzeniu piaskowców w łupki
i na odwrót. Rejon stanowi zachodnie skrzydło niecki głównej
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, które ograniczone jest
od zachodu nasunięciem orłowskim. Warstwy karbońskie zapadają monoklinalnie w kierunku wschodnim pod stosunkowo
niewielkimi kątami.
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Sposób eksploatacji osadnika
Z uwagi na występującą nad odpadami wodą nadosadową
w pierwszej kolejności należało przystąpić do odwodnienia
zbiornika. Prace związane z odwodnieniem i przyszłą eksploatacją rozpoczęto od strony południowej osadnika, co związane
było ze stosunkowo najłatwiejszym dojazdem jednostkami
sprzętu ciężkiego i najmniejszą różnicą wysokości pomiędzy
poziomem mułu a górną krawędzią nasypu. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo wyeksploatowanego osadnika umożliwiało wykorzystanie wykonanego w nim systemu odwadniania. W tym
celu w części południowo-wschodniej w strefie istniejącego
nasypu wykonano rząpie i zainstalowano pompę odwadniającą.
Wodę pochodzącą z odwadniania skierowano rurociągiem poprzez nasyp do zewnętrznych rowów odwadniających, a dalej
poprzez system wykonanych klarowników i kaskad do rząpia
głównej pompy odwadniającej zlokalizowanej w uprzednio
wyeksploatowanym osadniku. Według pomiarów przeprowadzonych we wrześniu 2002 roku dopływ wody do tego rząpia
określono na około 50 m3/dobę (0,035 m3/min).
Po częściowym oczyszczeniu z drobnych frakcji, woda
ta skierowana została systemem rurociągów do klarownika
zewnętrznego, skąd pobierana jest do zakładu wzbogacania
mułów węglowych.
Powolne odprowadzenie wody nadosadowej, a następnie
drenowanie górnej warstwy mułów węglowych umożliwiło
przystąpienie do eksploatacji osadnika. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa prowadzonych prac przystąpiono do rozbiórki nasypu oddzielającego osadniki, dzięki czemu możliwe było wykonanie platform eksploatacyjnych opartych
o stabilne podłoże i usytuowanych poniżej górnego poziomu
mułu. W procesie technologicznym wykorzystano koparki
podsiębierne i samochody samowyładowcze. Eksploatację
rozpoczęto równocześnie z dwóch platform eksploatacyjnych
zlokalizowanych po stronie południowej i północnej, co miało
na celu wspomóc proces odwadniania mułu. W pierwszej fazie
eksploatacji zawodniony muł spływał bezpośrednio pod maszyny urabiające, skąd po załadunku przewożony był na plac
pośredni, na którym podlegał procesowi wstępnego osuszenia.
Eksploatacja mułu wzdłuż obwałowań po stronie południowej, spowodowała dalszy drenaż warstwy mułu, stwarzając
możliwość otwarcia szerokiego frontu eksploatacji od strony
zachodniej. Wykorzystując znaczną szerokość obwałowania
kamiennego osadnika od tej strony wykonano drogi dojazdowe
i platformy eksploatacyjne, z których rozpoczęto właściwą
eksploatację. Równocześnie eksploatacja mułu od strony południowej została zaniechana, ograniczając się do udrażniania
i pogłębiania wcześniej wykonanych rowów odwadniających
wzdłuż stale obniżanego obwałowania osadnika w tym rejonie.
Stan taki stwarzał konieczność wykonywania szeregu robót w
nasypach, jednak dzięki temu zapewniono bezpieczeństwo prac
eksploatacyjnych po stronie zachodniej.
W miarę obniżania się poziomu eksploatacji wzdłuż platform eksploatacji opartych o obwałowanie osadnika i obniżania
się poziomu wody, ograniczeniu uległo zjawisko spływania
mułu pod koparki. W związku z powyższym w miejsce wyeksploatowanego mułu zaczęto wsypywać kamień pochodzący z robót związanych z budową platform eksploatacyjnych
wzdłuż obwałowania osadnika, co umożliwiło postęp frontu
eksploatacyjnego do jego wnętrza. Otwarcie frontu eksploatacyjnego wzdłuż zachodniego obwałowania wraz ze schodze110

niem z eksploatacją na niższy poziom ponownie uruchomiło
proces powolnego spływania mułu pod sprzęt eksploatacyjny,
co związane było między innymi z większym zawilgoceniem
mułu w miarę oddalania się od obwałowań osadnika. Opierając
się platformami eksploatacyjnymi o obwałowania osadnika eksploatacja osiągnęła jego dno od strony zachodniej. Stworzona
w ten sposób przestrzeń umożliwiła wykonanie zbiorników
odwadniających bezpośrednio zlokalizowanych na naturalnym
podłożu. Zbiorniki te, połączone przepustami i kaskadami
umożliwiały klarowanie się wody i jej odprowadzenie systemem rurociągów do klarownika zewnętrznego. Jednocześnie
w miarę powiększania się tego systemu, możliwe było szybkie
odprowadzanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych
i topniejącego śniegu poza strefę eksploatowanego mułu, nie
powodując jego ponownego nawilgocenia, szczególnie w głębszych partiach. Bieżące odprowadzenie wód opadowych jest
szczególnie ważne dla zapewnienia ciągłości prowadzonej
eksploatacji, co potwierdzają doświadczenia zdobyte podczas
robót związanych z eksploatacją poprzedniego osadnika,
w trakcie których wykonany system odwadniający przejął
całość dopływającej do dna osadnika wody w okresie powodzi
stulecia w 1997 roku.

Rys. 2. System odwadniający wykonany na dnie osadnika

Rys. 3. Wykonywanie nasypu przed skarpą mułową

W miarę dalszego rozwoju frontu eksploatacyjnego zlokalizowanego na dnie osadnika w związku z postępującym w
sposób ciągły procesem osuszania się mułu w wyniku prowadzonego odwodnienia zjawisko samoczynnego osuwania się
mułu uległo znacznemu ograniczeniu, powodując powstanie
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lokalnych klinów z osuszonego mułu o wysokości dochodzącej
do 8 m.
Jednocześnie wprowadzenie na muł sprzętu ciężkiego było
zbyt ryzykowne, z uwagi na wyciekającą u podstawy skarp mułowych wodę. W trakcie eksploatacji stwierdzono, iż zalegający
muł wykazuje budowę warstwową, różniącą się między sobą
uziarnieniem i zawodnieniem. W związku z powyższym bezpośrednio, przed eksploatowaną skarpą w miejscu powstałych
klinów wykonano nasyp z kamienia o wysokości około 4 m,
z którego prowadzono dalszą eksploatację mułu.
Aktualnie eksploatacja przedmiotowego osadnika zbliża
się do końca. Przewiduje się, że w okresie 9 miesięcy zasoby
mułu zdeponowane w tym osadniku zostaną wyczerpane. W
przeciągu około 7 lat niezależnie od warunków pogodowych
zastosowany sposób umożliwił dostarczanie do zakładu wzbogacania 20000 ton materiału na miesiąc.

węglowych w formie pozostałości iłowych o wpółczynniku
filtracji 2,74*10-10 m/s zostanie wykorzystany w trakcie
budowy obiektu do wykonywania warstw izolacyjnych uniemożliwiających infiltrację wód opadowych poniżej warstwy
drenażowej, celem ograniczenia lub wyeliminowania możliwości wymywania związków chemicznych z odpadów i wynoszenia ich do cieków powierzchniowych i wód wgłębnych.
Na rysunkach przedstawiono projektowane ukształtowanie
terenu i jego docelowe zagospodarowanie po zakończeniu
robót eksploatacyjnych.

Zagospodarowanie wyrobiska końcowego
Rejon prowadzonych robót w osadniku, jest częścią składowiska odpadów przemysłowych obejmującego około 140
ha terenu. Poza zlokalizowanymi tam osadnikami mułowymi,
na ww. terenie znajdują się również hałdy stożkowe i zwałowisko kamienia. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku
mułów węglowych również pozostałe odpady są obecnie
eksploatowane pod kątem możliwości ich dalszego gospodarczego wykorzystania. Dla przedmiotowego terenu została
sporządzona koncepcja zagospodarowaniu w nawiązaniu
do Miejscowego Planu Zagospodarowaniu Przestrzennego.
Zostały również wykonane projekty techniczne i projekt budowlany przekształcenia dawnego terenu zwałowiska w obiekt
sportowo rekreacyjny. W założeniach obiekt ten ma tworzyć
nieregularne wzniesienie z licznymi ścieżkami rowerowymi
i spacerowymi, tarasami widokowymi oraz obiektami sportowymi. Materiał pozostały po procesie wzbogacania mułów

Rys. 5.

Rys. 4.

Docelowe ukształtowanie terenu zwałowiska

Podsumowanie
Podstawową kwestią związaną z bezpieczeństwem prowadzonych robót eksploatacyjnych jest prowadzenie właściwego
odwadniania osadnika, które w miarę możliwości winno być
prowadzone:

Projektowane zagospodarowanie terenu
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•

w sposób grawitacyjny – rowami odwadniającymi wzdłuż
platform eksploatacyjnych do przygotowanych uprzednio
zbiorników wgłębnych i rząpi pomp,
• w sposób wymuszony – przepompowując wodę rurociągami do zbiorników zewnętrznego systemu odwadniania.
Zbiorniki wody winny być usytuowane na różnych wysokościach i oddzielone od siebie nasypami z kamienia, zapobiegającymi niekontrolowanemu spłynięciu wody i związanego
z tym osunięcia skarp mułowych, jednocześnie umożliwiając
klarowanie się wody spływającej do rząpi pomp. Dzięki temu
poprawie ulegnie funkcjonalność odwadniania – wykorzystana
zostanie pojemność wszystkich zbiorników, co zwiększy zdolność gromadzenia większej ilości wody szczególnie w okresie
długotrwałych opadów lub roztopów.
Platformy eksploatacyjne, z których prowadzona jest eksploatacja należy wykonywać bezpośrednio opierając je o obwa-

łowania osadnika, a po osiągnięciu dna osadnika na naturalnym
nośnym podłożu. W szczególnych przypadkach podstawę
platformy eksploatacyjnej może stanowić odpowiednio gruba
warstwa kamienia (minimum 2,0 m) pod warunkiem, że zostanie ona oparta o ścianę mułu. Z uwagi na zastosowany sprzęt
i zmienność zawodnienia mułu w poszczególnych rejonach,
wysokość skarpy mułowej w rejonie frontu eksploatacyjnego
nie może przekroczyć 4 m.
Po zakończeniu eksploatacji należy dokonać rekultywacji
i zagospodarowania terenu, tak aby „przywrócić gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub
przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu,
poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie
skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg”
[Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych].
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PROGNOZY PRODUKCJI KRUSZYW NATURALNYCH
W UNII EUROPEJSKIEJ
PROGNOSIS OF AGGREGATES PRODUCTION IN EUROPEAN UNION
Wiesław Kozioł, Paweł Kawalec - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Kruszywa naturalne znajdują liczne zastosowania, przede wszystkim w budownictwie i drogownictwie. Zapotrzebowanie
na te surowce rośnie wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. W artykule przedstawiono
wielkość produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej jako całości i w poszczególnych krajach. Zaprezentowane zostały
założenia wejściowe do prognozowania oraz prognozy rozwoju produkcji kruszyw w UE, wskazujące na dalszy wzrost. Dodatkowo przedstawiono prognozy rozwoju produkcji kruszyw w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.
Natural aggregates have many applications, especially in civil engineering and road construction sectors. Demand for
aggregates grows together with development of economical level of particular countries. In the paper amount of aggregates
production in European Union as the whole and in particular countries were shown. Entry principles of prognosis and prospects
of aggregates production in EU were presented, indicating further growth. Additionally prognosis of aggregates production in
Poland, Slovakia, Czech Republic and Hungary were shown.
Kruszywa są jednym z najbardziej podstawowych surowców mineralnych stosowanych przez człowieka. Szczególnie
w budownictwie i drogownictwie nie sposób obejść się bez
różnego rodzaju kruszyw. Co ważne zastosowanie znajdują
nie tylko kruszywa najwyższej jakości (zazwyczaj kruszywa
łamane charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami
fizykomechanicznymi), ale także kruszywa o pozornie mniejszej przydatności (piaski, żwiry, gorsze jakościowo kruszywa
łamane).
Na przykładzie licznych krajów europejskich można
zauważyć, że wzrost gospodarczy powoduje zwiększenie
zapotrzebowania na kruszywa. Ostatnio dynamiczny wzrost
gospodarczy państw, które wstąpiły do UE w 2004 roku powoduje zwiększenie zapotrzebowania i produkcji kruszyw w tych
krajach. Również w Unii jako całości zauważa się znaczący
wzrost produkcji kruszyw.

w badanym okresie o 3%, podczas gdy ludność zamieszkująca
w tych krajach wynosi ponad 15% ludności krajów UE, a powierzchnia stanowi ponad 17% powierzchni Unii.

Produkcja kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej
Szacuje się, że produkcja kruszyw w Europie wynosi około
3,5 mld ton rocznie [4], z czego większość produkowana jest w
krajach Unii Europejskiej. Według danych pozyskanych w poszczególnych krajach i uzupełnionych zestawieniami BGS [3]
produkcja kruszyw w roku 2004 w Unii Europejskiej wynosiła
2,64 mld ton (wliczając Bułgarię i Rumunię, nie będące wtedy
członkami Wspólnoty) [7,9-10]. Od dłuższego czasu obserwuje
się stały 3-4% wzrost produkcji kruszyw na terenie obecnej UE
(rys. 1).
Na rysunku 1 uwzględniono także Norwegię, która chociaż
nie należy do UE, jest bardzo ważna dla gospodarki kruszywami
Wspólnoty. Tendencja wzrostowa produkcji kruszyw utrzymuje
się praktycznie w całym analizowanym okresie z krótkotrwałym zmniejszeniem produkcji w latach 2001-2002.
Wyraźnie zarysowuje się różnica w wielkości produkcji
pomiędzy krajami tzw. „starej” 15 UE, a nowymi krajami członkowskimi. Łączna produkcja 11 nowych krajów członkowskich
(wliczając Rumunię i Bułgarię, bez Malty) wynosi jedynie 11%
produkcji kruszyw naturalnych w Europie (rok 2004) i wzrosła

Rys. 1. Produkcja kruszyw w UE w latach 1995-2004

Udział poszczególnych krajów w produkcji kruszyw w UE
pokazuje rysunek 2.

Rys. 2.

Udział poszczególnych krajów w produkcji kruszyw Unii
Europejskiej w 2004 roku

113

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Pod względem produkcji kruszyw w UE dominują największe
kraje. Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Włochy,
których łączna powierzchnia stanowi 45% powierzchni UE
(a ludność 62%) produkują łącznie 1,6 mld ton kruszyw, co
odpowiada 63% ogółu produkcji w UE. Najmniejsza produkcja
notowana jest w małych krajach, które wstąpiły do UE w 2004
roku oraz w Rumunii i Bułgarii. W celu porównania wielkości
produkcji kruszyw w poszczególnych krajach posłużono się
wskaźnikiem wielkości produkcji na mieszkańca (ton/osoba),
co zostało przedstawione na rysunku 3.
Porównując produkcję kruszyw na mieszkańca, można zauważyć dominującą pozycję szybko rozwijającej się gospodarczo Irlandii. Wartość wskaźnika dla nowych krajów członkowskich jest w większości dużo niższa od wartości średniej- 5,3
ton/osoba. Średnia wartość produkcji na mieszkańca jest niższa
od podawanej we wcześniejszych publikacjach ze względu na
zaliczenie do zestawienia Rumunii i Bułgarii. Bez tych krajów
średnia wynosi 5,75 ton/osoba. Szczególnie zastanawiać może
niska wartość wskaźnika dla Polski (2,88 ton/osoba), jednego
z większych krajów UE.

Rys. 3.

tej produkcji (rys. 4). Współczynniki korelacji liniowej dla
badanej zależności wynoszą powyżej 0,8. Tendencja ta została
przetestowana jako istotna statystycznie zarówno dla produkcji
kruszyw, jak i produkcji kruszyw na mieszkańca.

Produkcja kruszyw naturalnych na mieszkańca

Produkcja kruszyw naturalnych w większości krajów
UE jest praktycznie równa zużyciu kruszyw w danym kraju.
Wynika to z lokalnego znaczenia tego surowca, a tym samym
niewielkiego znaczenia handlu zagranicznego w gospodarce
kruszywami poszczególnych krajów. Dwoma głównymi wyjątkami od tej reguły są Holandia i Norwegia. W Holandii, ze
względu na dużą gęstość zaludnienia oraz brak surowców do
produkcji kruszyw łamanych, w dużej mierze zapotrzebowanie
na kruszywa pokrywane jest poprzez import. Z drugiej strony
Norwegia znaczną część swojej produkcji przeznacza na eksport.

Rys. 4.

Trend rozwoju produkcji kruszyw na mieszkańca oraz
zależność wielkości produkcji kruszyw na mieszkańca od
PKB na mieszkańca ceny stałe (poziom cen z roku 1990)

Rys. 5.

Prognoza produkcji kruszyw w UE do roku 2014

Prognoza rozwoju produkcji kruszyw naturalnych w UE
Obserwując trendy rozwoju produkcji w UE oraz w poszczególnych krajach można zauważyć pewne tendencje, które
pozwalają na przewidywanie wielkości produkcji kruszyw.
Dodatkowo zauważono, że istnieją istotne statystycznie zależności pomiędzy produkcją i zużyciem kruszyw naturalnych,
a wybranymi wskaźnikami wzrostu gospodarczego (głównie
PKB) oraz liczbą ludności, czy gęstością zaludnienia. Na tej
podstawie sporządzono prognozy produkcji kruszyw stosując
tradycyjne metody analizy statystycznej (analiza regresji i korelacji) oraz metodę sieci neuronowych.
Analizując tendencję produkcji kruszyw w Unii Europejskiej można zauważyć istotny statystycznie trend rozwoju
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Modele na rysunku 4 dotyczą zależności liniowej, ale
podczas analiz uwzględniono również inne modele (potęgowe,
wykładnicze, logarytmiczne, logistyczne, wielomianowe),
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z czego na uwagę zasługuje przede wszystkim model wykładniczy i funkcji kwadratowej.
Na podstawie analiz otrzymano następujące równania (oraz
istotne statystycznie współczynniki korelacji) (tab. 1).
Na podstawie analizy błędu średniego wartości prognozowanych
w stosunku do wartości rzeczywistych odrzucono wyniki uzyskane z równań 4,6,10,12 (tab. 1). Dla prognoz uzyskane z pozostałych estymowanych modeli wybrano prognozę maksymalną
(równanie 3), minimalną (równanie 1) oraz obliczono wartość
średnią ze wszystkich prognoz. Wyniki przedstawia rysunek 5.
Według uzyskanych rezultatów analiz, produkcja kruszyw
powinna rosnąć, co najmniej do roku 2014, przy założeniu
wzrostu PKB średnio o 2,5% rocznie (dla całego obszaru UE).
Przedstawiona prognoza zakłada, że w roku 2010 produkcja
kruszyw w UE wynosić będzie od 2,8 do 3,1 mld ton, a w roku
2014 od 3,0 do 3,5 mld ton. Dane z prognoz charakteryzuje
stosunkowo duży rozrzut, jednak najbardziej prawdopodobna
wydaje się być prognoza średnia zakładająca produkcję 2,9 mld
ton w 2010 roku i 3,1 mld ton w 2014 roku.
W analizie nie uwzględniono Bułgarii i Rumunii. Dane
dotyczące produkcji kruszyw w tych krajach wydają się być
mało wiarygodne. Jeżeli jednak zostaną one potwierdzone, to
można spodziewać się, że produkcja kruszyw w tych krajach
będzie musiała bardzo szybko wzrosnąć, co dodatkowo wpłynie
na dynamikę wzrostu dynamiki produkcji kruszyw w UE.
Tab. 1.

Rys. 6.

Produkcja kruszyw na mieszkańca w zależności od PKB
na mieszkańca i gęstości zaludnienia wg metody sieci
neuronowych [6]

Według otrzymanej powierzchni wyraźnie widać, że wielkość
produkcji kruszyw na mieszkańca rośnie wraz ze wzrostem
PKB na mieszkańca, z tym, że przy pewnej wartości PKB następuje chwilowe zmniejszenie wielkości produkcji kruszyw,

Modele regresji otrzymane z analiz zależności produkcji kruszyw od PKB

LP

Produkcja kruszyw
Model

r

LP

1.

PK = 2276,6 + 33,138 × rs

0,89

7.

PK/o = 5,128 + 0,058 × rs

0,82

2.

PK = 2282,34 × e0,0134×rs

0,88

8.

PK/o = 5,137 × e0,0105×rs

0,82

3.

PK = 2,771 × rs 2 + 2352,19
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9.

PK/o = 0,0047 × rs 2 + 5,264

0,76

4.

PK = 1066,5 + 0,00016 × PKB

0,90

10.

PK/o = 2,66 + 0,00015 × PKB/o

0,85

0,89

11.

0,89
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0,0657 ×
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÷ + 1758,97
è 1000 ø
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r

0,85

2

2

6.

Produkcja kruszyw na mieszkańca
Model

æ PKB/o ö
PK/o = 0,0038 × ç
÷ + 4,046
è 1000 ø

0,84

rs - rok standaryzowany (1995 = 1, 1996 = 2, itd.)

Prognozy produkcji kruszyw w wybranych krajach
Ze względu na specyfikę poszczególnych krajów konieczne jest
rozpatrywanie ich indywidualnie. Jednakże pewne zależności
widoczne są dla większości państw. Zależności te nie zawsze
dają się opisać za pomocą prostych metod analizy statystycznej.
W toku prac prowadzonych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego AGH analizie poddano produkcję i zużycie kruszyw w
poszczególnych krajach UE stosując zaprezentowane wcześniej
metody analizy korelacji i regresji oraz metodę sieci neuronowych. W wyniku analiz z zastosowaniem sieci otrzymano
między innymi sieć, która prognozuje zachowanie produkcji
kruszyw na mieszkańca w zależności od PKB na mieszkańca
w cenach stałych (poziom cen z roku 1990) oraz gęstości zaludnienia (rys. 6).

a następnie dalszy jej wzrost. W krajach o większej gęstości
zaludnienia punkt przegięcia pojawia się później, a okres
zmniejszania produkcji trwa krócej niż w krajach o małej
gęstości zaludnienia.
Dla wybranych krajów Unii Europejskiej (Polski, Czech,
Słowacji, Węgier) przygotowano prognozy rozwoju produkcji
i zużycia kruszyw do roku 2014.
Prognoza produkcji kruszyw w Polsce
Jak już wspomniano, Polska, pomimo że należy do największych krajów UE wykazuje niewielką wartość wskaźnika
wielkości i zużycia kruszyw na mieszkańca. Tym bardziej
należy więc spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na
kruszywa naturalne w tym kraju. Wzrost zapotrzebowania na
kruszywa jest już obecnie wyraźnie widoczny. W roku 2006
115

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
oraz na początku roku 2007, kopalnie surowców skalnych nie
były w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich odbiorców, co nie
pozostało bez wpływu na tempo realizacji inwestycji budowlanych. Powoduje to także wzrost cen kruszyw, który szacuje
się na 15-20%.
Analizując rozwój produkcji i zapotrzebowania na kruszywa w Polsce (a właściwie wielkość wydobycia, powody czego
zostały omówione w innych publikacjach [6][8]) oraz zależności tych wielkości od wskaźników wzrostu gospodarczego
(głównie PKB) i zmiany liczby ludności, czy gęstości zaludnienia otrzymano modele, które posłużyły do przygotowania
prognozy na lata 2006-2014 (rys. 7).

Rys. 7.

Prognoza produkcji kruszyw w Czechach
Wielkość produkcji (wydobycia) kruszyw w Czechach jedynie nieznacznie odbiega od wartości średnich dla UE. Według
danych Geofond’u (Czeskiej Służby Geologicznej)[11], wydobycie surowców do produkcji kruszyw w roku 2005 przekroczyło
59 mln ton (z czego 60% to kruszywa łamane), a zużycie prawie
60 mln ton. Oznacza to wzrost produkcji o prawie 7% w stosunku
do roku 2004 i powoduje, że produkcja w przeliczeniu na mieszkańca sięga poziomu średniego dla 25 UE.

Prognoza produkcji kruszyw w Polsce 2006-2014 [6]

Na rysunku 7 przedstawiono również wartości prognozy według Polskiego Związku Pracodawców Producentów
Kruszyw (Kabziński [5] i inne). Prognoza ta została oparta na
analizie eksperckiej zapotrzebowania na kruszywa, opartej na
planach budowy i modernizacji dróg oraz rozwoju przemysłu
budowlanego. Jak wynika z porównania danych, prognoza
wskazuje wartości nieco wyższe niż otrzymane wartości
średnie. Wynika to z faktu, że już dla roku 2005 PZPPK podaje wartość wyższą o ponad 8 mln ton od wartości użytej do
sporządzenia prognozy (PZPPK-143 mln ton, przyjęto 133,8
mln ton [2]). Po roku 2012 prognoza PZPPK zakłada zmniejszenie produkcji kruszyw, podczas gdy wszystkie otrzymane
w niniejszej pracy prognozy wskazują dalszy wzrost wielkości
produkcji.
Szacuje się, że wielkość produkcji w roku 2006 zwiększyła
się o około 20-25% w stosunku do roku 2005, co daje wielkość
161 mln ton. Wartość ta jest zbliżona do maksymalnej prognozy
uzyskanej na podstawie sieci neuronowych i nieco wyższa niż podawana przez PZPPK (bez kruszyw z recyklingu i sztucznych).
Według najbardziej prawdopodobnej prognozy średniej
przewiduje się, że wielkość produkcji kruszyw w Polsce wynosić będzie 195 mln ton w 2010 roku i 259 mln ton w 2014
roku.
W czasie prowadzenia analiz stworzono dodatkową sieć
neuronową gdzie danymi wejściowymi były wartości PKB w
cenach stałych (rok bazowy). Tak skonstruowana sieć pozwala
na symulację i analizę długookresowej prognozy wielkości
produkcji i zużycia kruszyw. Według otrzymanego modelu
wielkość produkcji i zużycia kruszyw powinna wzrastać do
momentu, kiedy PKB na mieszkańca w cenach stałych osiągnie
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w Polsce poziom około 5,5 tys. USD/osoba (wg cen z roku
1990), co zgodnie z obowiązującymi prognozami stanie się
około roku 2017-2019 (w roku 2004 PKB na osobę w cenach
stałych - poziom z roku 1990 - wynosiło 2651 USD/osoba, co
było równe 6329 USD PKB na osobę w cenach bieżących).

Rys. 8.

Zależność produkcji kruszyw od PKB ceny stałe
(wielomian 2-ego stopnia)

Rys. 9. Prognoza produkcji kruszyw w Czechach
Podobnie jak w Polsce okres analizy ograniczono do lat
1991-2005. Omawiane dla Polski trendy rozwojowe produkcji
oraz zależności produkcji kruszyw od PKB nie są w Czechach
tak silne. Otrzymane współczynniki korelacji dla zależności
liniowych wynoszą od 0,53 do 0,73 i pomimo ich statystycznej
istotności nie opisują dobrze zmian wielkości produkcji kruszyw
w Czechach, a przede wszystkim nie uwzględniają znaczącego
wzrostu produkcji obserwowanego w latach 2003-2005. Do-
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piero zastosowanie modeli nieliniowych (rys. 8) pozwoliło na
znalezienie zależności o zadowalających parametrach.
Na podstawie przeprowadzonych analiz sporządzono prognozę produkcji kruszyw dla Czech. Postępowanie przy przygotowywaniu prognozy było podobne do opisanego wcześniej
dla całości UE oraz Polski.
Najbardziej prawdopodobną z opracowanych prognoz (ze
względu na współczynnik korelacji, średni błąd ex-post oraz
subiektywną ocenę ekspercką) przedstawia rysunek 9. Zakłada
ona, że produkcja kruszyw będzie wzrastać o 5-6% rocznie.
Na tej podstawie szacować można, że w roku 2010 produkcja
kruszyw w Czechach powinna wynosić 77 mln ton, a w roku
2014 prawie 100 mln ton.
Prognoza produkcji kruszyw na Słowacji
Słowacja jest jednym z krajów UE o najmniejszej produkcji
kruszyw. Szczególnie zauważalna jest niewielka wartość wskaźnika produkcji kruszyw na mieszkańca (3,1 ton/osoba w 2004
roku). Ostatnio (w 2005 roku) widać wyraźny wzrost produkcji
kruszyw w tym kraju. Według Slovak Minerals Yearbook [1],
produkcja kruszyw w 2005 roku wynosiła 22,2 mln ton, co
oznacza wzrost aż o 33% w stosunku do roku poprzedniego!

Produkcja kruszyw na Słowacji w latach 1992-2004 oscylowała
wokół poziomu 13 mln ton rocznie. Wielokrotne zmniejszanie
i zwiększanie produkcji w omawianym okresie sprawia, że
wskaźniki dla trendów i zależności liniowych są niskie i często nieistotne statystycznie. W wyniku analiz dobrano modele
wielomianowe (wielomian 2-go stopnia), dla których współczynniki korelacji są na poziomie 0,84 (rys. 10).
Podobnie jak w przypadku Czech przedstawiono najbardziej prawdopodobną z otrzymanych prognoz (rys. 11). Zakłada
ona wzrost produkcji o 16-17% w ciągu pierwszych dwóch lat
(2006, 2007) a następnie utrzymujący się wzrost na poziomie
11% rocznie. Wariant ten, mimo wszystko wydaje się być dosyć
optymistyczny i prawdopodobnie będzie wymagał korekty.
Wielkość produkcji kruszyw na Słowacji w 2010 roku powinna
wynosić prawie 40 mln ton, a w roku 2014 ponad 60 mln ton.
Prognoza produkcji kruszyw na Węgrzech
Wielkość produkcji kruszyw na Węgrzech, podobnie jak
i powierzchnia tego kraju jest zbliżona do Czech. Produkcja
kruszyw wynosi 56 mln ton (w roku 2004) i w latach 1994-2004
wzrastała średnio o 9,37% rocznie. Przy czym w latach 2002-2004 wzrost przekraczał 14% rocznie. Na Węgrzech podobnie
jak w Polsce i wielu innych krajach UE, obserwuje się silne,
niemalże funkcyjne zależności dla trendu oraz relacji pomiędzy
produkcją kruszyw, a PKB w cenach stałych (poziom z roku
1990). Współczynnik korelacji przyjmuje wartość 0,95-0,96 (w
najgorszych przypadkach 0,88) zarówno dla badanych modeli
liniowych jak i korelacji danych prognozowanych przez sieci
neuronowe i danych rzeczywistych.
Pomimo, że zastosowanie modeli potęgowych, czy wykładniczych mogłoby poprawić jeszcze jakość otrzymywanych
modeli do analiz zastosowano jedynie modele liniowe.

Rys. 10. Zależność produkcji kruszyw od PKB ceny stałe
(wielomian 2-ego stopnia) na Słowacji

Rys. 12. Prognoza rozwoju produkcji kruszyw na Węgrzech

Rys.

11. Prognoza produkcji kruszyw na Słowacji

Na podstawie otrzymanych modeli oraz danych prognozowanych przez sieci neuronowe, podobnie jak w przypadku
pozostałych krajów przygotowano prognozy rozwoju produkcji
kruszyw na Węgrzech.
Według przedstawionych prognoz, zakłada się, że produkcja kruszyw będzie wzrastać o 5-6% rocznie (średnio) i w roku
2010 będzie wynosić 71-84 mln ton, a w roku 2014- 88 do 105
mln ton.
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Podsumowanie
Istotne statystycznie zależności trendów rozwoju produkcji
kruszyw oraz zależności pomiędzy produkcją kruszyw, a PKB
w cenach stałych (poziom cen z roku 1990) pozwalają na proste
prognozowanie produkcji kruszyw. W tym celu wykorzystywać
można zarówno standardowe techniki analizy danych jak i sieci
neuronowych. Wyniki uzyskane w wyniku prognozowania
wskazują na utrzymanie się tendencji wzrostowych w UE jako
całości, a także Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. Podobne tendencje obserwuje się także dla innych krajów (Litwy,
Estonii, Hiszpanii, Portugalii i innych).
Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz należy
stwierdzić, że produkcja kruszyw w UE będzie wzrastać o około

2,6% rocznie w przeciągu kilku następnych lat. W niektórych
krajach wzrost ten będzie znacznie szybszy (Polska-7-8%, maksymalnie 10%, Czechy 5-6%, Słowacja 11% i Węgry 5-6%).
Pojawia się pytanie czy baza surowcowa i produkcyjna w tych
krajach jest przygotowane na tak znaczące zwiększenie produkcji? W przypadku większości z tych krajów, wielkość produkcji
przed rokiem 1990 przekraczała znacznie obecną wielkość
produkcji, a nawet wartości prognozowane. W międzyczasie
jednak nastąpiło wyeksploatowanie zasobów najkorzystniejszych złóż, zużycie maszyn i urządzeń oraz zwiększenie restrykcyjności przepisów ochrony środowiska. W wyniku tych
zmian, trudne wydaje się być uzyskanie zakładanej wielkości
produkcji, co skutkować będzie wzrostem cen kruszyw wraz
z koniecznością importu tego surowca z państw ościennych.

Literatura
[1]

Balaz P., Treger M., Narastne Suroviny Slovenskej Republiky-Slovak Minerals Yearbook; Ministerstvo Zivotneho Prostredia
Slovenskej Republiky; Statny Geologicky Ustav Dionyza Stura; Stav 2002; Spiska Nova Ves-Bratislava, 2003
[2] Bilans zasobów złóż surowców mineralnych i wód podziemnych w Polsce, Stan na dzień 31.12.2005; PIG Warszawa,
2006
[3] European Minerals Yearbook; British Geological Survey; Keyworth, Nottingham 2004
[4] FOREGS (Forum of the European Geological Survey Directors): Aggregates in Europe 1st draft; (publikacja elektroniczna)
[5] Kabziński A., Polski przemysł kruszyw; Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4/2006
[6] Kawalec P., Analiza produkcji i zużycia kruszyw w zależności od wybranych wskaźników wzrostu gospodarczego w Polsce
i innych krajach UE; Praca Doktorska, Promotor prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; AGH, luty 2007
[7] Kawalec P., Produkcja kruszyw żwirowych w UE; Kopaliny; nr 1/2006 (62); marzec 2006
[8] Kozioł W., Kawalec P., Analysis of natural aggregates’ production and usage in Poland and chosen EU countries; Sbornik,
Conference, Proceedings; The Extractive Industry and the Environment in Central Europe (EIECE); Brno 12-14, czerwiec
2006
[9] Kozioł W., Kawalec P., Górnictwo surowców skalnych w Polsce i w Unii Europejskiej; Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8,
2003
[10] Kozioł W., Kawalec P., Production of natural aggregates in Poland and European Union; Mining and processing of non-ore raw materials III Its present state and perspective; 6-7.04.2005 Ostrava; TU Ostrava 2005
[11] Stary J., Kavina P., Vanecek M., Sitensky I., Mineral Commodity summaries of the Czech Republic; Ministry of the Environment; Czech Geological Survey- Geofond; Praha 2005
Artykuł recenzowali dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
dr inż. Szymon Modrzejewski
Rękopis otrzymano 17.07.2007 r. *2874

118

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

WYDOBYCIE SKAŁ TRUDNO URABIALNYCH
W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO
EXPLOITATION OF HARD ROCK-MASS IN MINE OF LIGNITE
Wiesław Kozioł, Łukasz Machniak - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
Edward Sośniak, Waldemar Jończyk - BOT KWB Bełchatów S.A.
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę geologiczną oraz ilościową występowania skał trudno urabialnych na
przykładzie kopalni węgla brunatnego BOT KWB „Bełchatów” S.A. Na podstawie charakterystycznych cech jakościowych
występujących utworów dokonano oceny ich urabialności. Przedstawiono stosowane technologie oraz operacje technologiczne
mające na celu maksymalne wykorzystanie tych utworów zarówno na potrzeby własne kopalni jak i odbiorców zewnętrznych.
Obecnie duże zapotrzebowanie na kruszywa drogowe i budowlane w Polsce, w tym również niższych klas , powoduje że są one
cennym produktem rynkowym.
General geological profile as well as quantity of the rock-mass on example BOT KWB “Bełchatów” S.A. has been presented
in this paper. Gettability was marked on basis of characteristic qualitative features were executed in the fallowing parts. The
applied technologies as well as technological operations were introduced aim at maximum utilization these rock-mass for own
demands as well as the external recipient demands. Large demand for road and construction aggregates in Poland, also for
lower classes (quality), causes that those aggregates are valuable market product.
Wprowadzenie
W odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego, a także
w odkrywkowych kopalniach innych surowców stosujących
technologię urabiania koparkami wielonaczyniowymi, (np.
piasków podsadzkowych) obok skał łatwo dających się urabiać
mechanicznie, występują skały (średnio zwięzłe i zwięzłe)
o dużych oporach urabiania (skrawania), przekraczających
nominalne siły kopania wielonaczyniowych koparek pracujących w podstawowych układach wydobywczych. Skały tego
typu nazywa się skałami trudno urabialnymi.
W przeszłości do skał trudno urabialnych zaliczano skały
o liniowych oporach urabiania wynoszących 60 i więcej kN/m
[4]. Od ok. 30 lat , ze względu na wzrost siły kopania stosowanych koparek wielonaczyniowych, do wyżej wymienionego
typu skał zalicza się skały o oporach skrawania powyżej 100
kN/m , a niektóre (specjalistyczne) koparki kołowe mają możliwość urabiania skał o oporach skrawania 150 – 200 (250) kN/m
i więcej.
W Polsce skały trudno urabialne w mniejszych lub większych ilościach występują we wszystkich czynnych kopalniach
węgla brunatnego [6]. Najwięcej skał trudno urabialnych
eksploatuje się w kopalni Bełchatów i w kopalni Turów.
W kopalni Bełchatów skały trudno urabialne w znacznej części
eksploatowane są jako kopalina towarzysząca i są gospodarczo
wykorzystywane w postaci kruszywa drogowego.
Kopaliny te nie posiadają dokumentacji geologicznych i zatwierdzonych zasobów. Są one wydobywane z tzw. punktów
eksploatacyjnych na podstawie bieżącej oceny parametrów
jakościowych i ilościowych dokonywanej przez służbę geologiczną oraz operatywnych decyzji ruchowych.
Na podstawie wierceń wykonywanych dla rozpoznania złoża
węgla brunatnego można jedynie stwierdzić zaleganie serii
osadów mogących zawierać wystąpienia tych kopalin. Stąd nie
ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia dla wcześniejszego rozpoznania i dokumentowania ich zasobów wierceniami
z powierzchni.

Informacje o ewentualnych możliwościach występowania
kopalin towarzyszących uzyskiwane są także z innych wierceń
jak np.: otworów rozpoznawczych, obserwacyjnych, studziennych i otworów geotechnicznych, a przede wszystkim z kartowania geologicznego w terenie. W artykule problematykę skał
trudno urabialnych przedstawiono na przykładzie kopalni węgla
brunatnego BOT KWB Bełchatów.
W BOT KWB „Bełchatów” S.A. ze względu na usytuowanie złoża w rowie tektonicznym oraz dużą głębokość zalegania
pokładu węgla (spąg pokładu głównego zalega na głębokości
od 200 do 360 m od powierzchni terenu) istnieje konieczność
urabiania skał budujących brzegi rowu. Brzegi te, ze względu
na swój tektoniczny charakter, cechują się obecnością stromych
uskoków o zrzucie przekraczającym 400 m. Wewnętrzna struktura skał budujących brzegi, charakteryzuje się silnym wielokierunkowym ciosem, powodując rozdrobnienie skały w procesie
wietrzenia, co wymusza konieczność pozostawiania szeregu
półek pośrednich dla gromadzenia produktów wietrzenia na ich
powierzchniach i zapewnienia bezpieczeństwa maszynom pracującym na niższych piętrach. Ze względu na skomplikowaną
strukturę wewnętrzną skał, ich tektoniczne zaangażowanie oraz
szereg procesów zachodzących w minionych epokach geologicznych w masywie skalnym, istnieje konieczność formowania
zboczy stałych w odpowiednim, bezpiecznym nachyleniu,
zapewniającym ich stateczność. Powyższe uwarunkowania
powodują konieczność urabiania znacznych mas skalnych,
szczególnie w rejonie zbocza stałego południowego, zarówno
w Polu Bełchatów jak i w Polu Szczerców.
W BOT KWB „Bełchatów” S.A. skały trudno urabialne
ze względu na ich stratygraficzną przynależność, dzieli się na
następujące grupy:
• skały mezozoiczne:
skały jurajskie (margle, wapienie),
skały kredowe (margle, opoki margliste, wapienie
margliste, mułowce, iłowce i piaskowce),
• skały trzeciorzędowe (zsylifikowane piaskowce, zlepieńce),
• skały czwartorzędowe (piaskowce żelaziste).
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Ocena urabialności skał trudno urabialnych
W Polsce do oceny urabialności skał koparkami wielonaczyniowymi stosowana jest klasyfikacja skał oparta na liniowych lub powierzchniowych oporach skrawania [4].
Wyróżnia ona pięć kategorii urabialności w tym V kategorię – skały bardzo twarde o nominalnych oporach urabiania
powyżej 90 kN/m. Wzrost sił kopania produkowanych lub
modernizowanych koparek wielonaczyniowych powoduje, że
obecnie klasyfikacja ta jest poszerzana na skały o wyższych
oporach kopania.
Określenie nominalnych oporów urabiania poszczególnych typów skał wymaga jednak przeprowadzenia badań w
czasie pracy koparek, co jest zadaniem trudnym w warunkach
kopalnianych. Dlatego też wykorzystuje się inne, pomocnicze
metody ocen urabialności skał, w tym geotechniczne klasyfikacje skał.
Najbardziej ogólną klasyfikacją skał w tym również ich
urabialności jest klasyfikacja Protodiakonowa (seniora). Podstawowe założenie tej klasyfikacji polega na przyjęciu jako
kryterium podziału skał doraźnej wytrzymałości na ściskanie.
Współczynnik zwięzłości skał interpretowany też jako współczynnik urabialności (fp) wyraża się zależnością:
gdzie RC – wytrzymałość na ściskanie, MPa.
Opracowana na tej podstawie klasyfikacja skał obejmuje 10
kategorii skał od najbardziej wytrzymałych (fp > 20) po skały
miękkie i spoiste dla których fp obliczany jest na podstawie
wartości naprężeń, kąta tarcia wewnętrznego i spójności.
Zgodnie z Dodatkiem nr 1 do Kompleksowej Dokumentacji
Geologicznej złoża węgla brunatnego „Bełchatów” – Pole Bełchatów w kat. C + B z 1989 r. w złożu Bełchatów ze względu
na możliwości mechanicznego urabiania metodą skrawania
wydzielić można trzy charakterystyczne grupy skał [2]:
• - grupa 1 – skały (bardzo) zwięzłe o współczynniku Protodiakonowa fp > 2, nie urabiane mechanicznie metodą
skrawania,
Tab. 1.

Klasyfikacja skał serii kredowych i jurajskich według ISO 2000 (International Standard Organization) [2]

Nazwa klasy
Wyjątkowo mocna
Bardzo mocna
Mocna
Średnio mocna
Średnio słaba
Słaba
Bardzo słaba
Ilość prób/średnie RC (MPa)

Wytrzymałość
na ściskanie,
RC[MPa]
> 250
100 – 250
50 – 100
25 – 50
5 – 25
1 – 25
<1

Współczynnik urabialności Protodiakonowa fp
•
•
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od 1,5, urabiane mechanicznie koparkami pracującymi w
kopalni,
W procesie planowania prowadzenia robót górniczych
szczególne znaczenie mają prognozy dotyczące ilości oraz
rejonów występowania skał zaliczanych do pierwszej grupy
nie urabianych za pomocą pracujących w kopalni koparek
wielonaczyniowych.
Obecność tego typu skał w nadkładzie powoduje duże trudności mające wpływ na wydajność koparek, ich awaryjność oraz
zużycie narzędzi urabiających i szybsze zmęczenie konstrukcji
(szczególnie układu urabiającego) koparek. W efekcie czynniki te
przyczyniają się do zmniejszenia wielkości wydobycia, wzrostu
energochłonności procesu i wzrostu jednostkowych kosztów
eksploatacji. W związku z powyższym dla potrzeb Jednolitej
Bazy Danych Geologicznych (JBDG), w celu dokładniejszej
identyfikacji utworów trudno urabialnych, w Dodatku do KDG
w podłożu mezozoicznym wydzielono charakterystyczne serie
geologiczno-inżynierskie XI5÷XI19 obejmujące utwory kredy
i jury.
Następnie, w zależności od wytrzymałości skał na ściskanie w obrębki każdej serii, obliczono procentowy udział prób
o danej wytrzymałości w poszczególnych klasach (tab. 1).
W oparciu o ww. materiał, serie skał jurajskich można
zaliczyć do skał średnio słabych o wytrzymałości na ściskanie
od 5 do 25 MPa (serie XI12 i XI13 - wapienie onkoidowe oraz
margle i wapienie margliste).
Dla tych serii wartości średnie wytrzymałości na ściskanie wynoszą odpowiednio (23,6 MPa i 23,9 MPa). Jednakże dla obydwu
serii zastanawiający jest wysoki udział prób skał mocnych o wytrzymałości na ściskanie od 50 do 100 MPa (10,0%) oraz średnio
mocnych (25 – 50 MPa) – ok. 24%. Maksymalne stwierdzone wartości wytrzymałości na ściskanie wynosiły 91,2 MPa zaś wartości
minimalne 3,82 MPa [2]. Ten duży rozrzut wartości wskazuje na
zróżnicowanie jakościowe skał w obrębie serii. Można to tłumaczyć
wpływem procesów tektonicznych bądź krasowych.
Skały składające się na serie XI11 (wapienie ziarniste i mikrytowe margliste) można zaliczyć do skał średnio mocnych (25
do 50 MPa), pomimo że równa ilość badanych prób z tej serii

Serie kredowe: Ilość
prób w klasie/procent

6/31,6%
13/68,4%
19/17,7

Seria XI11
(wapienie)
1/5,2%
9/47,4%
9/47,4%
19/28,9

Seria XI12
(wapienie)
9,10,1%
21/23,6%
53/59,6%
6/6,7%
89/23,6

Seria XI13
(wapienie)
5/10%
12/24%
30/60%
3/6%
50/23,9

1,5 < f < 2,0

f > 2,0

f > 2,0

f > 2,0

Margle

Mułowce

9/37,5%
15/62,5%
24/25
fp > 2,0

- grupa 2 – skały średniozwięzłe dla których współczynnik
fp mieści się w przedziale 1,5 do 2,0 stwarzające możliwości
urabiania mechanicznego,
- grupa 3 – skały małozwięzłe dla których fp jest mniejsze

Serie jurajskie: Ilość prób w klasie/procent

zawiera się w klasie skał średnio mocnych i średnio słabych.
Średnia wytrzymałość na ściskanie skał wynosi 28,9 MPa zaś
maksymalna – 87,6 MPa [2]. Nasiąkliwość skał tej serii wynosi
15 – 17%, a gęstość objętościowa 2,3 g/cm3.
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W obrębie kredy górnej wydzielono dwie serie: mułowce (XI18)
i margle (XI19).
Skały margliste są to skały średnio słabe i słabe w części
wschodniej wyrobiska i średnio mocne i mocne w części zachodniej. Wartości wytrzymałości na ściskanie RC wynoszą
średnio 25,0 MPa dla margli i 17,7 MPa dla mułowców.
Z dotychczasowych doświadczeń urabiania skał podłoża mezozoicznego wynika, że efektywnie koparkami podstawowymi można urabiać skały typu zwietrzeliny, brekcje rumosze,
i częściowo skały masywu skalnego. Część masywu spękanego
i masywu litego wymaga wstępnego pomocniczego rozluzowania za pomocą techniki strzelniczej.

podłoża mezozoicznego z czego 1,553 mln m3 to utwory jury
zalegające na zachód od linii 56 NS, a 1,946 mln m3 to utwory
kredy zalegające na wschód od linii 56 NS. Najwięcej utworów
podłoża w ilości 1,340 mln m3 tj. 38,3 % całej kubatury trzeba
będzie urobić w piętrach 36/18 i 18/±0 (VIII i IX). Ponadto
znaczne ilości podłoża będą urabiane w piętrach 58/36 i -12/-30
(VII i X).
Graficzne przedstawienie ilości oraz miejsca występowania skał trudno urabialnych w konturze zbocza południowego
pokazano na rysunku 3.
Ilości utworów podłoża mezozoicznego konieczne do
urobienia z podziałem na lata przedstawiono na rysunku 4.

Występowanie trudno urabialnych skał mezozoicznych
w polu Bełchatów
Analizy ilościowej występowania skał mezozoicznych dokonano na podstawie aktualnego projektu eksploatacji złoża Bełchatów uwzględniającego zmianę konturu zbocza południowego dla
minimalizacji ilości urabianych skał mezozoicznych [8].
W części wschodniej pomiędzy liniami 63-56 NS południowy brzeg wykształcony jest w osadach kredy natomiast
odcinek zachodni (55-48 NS) w osadach jury.
Na rysunku 2 przedstawiono ilości utworów podłoża mezozoicznego w poszczególnych piętrach zbocza południowego.
Rys. 4.

Rys. 2.

Łączna kubatura podłoża mezozoicznego
w poszczególnych piętrach zbocza
południowego Odkrywki Bełchatów

Objętość skał mezozoicznych do urobienia w kolejnych
latach eksploatacji

Największe ich ilości rzędu 0,5 mln m3 będą przypadały
na lata 2009-2010. W latach 2005 – 2009 większą ilość stanowić będą utwory kredy, natomiast od roku 2010 przewagę
będą miały utwory jury. W latach 2014 – 2015 utwory kredy
stanowić będą bardzo mały procent w wielkości wydobycia,
odpowiednio 18% i 12%. Natomiast od roku 2016 urabiane
będą tylko utwory jury.
Przedstawione ilości podłoża mezozoicznego konieczne do
urobienia w zboczu południowym nie stanowią litej skały lecz
zawierają również duże ilości brekcji, rumoszy i zwietrzeliny.
Szacuje się, że będzie to 10% całkowitej ilości skał podłoża
mezozoicznego tj. 0,3499 mln m3.
Podane ilości mogą się zmieniać w zależności od dokładności rozpoznania jak również od zaprojektowanego konturu
zbocza, należy się jednak liczyć z faktem, że średnio około 90%
całej podanej masy podłoża koniecznego do urobienia stanowią
zwięzłe skały, które mogą stwarzać problemy przy urobieniu
koparkami wielonaczyniowymi.
Eksploatacja skał trudno urabialnych

Rys. 3.

Występowanie utworów trudno urabialnych na zboczu
południowym Odkrywki Bełchatów

Jak wynika z rysunku 2 w zboczu południowym trzeba będzie urobić (wg stanu na 16.03.2005 r.) 3,499 mln m3 utworów

Skały trudno urabialne są eksploatowane zarówno za
pomocą technologii podstawowej (urabianie podstawowymi
koparkami wielonaczyniowymi i transport przenośnikami
taśmowymi) jak również pomocniczymi układami technologicznymi. W kopalni Bełchatów z pomocniczych technologii
wydobycia stosuje się:
• wstępne urabianie za pomocą MW a następnie załadunek koparkami jednonaczyniowymi lub ładowarkami
łyżkowymi na samochody samowyładowcze bądź też na
przenośniki taśmowe,
• urabianie koparkami jednonaczyniowymi lub spycharkami
i transport samochodami samowyładowczymi,
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Ogólnie można stwierdzić, że żadna ze stosowanych technologii
nie rozwiązuje zadowalająco problemu. Podstawową trudnością w stosowaniu cyklicznych technologii pomocniczych jest
ich mała wydajność w stosunku do wydajności i postępów
eksploatacji koparkami wielonaczyniowymi. Z tej przyczyny
w przeszłości w kopalni Bełchatów ograniczano ilości wydobywanych skał trudno urabialnych przez zmianę granic konturu
południowego zbocza stałego wyrobiska.
W kopalni Bełchatów wstępnie urobione skały trudno
urabialne w zależności od przydatności i zapotrzebowania
zagospodarowywane są następująco:
1. po wstępnym rozdrobieniu kierowane są do bieżących
zastosowań kopalni np. na podbudowy technologicznych
dróg transportowych,
2. transport do Zakładu Przeróbki Kruszyw (ZPK) do produkcji kruszywa łamanego,
3. transport na zwałowisko wewnętrzne odkrywki Bełchatów.
Szacuje się, że do zakończenia eksploatacji w Polu Bełchatów (2019 r.) z ok. 3,15 mln m3 skał trudno urabialnych,
wapienie o dużej zwięzłości nadające się do produkcji kruszyw
łamanych, będą stanowić ok. 15% czyli ok. 470 tys. m3.
Selektywna eksploatacja skał trudno urabialnych, uwzględniana w planach pracy koparek poprzedzona jest oceną ich
przydatności do produkcji kruszyw łamanych. Kwalifikacja
fragmentów poszczególnych zabierek do urabiania selektywnego prowadzona jest wyprzedzająco przez odpowiednie
służby geologiczno-technologiczne kopalni w oparciu o materiały archiwalne, kartowanie geologiczne skarp, obserwacje
terenowe, dodatkowe wiercenia rozpoznawcze oraz badania
laboratoryjne.
Wapienie trudno urabialne po wstępnym urobieniu za
pomocą techniki strzelniczej w zależności od potrzeb i wielkości uzyskanych brył kierowane są do następujących operacji
technologicznych:
• bryły wielkogabarytowe są rozdrabiane na poziomie roboczym młotami udarowymi zabudowanymi na koparkach
jednonaczyniowych i następnie są przewożone samochodami samowyładowczymi na powierzchnię do ZPK,
• materiał rozdrobiony do wielkości umożliwiającej jego
wstępną przeróbkę na poziomie roboczym (rys. 5) jest kierowany na przejezdny zestaw kruszący, a produkt kruszenia
jest przewożony na plac ZPK, bądź też jest składowany na
poziomach roboczych.

Rys. 5. Przejezdny zestaw kruszący EXTEC

W związku z tym, że skały trudno urabialne zalegają na kilku poziomach, zarówno bryły wielkogabarytowe, a również
kruszywo z zestawu kruszącego są okresowo składowane na
poziomach. Czas składowania na poziomach jest ograniczony
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postępem frontu eksploatacyjnego i związanymi z tym przesunięciami przenośników poziomowych.
Do urabiania, załadunku i transportu skał trudno urabialnych na poziomach roboczych stosuje się następujące maszyny
i urządzenia:
1) Wiertnica Atlas Copco ROC L8Mk2 do wiercenia otworów
F 110 – 178 mm – 1 szt.
2) Wiertnica Boarth WG95 do wiercenia otworów F 40
i F 90 mm – 1 szt.
3) Wiertnica Böhler TCD222ED do wiercenia otworów
F 140 – 1 szt.
4) Samojezdy wóz strzelniczy SWS-9B-W – 1 szt.
5) Urządzenie SSE do wytwarzania i mechanicznego załadunku MW – 1 szt.
6) Koparki jednonaczyniowa Liebherr 974 o pojemności łyżki
5m3 – 1 szt.
7) Koparka jednonaczyniowa KH 1615 o pojemności łyżki
1,5 m3 – 1 szt.
8) Ładowarka kołowa o pojemności łyżki 3,2 m3 – 1 szt.
9) Spycharka gąsienicowa TD-40C o pojemności lemiesza
17,6 m3 – 1 szt.
10) Kruszarki mobilne:- Extec Megabit o wydajności 190 Mg/
h- Metso Lokotrack LT 105 o wydajności 170 Mg/h
– 1 szt.– 1 szt.
11) Przesiewacze mobilne:
- Extec Turbo –1 szt.
- Finlay 693 – 1 szt.
12) Samochody samowyładowcze Renault Kerax o ładowności
20 Mg
Oprócz trudno urabialnych wapieni w kopalni Bełchatów
na kilku poziomach sporadycznie występują również soczewy
piaskowca i zlepieńców kwarcytowych (bruki krzemienne).
Skały te są również selektywnie eksploatowane sprzętem pomocniczym i następnie kruszone w miejscach występowania
na samojezdnym zestawie kruszącym. Urabiania piaskowców
odbywa się na za pomocą MW, zrywarką lub bezpośrednio
koparką jednonaczyniową. Zagospodarowanie tego kruszywa
odbywa się na bieżąco głównie na potrzeby własne kopalni. Dotychczas w odkrywce Bełchatów eksploatowane były również
głazy narzutowe i makrootoczaki zalegające w czwartorzędowych erozyjnych glinach zwałowych. Wraz z zakończeniem
eksploatacji II piętra nadkładowego (sierpień 2007 r.) głazy te
nie będą występować już w nadkładzie pola Bełchatów.
Praca koparek wielonaczyniowych w skalach trudno
urabialnych związana jest z niekorzystnym obniżaniem się
wskaźników eksploatacyjnych zarówno koparek jak również
całych układów technologicznych. Przejawia się to między
innymi:
• zmniejszeniem wydajności eksploatacyjnej (ruchowej)
koparek podstawowych,
• zmniejszeniem efektywnego czasu pracy i ilości urabianych
mas,
• zwiększeniem zużycia części roboczych i elementów
wymiennych koparek (zębów, noży, czerpaków, itp) i przenośników taśmowych (taśm),
• wzroście ilości awarii oraz zakresu remontów i napraw
koparek podstawowych,
• większym zużyciu energii elektrycznej przez koparki,
• dużymi obciążeniami dynamicznymi i szybszym zmęczeniem konstrukcji koparek, szczególnie układów urabiających.
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W efekcie wyżej wymienione czynniki przyczyniają się do
zmniejszenia wielkości wydobycia węgla i nadkładu, wzrostu
energochłonności i wzrostu jednostkowych kosztów eksploatacji.
Dokładna analiza tych czynników jest problemem bardzo trudnym
ze względu na trudność w zebraniu odpowiednich danych.
Podsumowanie
W kopalni węgla brunatnego Bełchatów największe ilości
skał trudno urabialnych zalegają i konieczne są do eksploatacji
w południowym konturze zbocza stałego. W odkrywce Bełchatów w zboczu południowym do eksploatacji pozostało jeszcze
(wg stanu na 16.03.2005) około 3,5 mln m3 utworów podłoża
mezozoicznego1 z czego 1,55 mln m3 stanowią utwory jury
zalegające w zachodniej części pola, a 1,95 mln m3 to utwory
kredy zlokalizowane we wschodniej części odkrywki. Największe ilości skał trudno urabialnych, rzędu 0,5 mln m3/rok będą
przypadać do eksploatacji w latach 2009 – 2010. Od roku 2010
przewagę będą miały utwory jury.
Średnio można przyjąć, że około 90% masy eksploatowanego podłoża mezozoicznego będą stanowić zwięzłe skały trudno
i bardzo trudno urabialne do wydobycia których trzeba stosować
technologie pomocnicze (urabianie materiałami wybuchowymi).
Znaczące ilości tych skał są w kopalni wykorzystywane gospodarczo jako kruszywo drogowe i budowlane (w 2006 r. około
195 tys. Mg) lub też kamień niesortowany (ok. 200 tys. Mg).

W nowo budowanej odkrywce Szczerców zalegają tego
samego rodzaju skały trudno urabialne jak w Polu Bełchatów.
Stosowana będzie również podobna technologia i organizacja
eksploatacji skał trudno urabialnych jak w Polu Bełchatów.
Skały zwięzłe (głównie wapienie) wykorzystywane będą do
produkcji kruszyw drogowych.
Duże ilości skał trudno urabialnych występują w kopalni
węgla brunatnego Turów. Szacuje się, że w polu południowym
odkrywki Turów ilość skał trudno urabialnych może wzrosnąć
nawet sześciokrotnie w porównaniu do dotychczas urabianych
(5 – 10 mln m3/rok). Dlatego też w kopalni tej w 2006 r., rozpoczęła pracę koparka o dużych siłach urabiania do 180 kN/m
(KWK 910). Do skał trudno urabialnych w tej kopalni zaliczone są zalegające w kompleksach osadowych złoża utwory
żwirowo – piaskowe oraz piaszczysto – żwirowe syderytowe.
Charakteryzują się one dużymi oporami kopania oraz wysoką
abrazyjnością.
W KWB Konin i KWB Adamów do skał trudno urabialnych
zalicza się zalegające w nadkładzie bardzo twarde gliny zwałowe oraz występujące sporadycznie głazy narzutowe (granity,
kwarcyty). Wydobycie tych skał nie stanowi jednak tak dużego
problemu jak w kopalniach Bełchatów i Turów.
Praca częściowo zrealizowana w ramach badań własnych
nr umowy 10.10.100.956
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do końca 2006 roku wydobyto 526 tys. m3

123

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

124

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

UZASADNIENIE CELOWOŚCI UTRZYMANIA STRATEGICZNEJ ROLI
WĘGLA BRUNATNEGO W POLSKIEJ ENERGETYCE
BEARING LIGNITE STRATEGIC ROLE IN POLISH POWER INDUSTRY,
REASON OF ADVISABILITY
Zbigniew Kozłowski - Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska

W ciągu najbliższych 25 lat w Polsce wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną minimum o 50%. Aktualnie ~ 35%
produkowanej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni na węglu brunatnym.
Niestety już za ~ 15 lat zasoby czynnych kopalń stanowiące niewiele ponad 10% udokumentowanych bilansowych zasobów
w Polsce zaczną się wyczerpywać. Zachodzi więc konieczność podjęcia eksploatacji kolejnych złóż w Polsce mogących zabezpieczyć nawet w znacznie większym niż aktualnie stopniu krajowe potrzeby energetyczne przez ponad 300 lat.
Za utrzymaniem dotychczasowej strategicznej roli węgla brunatnego w krajowej energetyce przemawiają nie tylko posiadane
zasoby, ale również korzystna ekonomika w porównaniu z innymi źródłami energii oraz możliwości dostosowania technologii
spalania węgla do zaostrzonych rygorów w zakresie ochrony środowiska.
Ważnym argumentem za stosowaniem węgla brunatnego jest bezpieczeństwo energetyczne kraju zapewnione tylko wtedy,
gdy źródła produkcji energii elektrycznej są krajowe.
Demand for electric energy in Poland will increase of minimum 50% in next 25 years. Currently about 35% produced electric energy comes from lignite fired power stations. Unfortunately in approximately 15 years reserves of operating mines which
are equal to less than 10% of proved intrinsically economic reserves in Poland, will start to be worked out. It causes a necessity
to undertake an exploitation of next deposits in Poland which can ensure, even better than currently, national energetic demands
through over than 300 years.
For bearing hitherto existing strategic role of lignite in national energetic are not only possessed reserves, but also advantageous economy in comparison with other energy sources and possibilities of lignite burning technology adaptation to intensified
rigors on the field of environmental protection.
Important reason for using lignite is energetic safety of the country, which is ensured only when sources of energy are national.
W drugiej połowie XX wieku węgiel brunatny stał się w
Polsce obok węgla kamiennego strategicznym paliwem energetycznym.
Dzięki budowie i rozbudowie nowoczesnych kopalń węgla
brunatnego zapewniono w Polsce produkcję w 35% najtańszej
energii elektrycznej w sąsiadujących z kopalniami elektrowniach cieplnych.
Dla zapewnienia dyskutowanego aktualnie przyszłościowego bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczne jest
opracowanie programu działań w energetyce w perspektywie
co najmniej 25–letniej. Program taki musi obejmować ocenę
zapotrzebowania na energię elektryczną oraz analizę optymalnego pokrycia tych potrzeb w oparciu o różne źródła energii
z preferencją źródeł krajowych. Program ten w odróżnieniu
od „Polityki Energetycznej Polski do roku 2025” przyjętej
przez Radę Ministrów w styczniu 2005 r., a tym bardziej od
„Programu dla elektroenergetyki” z końca marca 2006 r. musi
poza ogólnymi zaleceniami obejmować rzetelną analizę techniczno–ekonomiczną ustalającą program działania co najmniej
do roku 2030. Program ten musi uwzględniać możliwości
techniczne, ochronę środowiska, ekonomię oraz gwarancję
bezpiecznego pozyskiwania niezbędnych paliw. W odniesieniu
do węgla brunatnego program taki ustalający celowość zagospodarowywania perspektywicznych złóż byłby podstawą do
ochrony terenów ich zalegania przed spekulacjami mogącymi
znacznie skomplikować ich przejmowania oraz podwyższyć
koszty.

Niezbędne jest również ustawowe określenie własności
bogactw narodowych jakimi są złoża węgla brunatnego oraz
zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych.
Przy analizie udziału węgla brunatnego w perspektywicznym
zabezpieczaniu wieloletniego programu naszej elektroenergetyki niezbędne jest podobnie jak dla innych źródeł energii
elektrycznej przeanalizowanie następujących przesłanek niezbędnych do kompleksowej analizy, jak:
- zapotrzebowanie na paliwo w perspektywie kilkudziesięciu lat w nawiązaniu do programu produkcji energii
elektrycznej,
- posiadane zasoby geologiczne,
- ekonomika stosowania paliwa,
- wpływ na środowisko naturalne i akceptacja społeczna,
- posiadane doświadczenia w zakresie prowadzonej eksploatacji,
- możliwości unowocześnienia technik wydobywczych oraz
rozszerzenia zakresu wykorzystania.
Węgiel brunatny w Polsce stanowi prawie wyłącznie paliwo
dla elektrowni i dlatego na jego zapotrzebowanie wpływa ilość
produkowanej energii elektrycznej.
Mimo braku aktualnego jednoznacznego planu określającego zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w
perspektywie kilkudziesięciu lat w różnorodnych prognozach
wykazuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną w przyszłości. I tak:
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wg ostatnio wykonanej prognozy w ramach Krajowego
Rozdziału Uprawnień przedstawionej Komisji Europejskiej
do roku 2012 przewiduje się wzrost produkcji energii elektrycznej z 162,2 TWh do 208,2 TWh czyli o 28,3% [1],
- wg „Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do
roku 2020 w Wariancie Podstawowym Węglowym BIS”
przewiduje się do roku 2020 zwiększenie rocznego zużycia
energii elektrycznej o 66% [2],
- wg „Polityki Energetycznej Polski do 2025 roku” przewiduje się do roku 2025 wzrost rocznego zużycia energii
elektrycznej w granicach 80–93% [3].
Jak z powyższych analiz wynika w ciągu najbliższych 20
lat w Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną wyraźnie
wzrośnie powodując konieczność zwiększenia wykorzystania
różnych źródeł jej produkcji, do których zalicza się węgiel
brunatny.
Konieczność zwiększania produkcji energii elektrycznej
występuje nie tylko w Polsce, ale jest tendencją światową.
Według materiałów EUROCOAL w krajach Unii Europejskiej
planowany jest również wyraźny wzrost produkcji energii
elektrycznej z 2901 TWh w roku 2005 do 4367 TWh w roku
2030, czyli o około 50%.
Wyższa dynamika planowanego wzrostu zapotrzebowania
na energię elektryczną w Polsce niż w Unii Europejskiej wynika
z aktualnie znacznie mniejszego zużycia energii elektrycznej
na mieszkańca w Polsce niż w UE i tendencji poprawy tej
sytuacji.
Warunkiem planowania eksploatacji każdego surowca,
a więc i węgla brunatnego jest posiadanie odpowiedniej ilości
zasobów. Polska pod względem ilości zasobów węgla brunatnego należy do czołówki światowej posiadając ponad 13,7
mld Mg zasobów bilansowych, 58 mld Mg zasobów w złożach
perspektywicznych zbadanych wstępnie oraz 141,7 mld Mg
w obszarach węglonośnych [4]. Mankamentem jest fakt, że
w złożach aktualnie eksploatowanych zalega ~1,8 mld Mg
(~13% zasobów bilansowych) z czego ~1,4 mld Mg stanowią
zasoby przemysłowe. Ilość zasobów (niezagospodarowanych)
w złożach perspektywicznych ocenia się na 11,8 mld Mg.
Posiadane zasoby węgla brunatnego w Polsce przy aktualnym poziomie wydobycia umożliwiają działalność jeszcze
przez kilkaset lat, natomiast zasoby aktualnie czynnych kopalń
zapewniają ich działanie w granicach 20–35 lat przy zmniejszanym wydobyciu już za lat 15. Ta sytuacja wymaga ustalenia
w trybie pilnym nowych rejonów eksploatacji węgla i podjęcia
przygotowań prawno–technicznych.
Tab. 1.

Węgiel brunatny na świecie też wśród źródeł nieodnawialnych zapewnia przy aktualnym wykorzystaniu najdłuższą
wystarczalność, bo w granicach 300 lat, przy wystarczalności
węgla kamiennego ~ 200 lat, gazu ziemnego ~ 60 lat, a ropy
naftowej i uranu na 40 lat [5].
Posiadane zatem zasoby wyraźnie preferują zarówno
w Polsce jak na świecie węgiel brunatny jako przyszłościowe
paliwo energetyczne.
Węgiel brunatny w Polsce z ekonomicznego punktu widzenia ma od szeregu lat wyraźną przewagę nad innymi źródłami
energii elektrycznej, jak węgiel kamienny czy gaz.
Kształtowanie się cen energii elektrycznej w polskich
elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych w latach
2005 i 2006 (wg ARE) przedstawia tabela 1.
W kopalniach węgla brunatnego obniżenie zapotrzebowania ze strony elektrowni na węgiel znacznie poniżej możliwości
wydobywczych ze względu na koszty stałe spowodowało
zwiększenie w 2006 r. ceny wydobywanego węgla.
Wyraźna przewaga ekonomiczna węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej trwa od wielu lat, a zdecydowanym
liderem w produkcji najtańszej energii elektrycznej w Polsce
jest Elektrownia Bełchatów.
Charakterystycznym dla kopalń węgla brunatnego jest fakt,
że nawet przy podejmowaniu eksploatacji w skomplikowanych
warunkach złożowych udaje się ograniczać wzrost kosztów
wydobycia dzięki stosowaniu coraz nowszych technologii, co
pozwala sądzić, że również przy zagospodarowywaniu perspektywicznych złóż ich eksploatacja zapewni zadowalający
efekt ekonomiczny umożliwiający tanią produkcję energii
elektrycznej.
Kolejnym istotnym problemem branym pod uwagę przy
wyborze źródeł energii jest wpływ ich stosowania na środowisko naturalne oraz konieczność dostosowania się do coraz
wyższych wymagań w tym zakresie stawianych przez Unię
Europejską.
Eksploatacja węgla brunatnego i jego przetwarzanie na energię
elektryczną powoduje:
- okresowe przekształcanie znacznych przestrzeni terenów,
- zmianę stosunków wodnych rejonu,
- wytwarzanie odpadów paleniskowych,
- zanieczyszczanie atmosfery.
W zakresie przejmowania terenów, późniejszej ich rekultywacji i zagospodarowywania wyrobisk końcowych kopalnie
węgla brunatnego wykazały, że można przekształcone tereny
efektywnie rekultywować w kierunku rolnym, leśnym a zwłasz-

Ceny energii elektrycznej w latach 2005–2006

Rok
Przedsiębiorstwo

2005

2006

Dynamika
zmian

148.61
146.50
143.11
129.57
153.02
165.73
154.13
253.94
328.29

%
101.97
100.81
100.20
104.56
96.77
103.83
105.84
121.19
142.81

zł/MWh
Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe
Elektrownie cieplne i elektrociepłownie
Elektrownie
elektrownie na węglu brunatnym
elektrownie na węglu kamiennym
Elektrociepłownie
elektrociepłownie węglowe
elektrociepłownie gazowe
Elektrownie wodne
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145.74
145.33
142.82
123.92
158.12
159.61
145.63
209.55
229.88
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cza rekreacyjnym w wyniku czego w rejonach kopalń powstają
rekreacyjne zbiorniki wodne, wyciągi narciarskie i trasy
turystyczne przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności
rejonów.
W zakresie wpływu odwadniania w rejonach depresji przez
wcześniejszą analizę ich zasięgów i budowę systemów wodociągów zaopatrujących w wodę, rekompensuje się zanik wód
w studniach gospodarskich podnosząc równocześnie standard
w tym zakresie.
Budowa odpowiednich osadników zapewnia skuteczne
oczyszczanie wód powierzchniowych z rejonów kopalń.
Niewielkie na ogół szkody spowodowane osuszaniem
terenów zielonych są rekompensowane finansowo. W zakresie
składowania odpadów paleniskowych w kopalniach opanowane
są metody bezpiecznego ich składowania poprzez odpowiednie
izolowanie. W zakresie ochrony atmosfery poprzez budowę
systemów odpylających oraz odsiarczających w elektrowniach
rozwiązano praktycznie problem ponadnormatywnej emisji
pyłów i SO2.
Najpoważniejszym jednak problemem związanym
z ochroną powietrza jest konieczność ograniczania emisji
CO2 powodującej efekt cieplarniany. Polskę od stycznia 2008
r. będzie obowiązywała dyrektywa Parlamentu Europejskiego
z dnia 23.10.2001 w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw
w zakresie emisji CO2. Polska miała dość duży zapas w emisji
w ramach podpisanego protokółu w Kioto. Jednak w maju
2006 r. Komisja Europejska zmniejszyła nam jednostronnie
bezpieczne dla naszego kraju limity o 16,5% przy czym w
dalszej perspektywie mówi się o dalszym zmniejszeniu emisji
CO2 o kolejne 20%.
Problem ograniczania emisji CO2 może być rozwiązany przez usprawnianie procesu spalania węgla w czynnych
i przyszłościowych elektrowniach oraz przez stosowanie
nowych technologii w procesie wykorzystywania węgla w
energetyce np. przez zgazowanie w złożach. Technicznie jest
możliwe ograniczenie emisji CO2 w tradycyjnych elektrowniach
przez podniesienie ich sprawności netto z poziomu 35% do 37%,
w budowanych nowych blokach Bełchatów 833 MW do 41,6%
i Pątnów II 460 MW do 41%, a w przyszłościowych elektrowniach
węglowych możliwe będzie podniesienie sprawności do rzędu
50% co w stosunku do starych elektrowni ograniczyłoby emisję
CO2 o rząd 40% i pozwoliło dotrzymać zaostrzone limity.
Przy analizie zastosowania węgla brunatnego w energetyce
w dalszej przyszłości konieczne jest również przeanalizowanie
innych od tradycyjnych technologii.
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się w świecie
znaczny rozwój metod wydobycia i przetwarzania węgla
ogólnie, a w tym i węgli o niższej wartości opałowej jak węgle
brunatne.
Obecne rozważane kierunki rozwoju górnictwa dla potrzeb
energetyki dotyczą:
- szeroko rozumianej karbochemii, wytwarzania nowych
produktów na bazie wydobytego węgla, biotechnologii,
- energetyki węglowej niskoemisyjnej, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie emisji CO2, (IGCC – Integrated
Gasification Combined Cycle),
- podziemnej konwersji węgla w inne nośniki energii tj.
produkcji syngazu.
Trendy światowe oraz ogólnie trudna sytuacja na rynku
nośników energii, stwarza dla polskiego górnictwa duże szanse

rozwojowe. Są one tym bardziej uzasadnione, że nasza energetyka wymaga znacznych inwestycji odtworzeniowych jak
i rozwojowych.
W przypadku krajowych zasobów węgla brunatnego pojawiają
się nowe możliwości jak:
- wykorzystanie zwiększonej ilości węgla do produkcji
energii elektrycznej, znacznie powyżej planowanych 65
mln Mg/rok,
- deponowanie ditlenku węgla w pokładach przewidzianych
do dalszej eksploatacji lub takich, gdzie z różnych względów nie będą one pozyskiwane.
Do najczęściej stosowanych obecnie (w skali przemysłowej)
technologii opartych na węglu należy:
- jego zgazowanie naziemne i podziemne, powstaje wówczas
gaz syntetyczny stanowiący paliwo dla elektrowni – Angren
w Uzbekistanie (węgiel brunatny, zgazowanie podziemne,
moc elektrowni 1000 MW), Chinchilla w Australii (zgazowanie podziemne węgla kamiennego i produkcja energii
elektrycznej – docelowa moc 400 MW), szereg elektrowni
wykorzystujących zgazowany węgiel kamienny w instalacjach naziemnych,
- produkcja paliw ciekłych na bazie syngazu uzyskiwanego
z węgla kamiennego, największe doświadczenia ma firma
Sasol z RPA, która wprowadza te technologie w innych
krajach.
Obecnie największe koncerny paliwowe prowadzą i wspomagają badania nad rozwojem technik produkcji paliw ciekłych
z węgla ale głównie po jego uprzednim wydobyciu. Należą do
nich Sasol, Shell, Texaco, GP i inne.
Nowoczesne technologie przetwarzania węgla w inne
nośniki energii, np. w oleje napędowe i benzyny, są niezwykle
zaawansowane technologicznie z zastosowaniem katalizatorów
i niezwykle ostrych reżimów produkcyjnych. Dlatego preferowane są one dla węgli wysokokalorycznych o stosunkowo
stabilnych parametrach jakościowych. Stwarza to tym samym
możliwość zwiększenia ilości węgla brunatnego z przeznaczeniem dla nowoczesnych elektrowni niskoemisyjnych.
Kolejnym krokiem w przetwarzaniu węgla jest perspektywa
produkcji wodoru na bazie syngazu.
Ponieważ w Polsce występują duże ilości węgla brunatnego
i na zróżnicowanej głębokości to pojawia się szansa ich wykorzystania do deponowania CO2, która dotychczas stosunkowo
rzadko była omawiana.
W przypadku węgla brunatnego, do najciekawszych technologii należy jego zgazowanie podziemne, które pozwala na
wykorzystanie złóż trudno dostępnych. Jest to technologia
prawie bezodpadowa o wielu zaletach stwarzająca możliwość
zagospodarowania złóż zasolonych (np. Rogóźno), wielopokładowych, o małej miąższości, często lokalnych.
Dodatkową, niezwykle istotną, zaletą systemu zintegrowanego zgazowania podziemnego i nowoczesnych turbin
gazowych (tj. UGC i IGCC) jest fakt mniejszej o 25% emisji
ditlenku węgla w stosunku do tradycyjnego spalania.
W takiej technologii istnieje też możliwość wykorzystania
wyrobisk podziemnych na składowanie odpadów przemysłowych (popioły, odpady poflotacyjne) w postaci podsadzki
samozestalającej się.
Nowe technologie to ogromna szansa dla rozwiązania
szeregu problemów polskiego górnictwa i energetyki.
Dotychczasowa praktyka stosowania węgla brunatnego w
energetyce wykazała, że możliwe jest prowadzenie tej dzia127
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łalności bez istotnego szkodliwego wpływu na środowisko,
czego dowodem jest wykreślenie wszystkich przedsiębiorstw
tej branży w „Listy 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla
środowiska w czasie gdy na niej figurowało jeszcze szereg
zakładów górniczych i energetycznych o znacznie mniejszym
zakresie działalności.
Również mimo zwiększenia wymogów w zakresie ochrony
środowiska zwłaszcza w dotyczących emisji CO2 można się spodziewać, że stosując nowoczesne technologie spalania w elektrowniach, ten problem nie będzie przeszkodą w dalszym stosowaniu
wykorzystania węgla brunatnego w elektroenergetyce.
Istotnym również problemem prowadzenia eksploatacji
odkrywkowej węgla brunatnego jest aprobata tej działalności
przez społeczeństwa zamieszkujące te rejony, a także pozytywne zainteresowanie w rejonach potencjalnej przyszłej
eksploatacji.
Polskie kopalnie węgla brunatnego powstawały w bardzo
zróżnicowanych okresach czasowych i są wyraźnie zróżnicowane w zakresie technologii eksploatacji i osprzętowienia
co wynika z dostosowywania kolejno budowanych kopalń do
postępu technicznego w górnictwie odkrywkowym. Postęp
ten wyrażał się stosowaniem coraz wydajniejszych układów
technologicznych charakteryzujących się równocześnie coraz
większą niezawodnością pracy mimo podejmowania eksploatacji w coraz trudniejszych warunkach górniczo–geologicznych. Te wdrażane zmiany technologiczne spowodowały
równocześnie wykształcenie odpowiedniej kadry ruchowej oraz
przygotowania kompetentnego zaplecza naukowo–projektowego co jest gwarancją, że przy podejmowaniu nowych zadań
technologicznych przy zagospodarowywaniu złóż perspektywicznych rozwiązania tam zastosowane będą dostosowane do
najnowszych standardów światowych.
Podobnie sprawa wygląda w krajowych zakładach produkujących maszyny i urządzenia, które na bieżąco wyposażają

czynne kopalnie oraz sporo urządzeń eksportują. Zakłady te
gwarantują wyposażenie przyszłościowych kopalń w nowoczesną technologię wydobywczą.
Z przedstawionych powyżej przesłanek jednoznacznie
wynika, że węgiel brunatny z uwagi na zasoby, wysoką opłacalność, możliwości efektywnego ograniczania ujemnego wpływu
na środowisko oraz przygotowania kadrowego powinien w
przyszłości stanowić nadal strategiczne ogniwo naszej energetyki. Niepokojący jest jednak fakt, że mimo podejmowanych
od szeregu lat prób brak jest dotychczas wiążącego programu
dla naszej energetyki a pomimo tego podejmuje się działania
w zakresie importu gazu czy też budowy elektrowni jądrowej
poza granicami naszego kraju.
Takie działania powinny wynikać z rzetelnej analizy i dopiero po stwierdzeniu, że w oparciu o krajowe zasoby brak
jest możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych. Dużo
wskazuje na to, że posiadane zasoby węgla brunatnego i kamiennego mogą zaspokoić w pełni nasze potrzeby energetyczne
w produkcji paliw stałych gazu oraz paliw płynnych.
Niezbędne jest więc przedstawienie krajowych możliwości
w oparciu o opracowania ekspertów z tych dziedzin, przeprowadzenie dyskusji oraz ustalenie planu działania. Plan ten byłby
podstawą umożliwiającą zabezpieczenie terenów, na których
zalegają przewidziane do eksploatacji złoża oraz ustalenia
wielkości ewentualnego uzupełniającego importu.
Brak szybkiej realizacji tych działań pozbawia Polskę
bezpieczeństwa energetycznego ponieważ uniemożliwi przygotowanie w odpowiednim czasie działalności nowych producentów energii elektrycznej w miejsce producentów kończących
działalność z braku zasobów. Jeśli się mówi o bezpieczeństwie
energetycznym kraju nie wolno tego problemu lekceważyć.
Praca wykonana w ramach środków przeznaczonych na naukę
w latach 2005–2007
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ZASTOSOWANIE MŁOTÓW HYDRAULICZNYCH DO URABIANIA
SKAŁ ZWIĘZŁYCH I BARDZO ZWIĘZŁYCH
AN APPLICATION OF THE HYDRAULIC HAMMERS FOR MINING OF THE HARD
AND VERY HARD ROCKS
Stefan Kukiałka, Dorota Łochańska, Rafał Chulist - Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
W artykule ujęto zastosowanie ciężkich młotów hydraulicznych do urabiania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych. Przedstawiono, na przykładach, osiągane wydajności w zależności od typu skały. Zawarto opis doboru młota do urządzenia nośnego.
Dodatkowo, zamieszczono w formie wykresów i tabel osiągane wydajności urabiania w zależności od wybranych parametrów
fizykomechanicznych, warunków geologiczno - górniczych i rodzaju skały.
In the paper has been described an application of the heavy hydraulic hammers in the quarrying and particularly for mining
of the hard and very hard rocks. In the table are presented instances productivities some hydraulic hammers in chosen quarries
and some kind of hard rocks’ deposits. In a charts are introduced for selected hydraulic hammers relationship between efficiency, types rocks and deposits conditions. In the graph has been shown statement between measured impact energy and carrier
weight.
Wstęp

-

Powszechnie uważa się, że pionierem czy też prekursorem
w budowie młotów hydraulicznych jest firma Krupp1, która
w 1963 roku zgłosiła do opatentowania, a cztery lata później
zaprezentowała pierwszy w świecie młot hydrauliczny HM
400 zainstalowany na podwoziu koparki [0]. Równocześnie,
w tym samym czasie, próby wdrażania prowadziła francuska
firma Montabert. Obecnie na światowym rynku istnieje pewna ilość firm, które produkują znaczną ilość odmian młotów
hydraulicznych pod względem typu i o różnorakim sposobie
i obszarze zastosowania. W skalnym górnictwie odkrywkowym
młoty hydrauliczne znajdują również szerokie i coraz bardziej
powszechne zastosowanie. Dominującą grupę stanowią młoty
hydrauliczne wykorzystywane do kruszenia brył ponadwymiarowych w przodku oraz do rozdrabniania, czy też do likwidacji
ziaren nadawy o wymiarach większych od wymiaru paszczy
kruszarki wstępnej nitki technologicznej zakładu przeróbczego
do produkcji kruszywa łamanego. W świecie, a w szczególności
w Europie obserwuje się coraz to szersze stosowanie z dużym
powodzeniem młotów hydraulicznych ciężkiego typu do urabiania skał zwięzłych w złożu [3, 4, 13].
Wbrew obiegowej opinii nie istnieją jakiekolwiek techniczne ograniczenia stosowania ciężkich młotów, szczególnie,
jeżeli chodzi o tzw. „twardość” skały. Z powodzeniem nie tylko
niszczą one spójność materiałów takich jak stal, czy szlakę,
ale także wszystkie rodzaje skał zwięzłych. Liczne przykłady
zastosowania w złożach bazaltu, granitu czy innych skał o największej zwięzłości potwierdzają ich pełną przydatność, także
w górnictwie skalnym [3, 4].
Z punktu widzenia technologii górniczych istotne jest
określenie, choćby w przybliżeniu, osiąganych wydajności oraz
szacunkowych kosztów takiej operacji w przeliczeniu na tonę,
czy metr sześcienny urobku.
Na wyniki osiąganych wydajności urabiania za pomocą
ciężkich młotów hydraulicznych mają głównie wpływ:

-

1

budowa geologiczna złoża (warunki zalegania, szczelinowatość, rodzaj skały),
żądana wielkość uziarnienia urobku,
wysokość skarp roboczych,
organizacja robót w przodku,
rodzaj i parametry podwozia nośnego młota,
wyszkolenie i sumienność operatora,
sprawność i typ młota oraz urządzenia nośnego,
jakość i dostępność serwisu.

Rys. 1.

Nomogram do odczytania wydajności młota firmy
Rammer typ G80 CITY w zależności od warunków
zalegania i rodzaju skały [4]

Dokładne określenie wydajności jest obecnie dość trudne,
jeżeli nie niemożliwe do uzyskania. Wynika to z charakteru
procesu niszczenia spójności skały, dużej zmienności i liczby

Krupp Berco Bautechnik została zakupiona w czerwcu 2002 roku przez szwedzką firmę Atlac Copco [2]
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czynników decydujących o uzyskanych wynikach pracy, jak
również i dużych trudnościach do uchwycenia zależności
od czynnika ludzkiego, czyli doświadczeniu, wyszkoleniu
i sumienności operatora oraz jakości serwisu. Dotychczasowe
rezultaty uzyskane w licznych kopalniach zagranicą z zastosowaniem danego typu młota są dostępne w literaturze fachowej.
Niektóre firmy, jak Rammer czy Atlas Copco upowszechniają
nomogramy czy wykresy, dzięki którym można szacować wielkość osiąganych wydajności w danych warunkach złożowych.
Bazując na tych danych można z dużą dozą prawdopodobieństwa określić wielkość wydobycia, jaką można oczekiwać przy
zastosowaniu danego młota hydraulicznego, w analogicznych
warunkach projektowanej czy też istniejącej już kopalni.

Rys. 2.

Rys. 3.
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Rys. 4.

Nomogram do odczytania wydajności młota firmy
Rammer typ G90 CITY PRO w zależności od warunków
zalegania i rodzaju skały [4]

Rys. 5.

Nomogram do odczytania wydajności młota firmy
Rammer typ G100 CITY w zależności od warunków
zalegania i rodzaju skały [4]

Nomogram do odczytania wydajności młota firmy
Rammer typ G80 CITY PRO w zależności od warunków
zalegania i rodzaju skały

Nomogram do odczytania wydajności młota firmy
Rammer typ G90 CITY w zależności od warunków
zalegania i rodzaju skały[4]

Na rysunkach 1 – 6 przedstawiono wykresy dla wybranych typów młotów firmy Rammer ukazujących zależność wydajności
zmianowej od rodzaju skały i parametrów zalegania. Z kolei
na rysunku 7 przedstawiono nomogram firmy Atlas Copco pomocny do szacowania wydajności godzinowej dla danego typu
młota tej firmy. Sposób odczytu przedstawiono na rysunku 8.
W odniesieniu do innych producentów to problem jest
bardziej złożony. Najlepsza byłaby znajomość takiego obszaru, lub pakietu parametrów młota, która pozwalałaby na
wstępne szacowanie i wzajemne porównanie młotów różnych
producentów dla danych warunków. Na tej podstawie można
by było wykorzystać istniejącą już wiedzę i doświadczenia o re-
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rodzajem jest energia mierzona na grocie młota, i jest to energia
rzeczywista na tzw. „wyjściu”.
Zasadniczą sprawą jest porównywanie młotów bazując na
realnej (rzeczywistej) energii uderzenia, mierzonej na grocie.
Często przedstawiciele i producenci eksponują energię uderzenia na tak zwanym „wejściu” – czyli energię działająca na tłok,
gdyż jest ona większa w porównaniu z energią realną. Porównując różne maszyny należy zwrócić na to szczególną uwagę.
Bez szczegółowej znajomości i wiedzy o budowie młota, jego
sprawności i parametrach nie sposób porównywać dwóch
młotów różnych firm bazując na energii „wejściowej”.
Rzeczywista energia uderzenia wykonywana jest m.in.
przez standard zalecany przez AEM (Association of Equipment
Manufactures) – dawniej CIMA.
Biorąc pod uwagę wymieniony parametr możliwe jest
porównywanie młotów różnego typu i producentów. Daje to
możliwość przyrównywania do wcześniej przedstawionych
wykresów i nomogramów celem przybliżonego określenia
oczekiwanych wydajności. Idąc dalej, to istnieje możliwość porównywania z danymi w literaturze a także danymi zawartymi
w tabeli 1. We wspomnianej tabeli ujęto osiągane wydajności,
typ młota, jego energię rzeczywistą oraz rodzaj kopaliny.
Podstawową składową czy wielkością dotyczącą kosztów
urabianie za pomocą ciężkich młotów hydraulicznych jest tak
naprawdę koszt pracy urządzenia nośnego.

Rys.

6. Nomogram do odczytania wydajności młota firmy
Rammer typ G130 CITY w zależności od warunków
zalegania i rodzaju skały [4]

Rys. 7.

Nomogram do wyznaczenia wydajności dla wybranych młotów firmy Atlas Copco w zależności od warunków zalegania
i szczelinowatości [3]

zultatach pracy danego typu młota w konkretnych warunkach
złożowych.
Wydaje się, że takim parametrem może być rzeczywista
energia uderzenia.
W praktyce spotyka się jej dwa rodzaje. Jest to energia na
tzw „wejściu”, – czyli, energia niejako teoretyczna. Drugim

Urządzeniem nośnym jest w praktyce koparka na podwoziu
gąsienicowym, zwykle podsiębierna. W przypadku innych,
lżejszych młotów, urządzeniem takim może być ładowarka,
ładowarko – koparka, koparka na podwoziu kołowym, mini
koparka czy mini ładowarka. Przy kruszarkach wstępnych
stosuje się również młoty na wysięgniku hydraulicznym.
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Rys. 8.

Przykład odczytu z nomogramu oczekiwanej wydajności dla młota Atlas Copco typ HB 4200 dla złoża średnio szczelinowatego
wapienia [3]

Rys. 9.

Wykres rzeczywistej energii uderzenia od wymaganej masy koparki dla wybranych typów ciężkich młotów hydraulicznych
różnych firm [5-12, 14, 15]
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Szacunkową średnią wielkość koparki konieczną dla zainstalowania ciężkiego młota hydraulicznego można obliczyć
z następującej zależności:
M = 7,17 x E

Rys. 10. Wykresy zależności masy maszyny od rzeczywistej
energii uderzenia, dla wartości minimalnej, średniej
i maksymalnej

Decydując się na zakup ciężkiego młota hydraulicznego
należy oprócz rodzaju i sposobu mocowania, ciśnienia oleju
i innych detali technicznych, należy szczególnie zwrócić uwagę
na masę koparki, jako urządzenia nośnego. Wynika to z relacji
ceny ciężkiego młota do ceny koparki. Dla ciężkich młotów
hydraulicznych (renomowanej firmy) cena zakupu stanowi
około 10% do 20 % ceny koparki, jako urządzenia nośnego. Na
rysunku 9 przedstawiono zależność rzeczywistej energii uderzenia od wymaganej przez producentów masy koparki. Takie
zestawienie ukazuje realną energię udaru młota i koniecznej
masy maszyny nośnej. Z drugiej strony rzeczywista energia
udaru odpowiada zasadniczo za osiąganą wydajność urabiania
od strony technicznej młota. Przykładowo, młot szwedzkiej
firmy Atlas Copco (konstrukcja Krupp) typu HB 7000 o rzeczywistej energii uderzenia 12720 J wymaga koparki o minimalnej
masie 65 ton. Dla porównania, kolejna konstrukcja młota firmy
NPK typ E-260A odznaczająca się mniejszą energią uderzenia
– 12137 J wymaga koparki o minimalnej masie 80 ton. Różnica w minimalnych wymaganiach dotyczących masy koparki
wynosi więc 15 ton. Szacując zatem różnicę ceny zakupu koparki 65 tonowej i 80 tonowej, przy założeniu, że 1 kg koparki
kosztuje około 22 zł otrzymujemy kwotę 330 000 zł (15000 kg
x 22 zł/kg).

gdzie:
M – przeciętna masa koparki, t
E – rzeczywista energia uderzenia młota, kJ
Na rysunku 10 przedstawiono zależność pomiędzy energią
uderzenia a masą urządzenia nośnego (koparki). Wykres ten
uwzględnia 3 warianty. Pierwszy wariant zakłada średnią masę
koparki, drugi masę minimalną a ostatni maksymalną. Z uwagi
na szacunkowy charakter i prostą postać modelu, wybrano jako
najkorzystniejszy model liniowy przechodzący przez początek
układu współrzędnych. Dodatkowo pokazano współczynniki
determinacji R2 dla wybranych zależności.
Wnioski
Obecnie istnieje możliwość urabiania złóż skał zwięzłych
i bardzo zwięzłych metodą mechaniczną za pomocą ciężkich
młotów hydraulicznych. Zastosowanie młotów hydraulicznych
w porównaniu do techniki strzałowej pozwala na prowadzenie robót w kopalniach gdzie urabianie przy użyciu MW jest
uciążliwe dla otoczenia, albo wręcz zabronione. Dodatkową
korzyścią czy też udogodnieniem z tytułu użycia młotów do
odspajania, jest znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość znacznego ograniczenia wychodu drobnych frakcji.
Przy selektywnej eksploatacji w warunkach dużej zmienności
parametrów złoża wprowadzenie młotów hydraulicznych jest
często dużo korzystniejsze niż prowadzenie robót wiertniczo
- strzałowych. Jak wykazuje praktyka, obecnie można z dużym
prawdopodobieństwem określić wydajność młota w danych
warunkach geologiczno – górniczych. Z punktu widzenia
kosztów, należy zwracać uwagę nie tylko na cenę samego
młota, ale przede wszystkim na masę podwozia a więc i na
cenę koparki. Można porównywać ceny, wymagania odnośnie
masy koparki i wydajności młotów hydraulicznych bazując na
ich rzeczywistej energii uderzenia.

Tabela 1. Przykłady osiąganych wydajności dla wybranych typów młotów hydraulicznych [3]

Kopalnia 1
Rodzaj skały: wapień Masa koparki [t]: 44 Typ młota: Atlas Copco HB 4200 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]:
7910 Wydajność rzeczywista [t/h]: 180 Budowa złoża: Złoże jednorodne, jedynie kilka obszarów zanurzonych tektonicznie
Uwagi: Zakaz prowadzenia robót wiertniczo – strzałowych w niektórych obszarach wyrobiska
Kopalnia 2
Rodzaj skały: wapień zbity Masa koparki [t]: 68 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia uderzenia (wg
AEM)[J]: 12720 Wydajność rzeczywista [t/h]: 120 Budowa złoża: Złoże jednorodne Uwagi: Zbyt wysokie koszty robót
wiertniczo - strzałowych
Kopalnia 3
Rodzaj skały: magmowa wylewna Masa koparki [t]: 34 Typ młota: Atlas Copco HB 3000 Rzeczywista energia uderzenia
(wg AEM)[J]: 6120 Wydajność rzeczywista [t/h]: 45 Budowa złoża: Złoże jednorodne Uwagi: Zakaz prowadzenia robót
wiertniczo - strzałowych
Kopalnia 4
Rodzaj skały: wapień muszlowy Masa koparki [t]: 41 Typ młota: Atlas Copco HB 4200 Rzeczywista energia uderzenia (wg
AEM)[J]: 7910 Wydajność rzeczywista [t/h]: 140 Budowa złoża: Złoże pokładowe Uwagi: Zakaz prowadzenia robót wiertniczo - strzałowych
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Kopalnia 5
Rodzaj skały: ortognejs Masa koparki [t]: 75 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]:
12720 Wydajność rzeczywista [t/h]: 230 Budowa złoża: Złoże jednorodne, silnie zaburzone tektonicznie Uwagi: Zakaz prowadzenia robót wiertniczo - strzałowych
Kopalnia 6
Rodzaj skały: diabaz Masa koparki [t]: 61 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]:
12720 Wydajność rzeczywista [t/h]: 100 Budowa złoża: Złoże jednorodne jedynie kilka obszarów zanurzonych tektonicznie
Uwagi: Zakaz prowadzenia robót wiertniczo - strzałowych
Kopalnia 7
Rodzaj skały: dolomit Masa koparki [t]: 45 Typ młota: Atlas Copco HB 4200 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]:
7910 Wydajność rzeczywista [t/h]: 120 Budowa złoża: Złoże o zmiennej budowie z obszarami dużych zaburzeń i wtrąceń
Uwagi: Konieczność urabiania selektywnego, duże trudności w eksploatacji metodami klasycznymi
Kopalnia 8
Rodzaj skały: wapień Masa koparki [t]: 77 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]:
12720 Wydajność rzeczywista [t/h]: 160 Budowa złoża: Złoże o zmiennej budowie z obszarami lokalnych zaburzeń tektonicznych Uwagi: Zakaz prowadzenia robót wiertniczo - strzałowych
Kopalnia 9
Rodzaj skały: granit Masa koparki [t]: 71 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]:
12720 Wydajność rzeczywista [t/h]: 120 Budowa złoża: Złoże jednorodne
Kopalnia 10
Rodzaj skały: wapień z domieszką rudy żelaza Masa koparki [t]: 74 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia
uderzenia (wg AEM)[J]: 12720 Wydajność rzeczywista [t/h]: 300 Budowa złoża: Złoże silnie zaburzone tektonicznie
Kopalnia 11
Rodzaj skały: wapień Masa koparki [t]: 74 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]: 12720
Wydajność rzeczywista [t/h]: 190 Budowa złoża: Złoże o zmiennej budowie z obszarami lokalnych zaburzeń tektonicznych
Kopalnia 12
Rodzaj skały: wapień użylony, kruchy Masa koparki [t]: 76 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Wydajność rzeczywista [t/h]:
300 Budowa złoża: Złoże jednorodne Uwagi: Zakaz prowadzenia robót wiertniczo - strzałowych
Kopalnia 13
Rodzaj skały: wapień Masa koparki [t]: 53 Typ młota: Atlas Copco HB 4200 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]:
7910 Wydajność rzeczywista [t/h]: 180 Budowa złoża: Złoże silnie zaburzone tektonicznie Uwagi: Zakaz prowadzenia robót
wiertniczo – strzałowych w niektórych obszarach wyrobiska
Kopalnia 14
Rodzaj skały: porfir Masa koparki [t]: 80 Typ młota: Atlas Copco HB 7000 Rzeczywista energia uderzenia (wg AEM)[J]: 12720
Wydajność rzeczywista [t/h]: 150 Budowa złoża: Złoże zaburzone tektonicznie Uwagi: Zakaz prowadzenia robót wiertniczo
– strzałowych
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ZASTOSOWANIE WYKŁADZIN GUMOWYCH W CZERPAKACH
I NA ZSUWNI KOŁA CZERPAKOWEGO
THE USE OF LINING RUBBER IN BUCKET AND ON THE CHUTE OF BUCKET CIRCLE
Aleksander Kulesza - Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Tip-Topol Sp. z o.o., Warszawa
Artykuł opisuje zastosowanie gumowych płyt REMALINE produkcji firmy REMA TIP TOP GmbH, dla pokrycia wewnętrznej strony czerpaków i zsuwni zainstalowanych w koparce ORENSTEIN pracującej w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
KWB Bełchatów. Po zastosowaniu gumowych płyt REMALINE wyeliminowano czyszczenie czerpaków i zsuwni z silnie przylegającego i przymarzającego urobku. To rozwiązanie może być w praktyce stosowane we wszystkich podobnych przypadkach.
This article treats of REMALINE rubber plate by REMA TIP TOP GmbH which is used for covering inner surface of buckets
and chutes of bucket circles in excavators hewing the cap – rock in a quarry. Thanks to the use of such elastic cover considerable
decrease of labour consumption by cleaning of buckets followed. Increase in efficiency and effective working time was noticed
especially in winter. This solution is used by excavating mineral ledges with strong adhesion to metal surfaces.

W eksploatacji koparek kołowych (fot. 1) pracujących na
złożach obfitujących w warstwy minerałów wykazujących silną
adhezję do powierzchni stalowych (np. iły – fot. 2) występuje
zjawisko postępującego zmniejszania wydajności maszyny
i konieczne stają się postoje na czyszczenie wnętrza czerpaków,
komór i pochylni zasypowych koła roboczego.

Fot. 1.

Zjawisko to nasila się w okresie zimowym, gdzie obok oblepiania, występuje intensywne przymarzanie urobku do powierzchni metalowych. Powoduje to drastyczny spadek wydajności
maszyny, wzrost zużycia energii i przeciążenie konstrukcji
nośnej koparki. W efekcie, zimą, częste są sytuacje, gdy postoje
wymuszone tym zjawiskiem stanowią 1/3 czasu eksploatacji.

Czerpaki R40 na kole roboczym koparki
Fot. 3.

Fot. 2.

Urabiana warstwa iłów w nadkładzie

Wtrącenia skalne wydobyte z nadkładu

Usuwanie narostów odbywa się w bardzo trudnych warunkach
określonych wymiarami maszyny i warunkami pogodowymi,
niezależnie od stosowanych w praktyce wielu środków technicznego wspomagania procesu czyszczenia.
Poszukiwanie środków zaradczych w kopalniach położonych na dalekiej północy, doprowadziło do rozwiązań wykorzystujących specjalne mieszanki gumowe na wykładziny
powierzchni mających kontakt z „kłopotliwym” urobkiem.
Takie trudne warunki urabiania występują w niektórych
warstwach nadkładu nad złożem, na przykład w Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów. Znając tę sytuację, firma TIPTOPOL
zwróciła się z propozycją przeprowadzenia prób eksploatacyjnych na dwóch czerpakach o pojemności 4 m3 na koparce
ORENSTEIN, w warunkach zimowych. Konieczność prób była
spowodowana niepewnością, co do doboru właściwego gatunku
płyt gumowych dla zdejmowanego nadkładu z wtrąceniami
skalnymi (fot. 3).
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Pierwsze doświadczenia, trwające około 2 miesięcy, pozwoliły
ustalić własności gumy dwuwarstwowej użytej następnie do
testów eksploatacyjnych.
W efekcie wykonanych rocznych doświadczeń zastosowano w rozwiązaniu przemysłowym płyty gumowe REMALINE
70/25/ CN produkcji firmy REMA TIP TOP GmbH – tzn. płyty
dwuwarstwowe o znacznej wytrzymałości i elastyczności,
z warstwą aktywną CN ułatwiającą aplikację płyt na metalu.

Fot. 6.

Możliwy przepływ strug urobku na pobocznicach
i dennicy czerpaka podczas urabiania nadkładu

W istocie o jakości i trwałości gumowej wykładziny decyduje
odporność zamków na podrywanie przez przepływającą strugę urobku. Z tej też przyczyny brzegowe krawędzie gumy są
chronione nadspawaną listwą stalową (fot. 7).

Fot. 4.

Oznakowanie fabryczne płyt

Wysoka elastyczność była warunkiem niezbędnym do wyklejenia występujących krzywizn powierzchni czerpaka (fot. 5),
zwiększona wytrzymałość gumy pozwalała na warunkową
pracę koparki w nadkładzie z wtrąceniami skalnymi.
Fot. 7.

Fot. 5.

Krzywizna przestrzenna przejścia dennicy w ściankę.
Widać śrutowaną powierzchnię niecki przygotowaną
do gumowania

Z uwagi na złożoność kształtu czerpaka, niemożliwe jest
wyklejenie jego niecki jedną płytą. Istnieje więc konieczność
dopasowania płyty pokrywającej dennicę z dwiema płytami
pokrywającymi pobocznice oraz takiego wymodelowania i zamknięcia krawędzi styku (zamków), aby uzyskać odporność na
ukośny przepływ strug urobku (fot. 6).
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Dennica i pobocznica czerpaka z ustalonymi „wolnymi
polami” po wykonaniu wstępnych zabiegów:
oczyszczeniu, pokryciu warstwą PRIMER’a i pierwszą
warstwą kleju. W górnej części widoczna stalowa listwa
osłaniająca krawędź gumowych płyt

W efekcie dwa istotne czynniki decydują o odspajaniu
przywierającego urobku od powierzchni roboczych czerpaka
– własności powierzchniowe płyt gumowych (gwarantujące
niską adhezję) i możliwość deformacji powierzchni kontaktu
z urobkiem. Przy odpowiednio niskich temperaturach otoczenia, prędkość przymarzania urobku jest tak wysoka, że urobek
zaczyna przymarzać także i do gumy. Guma przyklejona na
całej powierzchni także, choć po dłuższym czasie przestałaby
się oczyszczać.
Dopiero wprowadzenie „wolnych pól” (fot. 7), gdzie płyta
gumowa nie jest związana z dennicą czerpaka, zapewnia dynamiczne samooczyszczanie – podczas obrotu koła zmienia się
lokalnie, w wielu miejscach, krzywizna powierzchniowa płyty,
co powoduje łamanie warstwy przymarzniętego urobku. Z tej
też przyczyny inne materiały nie spełniają tak dobrze wszystkich oczekiwań eksploatacyjnych.
Pokrywanie płytami wykładziny REMALINE 70/25/CN
wewnętrznej niecki stalowych czerpaków wykonano zgodnie
z technologią gumowania oraz z wykorzystaniem narzędzi
i materiałów firmy REMA TIP TOP GmbH.
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Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne całkowicie
potwierdzają przydatność zastosowanych wykładzin. Radykalnie zmalały przestoje spowodowane oblepianiem i przymarzaniem urobku do czerpaków, wzrosła tym samym wydajność
koparki – zwłaszcza w sezonie zimowym. Charakterystyczne
jest, że wykładzina REMALINE 70/25/CN po rocznej eksploatacji wykazała tylko 2-3 mm zużycie powierzchni (fot. 8).

W tym czasie wystąpiła nawet 4-krotna regeneracja zębów
skrawających na poszczególnych czerpakach (fot. 9).

Fot. 11. Stół przygotowany do przycinania, składania i klejenia
płatów gumy do podłoża z taśmy, dla uzyskania
zespolonej z kilku warstw powłoki zsuwni
Fot. 8.

Stan powierzchni roboczej płyt gumowych po wydobyciu
1,067 mln ton nadkładu (przeliczono na jeden czerpak).
Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych

Fot. 12. Montaż powłoki na zsuwni
Fot. 9.

Typowy wygląd zęba skrawającego nadkład

Fot. 13. Uderzenie strugi urobku w elastyczną powłokę zsuwni
Fot. 10. Typowe uszkodzenie lokalne wykładziny i dennicy
czerpaka wywołane wtrąceniami skalnymi w nadkładzie.
Widoczne uszkodzenie stalowej płyty dennicy. Gdyby nie
powłoka gumowa nastąpiłoby jej przebicie

Obecnie na dwu koparkach kołowych pracują komplety
ogumowanych czerpaków - o pojemności 4m3 (16 szt. – wybieranie nadkładu) i 0,9 m3 (18 szt. – wybieranie węgla).
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Problemem nie do uniknięcia jest organizacja napraw
występujących losowo znacznych uszkodzeń mechanicznych
wykładziny (np. zarejestrowano 4 naprawialne uszkodzenia w
okresie półrocza – fot. 10).
Wychodząc z osiągniętych satysfakcjonujących rezultatów,
wykonano dalsze prace nad podobnym rozwiązaniem – zastosowania płyt gumowych dla zabezpieczenia zsuwni koła
czerpakowego przed obrastaniem i przymarzaniem urobku.
Skala tego problemu była określona geometrią zadania (co
widać na fot. 11 i 12) i wielkością obciążenia powierzchni wykładziny spadającym urobkiem (wytężenie powierzchni gumy
jest co najmniej 16-krotnie większe niż na powierzchniach
czerpaków – patrz wygląd strugi urobku na fot. 13).
Dlatego należało zastosować wykładzinę gumową o zwiększonym pochłanianiu energii, nawulkanizowaną na odpowiednio wytrzymałe mechanicznie podłoże. System opróżniania
czerpaków powoduje, że większa część urobku w postaci
skoncentrowanej strugi uderza w stosunkowo niewielką powierzchnię wykładziny. To zmusiło do wprowadzenia warstwy
gumy pochłaniającej związaną z tym energię uderzenia.
Wykorzystano, podobnie jak i w czerpakach, produkt firmy
REMA TIP TOP GmbH - wykładzinę REMALINE o zwiększonej grubości warstw. Jako odpowiednio wytrzymałe
mechanicznie podłoże posłużyła stara taśma przenośnikowa
z linkami stalowymi.
Geometria zadania wymusiła budowę stołu roboczego
o gabarycie 6 m x 3 m - pod tymczasowym przykryciem, co
pozwoliło na stosunkowo łatwe operowanie gumowymi płytami
podczas ich łączenia metodą klejenia na zimno.
Przemyślany zawczasu sposób mocowania (na śrubach) do pochylni zsuwni, jak też proste uchwyty pozwoliły na ograniczenie
trudności i pracochłonności mocowania powłoki podczas prac
montażowych na koparce.
Pod wpływem intensywnego przepływu strugi urobku
elastyczna powłoka zachowuje się jak falująca na wietrze
kurtyna (fot. 14). Obok silnych własności antyadhezyjnych
gumy, stanowi to o znakomitych efektach samooczyszczania
powierzchni – nawet podczas silnych mrozów powodujących
intensywne przymarzanie.

Inspekcja przeprowadzona po jednomiesięcznej pracy nie
wykazała zauważalnego zużycia lub istotnych uszkodzeń.
Obecnie, po kilkakrotnych już wymianach zużytych powłok,
można określić trwałość takiej wykładziny na okres 4 - 8 miesięcy eksploatacji.

Fot. 14. Oględziny powłoki po próbach. Zaznaczono kierunki
spływu strugi urobku oraz lokalne deformacje powłoki
pod obciążeniem

Podane dwa obszary praktycznego wykorzystania własności antyadhezyjnych płyt gumowych produkcji REMA TIP TOP
GmbH, stanowią jedynie fragment obszaru innych możliwych
zastosowań technicznych [1].
Podsumowanie
Wprowadzenie rozwiązań technicznych wykorzystujących specjalne mieszanki gumowe na wykładziny powierzchni
stalowych mających kontakt z materiałami przymarzającymi
zimą albo wykazującymi silną adhezję do metali pozwala
znacznie skrócić czasy przestojów maszyn przeznaczone na
czyszczenie.
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WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI DOBORU GĘSTOŚCI SIECI
OTWORÓW ROZPOZNAWCZYCH DLA OKREŚLONEGO STOPNIA
ROZPOZNANIA PARAMETRÓW ZŁOŻA Z ZASTOSOWANIEM METOD
GEOSTATYSTYCZNYCH
VERIFICATION OF CORRECTNESS OF BOREHOLE GRID DENSITY SELECTION
FOR DEFINED DEGREE OF DEPOSIT PARAMETER RECOGNITION USING
GEOSTATISTICAL METHODS
Wojciech Naworyta - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Sławomir Mazurek - Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie SA
Dokładne rozpoznanie zmienności cech złożowych ma kluczowe znaczenie dla procesu sterowania wydobyciem w funkcji
jakości strumienia urobionej kopaliny. W przypadku węgla brunatnego (obok wartości opałowej) zawartość siarki oraz piasku w
dużym stopniu decydują o jego przydatności do procesu spalania oraz, co jest bardzo ważne, wpływają na jego cenę (ponieważ
to zawartość piasku powoduje najczęściej wzrost zawartości popiołu i jednoczesne obniżenie kaloryczności).
W pracy zaprezentowano ocenę dokładności szacowania wartości średniej parametrów złożowych w blokach o różnych
rozmiarach, z uwzględnieniem ich zmienności rozpoznanej istniejącą siecią otworów. Do realizacji tego celu posłużono się
narzędziami geostatystycznymi. Pracę wykonano na podstawie danych z otworów rozpoznawczych wybranych złóż węgla brunatnego KWB Konin w Kleczewie SA.
W przypadku zawartości siarki zmienność, struktura oraz stopień jej rozpoznania otworami są wystarczające i upoważniają
do określenia metodą krigingu średniej zawartości w blokach 50 x 50 m z dużą dokładnością. W odróżnieniu do siarki, zawartość piasku wykazuje dużą zmienność przy znaczącym udziale zmienności lokalnej. Przy szacowaniu średniej zawartości piasku
w blokach, w celu uniknięcia ryzyka przekroczenia określonej wartości, należy uwzględnić tolerancję wynikającą z wielkości
błędu szacowania średniej.
Exact recognition of variability of a deposit quality is important for steering of the quality of extracted commodity. In the
case of lignite next to calorific value, the concentration of sulphur and the content of sand determine its usefulness for burning
process and affect its price.
We present an assessment of accuracy of deposit parameters estimation regarding the level of recognition of their variability
using the existing grid of boreholes. To realize this purpose we used geostatistical tools. The work was done using the data of
boreholes from chosen lignite deposits in lignite mine “Konin” S.A.
In the case of sulphur content, the variability, the structure and the degree of recognition with boreholes are sufficient and
may be used to determine mean content of S in 50 x 50 m blocks with high accuracy. On the contrary, sand content exhibits
higher variability with a considerable share of nugget variance. In order to avoid a risk of exceeding definite value when estimating the sand content in blocks it is necessary to consider a tolerance resulting from the error of mean value assessment.
Wstęp
Złoża węgla brunatnego eksploatowane przez KWB Konin
w Kleczewie SA rozpoznawane są pod względem jakości przez
służbę geologiczną Kopalni za pomocą wiertniczych otworów
rozpoznawczych. Najważniejszymi parametrami jakościowymi,
które określają przydatność węgla dla odbiorcy (elektrowni),
obok wartości opałowej, są zawartość siarki oraz piasku.
Przestrzenne rozkłady zawartości siarki i piasku charakteryzują
się określonymi cechami, które są różne dla każdego ze złóż.
Różnice te mają swe źródło przede wszystkim w procesach
geologicznych, jakie zachodziły w okresie ich powstawania.
Zmienność parametrów złoża wpływa na możliwość ich rozpoznania przestrzennego rozkładu. Jeżeli określony parametr
cechujący złoże wykazuje małą zmienność przestrzenną, można
z dużą dokładnością określić jego rozkład przestrzenny już przy
pomocy kilku otworów rozpoznawczych. Jeżeli jednak badana
cecha złoża wykazuje spore fluktuacje, nawet gęsta sieć rozpoznawcza nie pozwoli na dokładne rozpoznanie jej rozkładu
przestrzennego w badanym obszarze złoża. Pomijając szereg

czynników związanych z analizą pojedynczej próby złożowej
(pobranie próbki z rdzenia, uśrednianie itp.), dokładność rozpoznania zależy tak od ilości otworów rozpoznawczych jak
i od samej przestrzennej zmienności, jaka cechuje określony
parametr złożowy.
Charakter przestrzennej zmienności parametrów złożowych
daje się określić przy wykorzystaniu narzędzi geostatystycznych
[1, 2, 3, 4]. Podstawowym takim narzędziem jest wariogram,
który pozwala określić charakter zmienności przestrzennej oraz
udział składnika nielosowego w rozkładzie przestrzennym badanego parametru złożowego. Innym przydatnym narzędziem
z arsenału geostatystyki jest metoda szacowania średniej
wartości badanego parametru zwana popularnie krigingiem.
Jego przewagą w stosunku do nie-geostatystycznych metod
interpolacyjnych jest możliwość określenia przestrzennego
rozkładu błędu szacowania średniej (odchylenie standardowe
krigingu - kriging standard deviation). Zastosowanie narzędzi
geostatystycznych do analizy polskich złóż (węgla kamiennego,
rud cynku i ołowiu, rud miedzi) przedstawiono m.in. w źródłach
[7, 8, 9, 11].
139

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Głównym celem niniejszego opracowania jest weryfikacja
poprawności doboru gęstości sieci otworów rozpoznawczych
dla badanych parametrów: zawartości siarki i piasku w pokładach węgla brunatnego eksploatowanych przez KWB Konin
w Kleczewie SA dla stwierdzonego charakteru zmienności
przestrzennej badanych cech złoża.
Pod kątem założonego celu przeanalizowano złoża aktualnie eksploatowane przez KWB Konin w Kleczewie SA.
Zaprezentowano metodę postępowania na przykładzie złoża
Pątnów III, jednak dla celów porównawczych zaprezentowano
również wyniki prac przeprowadzonych na innych złożach.
Dla uproszczenia, dla analizowanej części złoża Pątnów III
stosowana będzie nazwa O/Kazimierz, od nazwy odkrywki,
którą eksploatuje się węgiel z części tego złoża.
Metodyka zastosowana dla osiągnięcia zdefiniowanego celu
Materiał pomiarowy poddany został analizie statystycznej
w celu określenia charakteru rozkładu poszczególnych cech
złoża. Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono rozkłady (w postaci
histogramów i diagramów skrzynkowych) a w tabelach 1 i 2
ich podstawowe cechy takie jak średnia, mediana, wartość
modalna, odchylenie standardowe, wariancja ogólna. Prezentacja ułatwia interpretację przedstawionych w dalszej części
wariogramów.
Wariogramy1 według klasycznego wzoru przedstawionego
przez G. Matherona [6]:
(1)
gdzie:
γ(h) - wartość wariogramu dla par punktów, których wzajemna
odległość wynosi h,
Nh - ilość wykorzystanych do obliczenia par punktów odległych o h,
zi
- wartość badanej cechy złoża w pierwszym punkcie
pary,
zi+h - wartość badanej cechy zloża w drugim punkcie analizowanej pary,
obliczono dla obydwu badanych cech złoża tj. dla zawartości
siarki i dla zawartości piasku. Analiza wariogramów pozwala
na określenie stopnia i charakteru autokorelacji. Kształt wariogramu oraz wartości liczbowe charakteryzujące podstawowe
jego cechy tj. zasięg, zmienność lokalna C0 (nugget variance)
umożliwiają określenie charakteru struktury przestrzennej
cech złoża. Dla celu wykonywanych badań najistotniejsze
znaczenie ma wielkość tzw. zmienności lokalnej – czyli wartość
wariogramu dla par punktów oddalonych od siebie o odległość
bliską zeru:
(2)
W praktyce wielkość ta nie jest nigdy mierzona, lecz wynika
z ekstrapolacji wariogramu w kierunku osi pionowej wykresu.
Wielkość ta określa jak bardzo, pod względem statystycznym,
różnią się od siebie (w wymiarze wariancji) parametry złożowe
w punktach sąsiadujących ze sobą.

1

W przypadku cechy złoża, dla której wartość zmienności
lokalnej (C0) jest bliska zeru można wnioskować, że w rozkładzie przestrzennym tej cechy zaznacza się silny udział składnika
nielosowego. Średnie wartości w blokach mogą być szacowane
przy pomocy metod geostatystycznych a dokładność takiego
szacowania określona standardowym błędem krigingu będzie
względnie wysoka. I odwrotnie, gdy wartość ta nie jest bliska
zeru a jej wymiar liczbowy, w rozumieniu rzędu wielkości,
bliski jest ogólnej wariancji badanej cechy (wariancji wartości
z wszystkich otworów) oznacza to, że w rozkładzie przestrzennym dominuje składnik losowy. Brak jest wtedy wzajemnej
korelacji między sąsiadującymi próbami złożowymi. Określona
wartość średnia za pomocą krigingu będzie obciążona dużym
błędem. Zagęszczanie otworów może ujawnić istnienie autokorelacji ale o względnie niewielkim zasięgu. W takim przypadku
zastosowanie klasycznych metod statystycznych dla określania
wartości średniej może się okazać lepszą metodą niż metody
geostatystyczne.
Liczbowo stosunek wariancji lokalnej do wariancji globalnej przedstawiony został za pomocą wskaźnika określającego
udział składnika nielosowego w rozkładzie przestrzennym
parametru złożowego [7]:
(3)
gdzie:
Un - wskaźnik udziału pierwiastka nielosowego w całkowitej
zmienności cechy złoża,
C - wartość wariancji globalnej badanej cechy złoża,
C0 - wartość liczbowa zmienności lokalnej (wyrażona za
pomocą wariancji).
Wskaźnik Un determinuje przydatność materiału pomiarowego
do badania metodami geostatystycznymi. Im większa jego
wartość, tym większa przydatność narzędzi geostatystycznych
w analizie tej cechy. W przypadkach odwrotnych dla analizy
rozkładu przestrzennego cech złoża narzędzia geostatystystyczne powinny zostać zastąpione klasycznymi estymatorami
statystycznymi, takimi jak wartość średnia, odchylenie standardowe i inne.
Zagadnienia te dla złóż konińskich, przy sieci otworów
z dokumentacji geologicznych w kat. B+C1 (ok. 200 m x
200 m), były już przedmiotem analizy - dla określenia stopnia
rozpoznania złóż [5].
Dla analizowanych cech złożowych oszacowano wartość
średnią w blokach metodą krigingu wraz z podaniem błędu
standardowego oszacowania wartości średniej. Do obliczeń
zastosowano procedurę krigingu blokowego (block kriging).
Obliczenia wykonano wariantowo, dla różnych wielkości
bloków. Głównym rezultatem przeprowadzonych obliczeń nie
jest predykcja wartości średniej w blokach, lecz oszacowanie
błędu predykcji dla różnych rozmiarów bloków. Z własności
zastosowanego estymatora (krigingu blokowego) wynika
następująca zależność: im większy rozmiar bloku, w którym
szacuje się wartość średnią, tym mniejszy błąd tego szacunku.
Innymi słowy przy zbliżonej gęstości rozpoznania analizowanej części złoża wraz z powiększaniem rozmiaru bloku rośnie

W polskiej terminologii przedmiotu używa się słowa semiwariogram. W niniejszym opracowaniu słowo semiwariogram dla wygody zastąpione zostanie
określeniem wariogram tak jak w literaturze niemieckiej lub niektórych źródłach angielskojęzycznych.
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dokładność oszacowania średniej i odwrotnie, w skrajnym
przypadku: szacowanie wartości średniej w punkcie obarczone
jest największym błędem predykcji.
Wielkość błędu oszacowania wartości średniej jest różna
dla każdej analizowanej cechy złożowej ponieważ jest ona funkcją nie tylko rozmiaru bloku, ale przede wszystkim charakteru
zmienności (struktury parametru złożowego).
Błąd szacowania wartości średniej w blokach cechuje się
zmiennością przestrzenną, zatem jego wielkość w skali całego złoża określona została za pomocą wielkości średniej (błąd średni).
Błąd szacowania średniej analizowany został jako błąd względny
w stosunku do oszacowanej wartości średniej w określonym
bloku i przedstawiony został w procentach. Efektem analizy jest
określenie zależności wielkości błędu względnego szacowania
wartości średniej od rozmiaru bloków dla danej cechy złoża.

Tab. 1.

Analiza statystyczna wybranych cech złożowych
przeprowadzona na podstawie wykonanych otworów
rozpoznawczych

Przedstawione wykresy (rys. 1) obrazują małą zmienność zawartości siarki w złożu. Współczynnik zmienności określony
wzorem:

Dla każdego z otworów podano współrzędne położenia
oraz wartości badanych cech złoża. Zawartość wagowa piasku
oraz siarki w badanym otworze podana jest jako wartość procentowa. Zawartość ta określona została dla węgla o naturalnej
zawartości wilgoci (Str, pr).
Na złożu Pątnów III w obszarze O/Kazimierz odwiercono
1064 otwory rozpoznawcze rozmieszczone średnio w odległości
50 m od siebie.
Zawartości procentowe badanych cech podano dla kilku
przelotów na otworach tj. dla długości rdzenia od 0-5, 5-10 oraz
poniżej 10 m dla niektórych otworów. Analizy dla głębszych
części rdzenia wykonano w sposób wybiórczy. Najwięcej analiz, bo 1064, wykonano dla przelotu pierwszego (średnio od 0
do 5 m), 851 dla przelotu drugiego (średnio 5-10 m) oraz tylko
8 dla głębszych części rdzenia.
Analiza statystyczna materiału pomiarowego pozwala
określić charakter rozkładu badanych cech złożowych oraz
upoważnia do określenia przydatności materiału dla przeprowadzenia analiz geostatystycznych.
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane statystyczne
dotyczące zawartości procentowej siarki w otworach rozpoznawczych złoża O/Kazimierz. W kolumnach podano kolejno
statystykę z danych z przelotu pierwszego, średnią arytmetyczną
z przelotu 1 i 2, oraz średnią z wszystkich trzech przelotów. Histogramy na rys. 1 odpowiadają kolejnym kolumnom tabeli 1.

Rys. 1.

Wyniki analizy statystycznej procentowej zawartości
siarki w węglu złoża Pątnów III (O/Kazimierz)

Zawartość
siarki

Przelot 1

Ilość prób
Średnia
Wariancja
Minimum
Maksimum
Percentyle 25
50
75

1064
1,09
0,032
0,53
2,07
0,98
1,09
1,19

Średnia
z przelotów
1i2
1064
1,12
0,024
0,56
2,07
1,03
1,11
1,20

Średnia
z przelotów
1, 2 i 3
1064
1,11
0,023
0,56
2,07
1,03
1,11
1,20

(4)
gdzie:
s - odchylenie standardowe
m - wartość średnia
dla wartości z przelotu pierwszego, reprezentatywnej dla całego
złoża, wynosi υ=16%. Rozkład zawartości siarki zbliżony jest
do rozkładu normalnego.
Podobnie jak dla zawartości siarki wykonano analizę zawartości piasku w otworach jakościowych.
Ze względu na inny, niż w przypadku siarki, charakter rozkładu zawartości piasku w złożu większe znaczenie niż wartość
średnia i wariancja mają wartości określające granice częstości
(percentyle) (tab. 2).
Wykresy skrzynkowe (Boxplots) ilustrują rozproszenie
wartości badanej cechy złoża (rys. 2). W obszarze skrzynki
mieści się 50% wartości analizowanej cechy. W postaci kółek
oraz gwiazdek oznaczono wartości nietypowe (mild outliers)
oraz skrajne (extreme outliers). Tzw. wąsy diagramu (whiskers)
określają wartości, które leżą poza obszarem skrzynki ale nie
odstają od jej krawędzi więcej niż 1,5 długości rozstępu międzykwartylowego.
Rysunki 2 i 3 wskazują na dodatnio niesymetryczny rozkład
częstości zawartości piasku w złożu węgla O/Kazimierz. Ze
względu na występowanie stosunkowo nielicznych wartości
ekstremalnie wysokich wśród wszystkich (1056) prób dla lep-

Histogramy zawartości siarki w złożu O/Kazimierz w otworach rozpoznawczych
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szej czytelności diagramów ze zbioru usunięto te, dla których
zawartość piasku jest większa od 5%. Diagramy skrzynkowe
(rys. 2) oraz histogramy (rys. 3) obrazują efekt tej operacji.

empiryczne wraz z dopasowanym modelem (dozwoloną funkcją
aproksymującą) oraz poziomem wariancji globalnej (klasyczna
wariancja obliczona dla pełnej próby losowej tj. wszystkich anali-

Rys. 2.

Diagramy skrzynkowe (na rysunku po lewej) zawartości piasku w złożu węgla O/Kazimierz dla przelotu 1 oraz wartości średnich
z przelotów 1 i 2 (w środku) oraz 1, 2 i 3 (z prawej). Sąsiedni rysunek przedstawia te same diagramy oczyszczone z prób, dla
których zawartość piasku przekracza 5%

Rys. 3.

Histogramy zawartości procentowej piasku w złożu węgla O/Kazimierz. Nie uwzględniono prób, dla których zawartość piasku
przekracza wartość 5%

Analiza geostatystyczna parametrów złożowych
Dla każdej analizowanej cechy złoża (zawartość procentowa
siarki w węglu i zawartość procentowa piasku) sporządzono
osobny wariogram. Rysunki 4 i 5 przedstawiają wariogramy
Tab. 2.

Wyniki analizy statystycznej procentowej zawartości piasku w węglu złoża Pątnów III (O/Kazimierz)

Zawartość piasku
Ilość prób
Średnia
Dominanta
Wariancja
Minimum
Maksimum
Percentyle

25
50
75

Przelot 1

Średnia z przelotów 1 i 2

Średnia z przelotów 1, 2 i 3

1064
0,55
0,2
2,23
0,1
28,6
0,20
0,30
0,50

1064
0,81
0,2
2,73
0,1
28,6
0,20
0,40
0,75

1064
0,81
0,2
2,75
0,1
28,6
0,20
0,40
0,75

(a) Istnieje wiele wartości modalnych. Podano wartość najmniejszą.
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zowanych w danym przypadku danych z otworów). Wariogramy
odnoszą się do danych z przelotu pierwszego.
W tabeli 2 przedstawiono cechy charakterystyczne wariogramów badanych cech dla złóż węgla brunatnego eksploatowanych
przez O/Kazimierz i O/Jóźwin IIB.
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Najwyższy udział składnika nielosowego w zmienności występuje w przypadku złoża O/Kazimierz dla zawartości siarki (tab. 3).
Dla obydwu złóż wskaźnik ten jest wyższy dla zawartości siarki
niż dla zawartości piasku. Potwierdza to również duża wartość
współczynnika zmienności dla piasku υ.
W efekcie odrzucenia 13 prób (spośród 1063) z ekstremalnie dużą
zawartością piasku w przypadku złoża O/Kazimierz odnotowano
zmniejszenie wariancji o rząd wielkości, a wariogram empiryczny przyjął regularny kształt (rys. 5 z prawej). Szczególnie interesujący jest wpływ odrzucenia wartości ekstremalnych na kształt
wariogramu dla małych odległości h (mniejszych niż 150 m).
Przeprowadzona operacja filtracji nie miała jednak wpływu
na wielkość wskaźnika Un, który nie tylko nie przyjął wyższej
wartości, a wręcz uległ zmniejszeniu.
Określenie dokładności rozpoznania parametru
złożowego dla określonej gęstości sieci rozpoznawczej
Dla analizowanych złóż przeprowadzono estymację wartości
średnich metodą krigingu z wykorzystaniem modeli wariogramów dopasowanych do wariogramów empirycznych. Oszacowanie średniej przeprowadzono metodą krigingu blokowego dla
czterech wielkości bloków w kształcie kwadratów (w planie)
o rozmiarach boków 25, 50, 75 oraz 100 metrów.

Rys. 4.

Wariogram zawartości siarki w węglu złoża O/Kazimierz.
Linia ciągła przedstawia model sferyczny wariogramu,
linia przerywana odpowiada poziomowi wariancji
globalnej określonej dla wszystkich analizowanych
otworów rozpoznawczych

Rys. 5.

Wariogramy empiryczne wraz z modelami liniowymi dla zawartości piasku w węglu złoża O/Kazimierz. Diagram z prawej
przedstawia wpływ odrzucenia wartości ekstremalnych (13 prób) na wariogram empiryczny

Tab. 3. Wielkości charakteryzujące strukturę analizowanych cech złożowych

Złoże
O/Kazimierz
O/Kazimierz
O/Kazimierz
O/Jozwin IIB
O/Jozwin IIB

2
3
4

Cecha złoża
Siarka
Piasek
Piasek_filtr4
Siarka
Piasek

Ilość prób

C2

C03

Un

1063
1063
1050
316
316

0,032
2,230
0,244
0,078
1,938

0,017
1,290
0,161
0,042
1,460

47,1
42,2
34,0
46,1
24,7

Model
wariogramu
sferyczny+C0
liniowy+ C0
liniowy+ C0
sferyczny+ C0
liniowy+ C0

Zasięg autokorelacji
600 m
600 m
1000 m
500 m
350 m

Wartość wariancji globalnej. Przyjęto symbolikę stosowaną w opisie cech wariogramu.
Wartość zmienności lokalnej
Odrzucono 13 prób o wartościach ekstremalnych (zawartość piasku większa niż 5%)
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Tab. 4.

Względny błąd oszacowania średniej w blokach
o kształcie kwadratu w planie o bokach 25, 50, 75 i 100 m
dla O/Kazimierz i O/Jóźwin IIB

Złoże
O/Kazimierz
O/Kazimierz
O/Jóźwin IIB

Badana
cecha
złoża
Siarka
Piasek
Siarka

Błąd średni estymacji
w blokach
[%]
25 m 50 m 75 m 100 m
1,78 1,36 1,05 0,87
14,19 9,74 5,96 4,65
2,78 2,13 1,59 1,37

Rys. 6.

Wykres zależności względnego błędu standardowego
oszacowania średniej w blokach o różnych rozmiarach dla
zawartości siarki w węglu brunatnym złoża O/Kazimierz

Rys. 7.

Wykres zależności względnego błędu standardowego
oszacowania średniej w blokach o różnych rozmiarach dla
zawartości piasku w węglu brunatnym złoża O/Kazimierz

Dla każdego wariantu określono odchylenie standardowe
krigingu (błąd szacowania wartości średniej). Każdy blok, dla którego oszacowano wielkość średnią charakteryzuje inna wielkość
błędu estymacji. W celu oszacowania wielkości błędu określono
jego wartość średnią w wyselekcjonowanym polu złoża, w którym
sieć rozpoznawcza ma najbardziej regularny kształt.
Dla oszacowanych błędów krigingu dla bloków w wybranym polu złoża podano wartość średnią. W tabeli 4 zestawiono

wartości średnie oszacowania błędu krigingu w granicach
wybranych pól dla czterech wariantów wielkości bloków.
Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono zależność względnego błędu standardowego szacowania średniej w blokach o różnych
rozmiarach.
Wnioski
Wyniki analizy statystycznej zawartości siarki oraz piasku w
węglu brunatnym złóż eksploatowanych przez KWB Konin
oraz analiza geostatystyczna zawartości tych parametrów upoważniają do postawienia następujących wniosków.
1. Rozkład zawartości siarki w węglu zbliżony jest do rozkładu
normalnego. Zmienność tego parametru wyrażona współczynnikiem zmienności υ, który przyjmuje wartości od 16% w złożu
O/Kazimierz do 22% w złożu O/Jóźwin IIB jest niewielka.
2. Mała zmienność i charakter rozkładu mają istotny wpływ
na dokładność oceny średniej zawartości parametru w
blokach. Badanie struktury przestrzennej za pomocą wariogramów wskazuje na stosunkowo duży udział składnika
deterministycznego w przestrzennej zmienności siarki.
Wskaźnik Un określający liczbowo stopień autokorelacji
waha się w przedziale 42,7-47,1%. Wariogramy empiryczne obliczone dla zawartości siarki dają się dobrze
aproksymować modelem wariogramu typu sferycznego.
3. Zmienność, struktura oraz stopień rozpoznania zawartości
siarki otworami w sieci, w której otwory oddalone są od siebie
średnio o 50 m są wystarczające i upoważniają do określenia
metodą krigingu średniej zawartości siarki w blokach 50 x
50 m z dokładnością określoną wielkością średniego błędu
względnego na poziomie 2% – co oznacza, że prognoza zawartości siarki całkowitej w węglu z danego bloku zawiera
się w przedziale (np. dla Str = 1,00%) od 0,98% do 1,02%.
4. W odróżnieniu do siarki zawartość piasku w złożach węgla
wykazuje większą zmienność. W rozkładzie występują
liczne wartości ekstremalne. Wartości wskaźnika Un
mieszczą się w granicach od 24,7% - 42,2% i wskazują
na niski stopień autokorelacji. W strukturze przestrzennej
zawartości piasku znaczny udział ma zmienność lokalna.
Błąd standardowy szacowania średniej metodą krigingu
blokowego jest dużo wyższy niż w przypadku siarki. Średni
błąd względny przyjmuje wartość ok. 10%, co powoduje,
że dla zawartości piasku np. dla pr=3,0%, rzeczywista
wartość może wahać się od 2,7% do 3,3%.
5. Duża zmienność, występowanie wartości ekstremalnych
oraz niska autokorelacja przy wysokim udziale zmienności
lokalnej powodują, że zagęszczanie istniejącej sieci rozpoznawczej nie przyczyni się do poprawy oceny wartości
średniej w stopniu uzasadniającym koszty przeprowadzenia dodatkowych wierceń. Przy szacowaniu wartości
średniej w blokach, w celu uniknięcia ryzyka przekroczenia
dopuszczalnej umowami z odbiorcą zawartości piasku,
należy uwzględnić tolerancję wynikającą z wielkości
oszacowanego średniego błędu względnego.
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ANALIZA I OCENA REKULTYWACJI LEŚNEJ TERENU ZWAŁOWISKA
ODPADÓW GÓRNICZYCH SKRZYSZÓW
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF RECLAMATION OF SLAG HEAP SKRZYSZÓW
FOR FORESTRY
Wojciech Naworyta - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków

W związku z reorganizacją polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002 podjęto decyzje o likwidacji szeregu
kopalń na Górnym Śląsku. Pośród nich znalazła się KWK Marcel - Ruch 1-Maja należąca do Rybnickiej Spółki Węglowej. W
latach 1999-2000 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH wykonał szereg projektów dotyczących likwidacji tej kopalni. Jednym z wielu zadań było wykonanie projektów technicznych rekultywacji i zagospodarowania powierzchni likwidowanej kopalni.
Przedmiotem artykułu jest zwałowisko skały płonnej Skrzyszów - jeden z obiektów powierzchniowych KWK Marcel - Ruch 1-Maja. Z perspektywy sześcioletniej poddane zostaną ocenie decyzje projektantów jak również realizacja projektowanych prac
rekultywacyjnych. Ze względu na niekorzystne warunki siedliskowe zwałowiska interesująca jest analiza stanu wegetacji wprowadzonej na obiekt roślinności.
In consequence of Polish hard coal mining reorganization in years 1998 – 2002 a decision was made to liquidate several
mines in Upper Silesia. Among them was Hard Coal Mine “Marcel – Ruch 1-Maja” belonging to Rybnik Coal Company. In
years 1999 – 2000 Faculty of Mining and Geoengineering elaborated a number of projects concerning liquidation of this mine.
Among many tasks there was a preparation of blueprints of reclamation and later utilization of the mine area. Topic of this work
is one of the surface objects of the mine “Marcel – Ruch 1-Maja” - slag heap Skrzyszów. Analyzed will be decisions of designers
as realization of designed reclamation works. Due to disadvantageous site conditions on the heap interesting is the analysis of
vegetation planted on the object.

Wstęp

Charakterystyka zwałowiska skały płonnej Skrzyszów

W wyniku kolejnej próby restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002 podjęto decyzje
o likwidacji kilkunastu kopalń. Jedną z nich była KWK 1-Maja
połączona uprzednio w strukturę organizacyjną z KWK Marcel
w ramach Rybnickiej Spółki Węglowej [5]. Oprócz części podziemnej kopalni do likwidacji przeznaczono obiekty powierzchniowe takie jak: teren szybów centralnych wraz z główną zabudową kopalni, zwałowiska skały płonnej i stawy poflotacyjne,
tereny szybów peryferyjnych. Do projektowania likwidacji
tych obiektów, w wyniku przeprowadzonego konkursu, zaangażowani zostali w latach 1999-2000 pracownicy Wydziału
Górniczego AGH. Proces przebiegał w atmosferze pośpiechu
oraz ograniczonych środków budżetowych przeznaczonych
na projektowanie i wykonawstwo. Dodatkowe utrudnienie
wynikało z konieczności wydawania przyznanych funduszy
państwowych w określonym roku budżetowym. Problem ten
był szczególnie wyraźny przy realizacji prac rekultywacyjnych,
które z racji swojej specyfiki powinny przebiegać w dwóch
sezonach wegetacyjnych kilku następujących po sobie lat.
Projekty likwidacji obiektów i rekultywacji terenów pogórniczych KWK Marcel Ruch 1-Maja musiały powstać na
drodze kompromisu pomiędzy oczekiwaniami społeczności
lokalnych oraz możliwościami ich finansowania. W prezentowanej pracy ograniczono się do pokazania efektów takiego
działania na zwałowisku skały płonnej Skrzyszów. Na obiekcie
o powierzchni ponad 60 ha zostały zaprojektowane oraz częściowo zrealizowane prace rekultywacyjne, których efekty po
sześciu latach wegetacji można już poddać pewnej ocenie.

Zwałowisko skały płonnej Skrzyszów znajduje się w
odległości kilkunastu kilometrów od Wodzisławia, na terenie
gminy Godów, w Obszarze górniczym Wilchwy, w granicach
którego KWK 1-Maja prowadziła działalność eksploatacyjną.
W związku z decyzją o likwidacji KWK Marcel Ruch 1-Maja
składowanie kamienia karbońskiego na zwałowisku Skrzyszów
przerwano przed osiągnięciem docelowego kształtu obiektu.
Ostatnie prace związane ze zwałowaniem na obiekcie były prowadzone w maju 1999 r. Próby realizacji docelowego kształtu
bryły zwałowiska przy użyciu kamienia z innych kopalń, ze
względu na odległość i możliwość transportu, nie doczekały
się realizacji, dlatego podjęto decyzję o przystąpieniu do rekultywacji obiektu w zastanym kształcie. Decyzją administracyjną Naczelnika Gminy w Godowie Nr 7013/16/79 z 1979
r. ustalony został leśny kierunek rekultywacji. Począwszy od
roku 1994 na terenie skarp w części południowej pierwszego
poziomu zwałowania oraz na skarpach sąsiadujących w części
północnej z linią kolejową, prowadzono ograniczone zabiegi
rekultywacyjne.
W roku 1999 zwałowisko reprezentowało stan charakterystyczny dla inwestycji przerwanej, bowiem żaden z jego fragmentów nie osiągnął projektowanych parametrów [6]. Docelowo
składowanie odpadów miało być prowadzone aż do wierzchowiny + 296 m npm przy trzech poziomach zwałowania.
Według projektów zwałowania skarpy poszczególnych
poziomów docelowo miały być kształtowane z nachyleniem
1 : 4, a tylko wyjątkowo 1 : 3, oddzielone półkami międzyskarpowymi.
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W okresie zaprzestania rozbudowy najwyższą partią zwałowiska była część północna (6,5 ha), na której ukształtowano
tylko fragment trzeciego poziomu o rzędnej około 286 m n.
p. m. Podstawową część zwałowiska buduje poziom + 274 m
o powierzchni ok. 31 ha, uformowany w postaci rozległej
wierzchowiny o zróżnicowanym ukształtowaniu.
Teren objęty projektem rekultywacji zajmował łącznie ok.
65 ha, w tym ok. 14 ha powierzchni nachylonych (skarp). Skarpy z etapu zwałowania posiadały nachylenia zbliżone do kąta
naturalnego zsypu czyli od 1: 1,25 do 1 : 2,5. Jedynie fragment
pierwszego poziomu zwałowania od strony południowej został
ukształtowany dla potrzeb rekultywacji i posiadał nachylenie
zbliżone do 1: 3.
W trakcie przeprowadzonej w marcu 2000 r. wizji terenowej można było w części południowej wyróżnić fragment
skarpy pierwszego poziomu zwałowania o powierzchni 1,2 ha
obudowanej w ok. 40% różnymi gatunkami krzewów oraz powierzchnie obsiane preparatem „Frisol” w części południowej
i północnej zwałowiska. Najwyższa wierzchowina i skarpy
tego poziomu pozbawione były roślinności, natomiast wierzchowina +274 porośnięta była częściowo z sukcesji naturalnej
praktycznie jednym tylko gatunkiem.
Stan zwałowiska, a szczególnie duże nachylenie większości
skarp nie spełniał wymogów dla wyznaczonego i obowiązującego leśnego kierunku zagospodarowania. Przeprowadzone
rozmowy i uzgodnienia z przedstawicielami gminy Godów oraz
analiza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Godów i Koncepcji lokalizacji autostrady
A1 wskazywała, że część północna zwałowiska zostanie zajęta
pod pas autostrady (ok. 6 ha). Brak szczegółowych projektów
technicznych dla tego odcinka autostrady nie pozwalał na dokładne połączenie wymogów związanych z ukształtowaniem
powierzchni w pasie autostrady z projektowanymi pracami
ziemnymi rekultywacji.
Mimo stosunkowo dużej powierzchni zajętej przez zwałowisko, dzięki ukształtowaniu otaczającego terenu, obiekt
nie dominuje w okolicy. Szczególnie widoczny jest jednak
od strony wsi Godów (od południa), dla mieszkańców której
stanowił uciążliwy dysonans w otaczającym krajobrazie. Negatywne oddziaływanie zwałowiska na środowisko ujawniało się
głównie w postaci odcieków zawierających ponadnormatywny
ładunek siarczanów i chlorków oraz w postaci emisji wtórnej
(pylenia) w okresach szczególnie suchych i wietrznych. Pylenie to, po zaprzestaniu zwałowania miało jednak ograniczony
zasięg.

jednak przypuszczać, że dzięki stosunkowo długiej ekspozycji
siarczki znajdujące się w przypowierzchniowej warstwie zwałowiska uległy oksydacji i dzięki opadom atmosferycznym wraz
z chlorkami nastąpiło ich wmycie w głąb zwałowiska. Skład
chemiczny wód wypływających ze zwałowiska a także wyniki
badań na innych obiektach potwierdzają proces wypłukiwania
soli rozpuszczalnych z warstw przypowierzchniowych [7, 8].
Stan sukcesji naturalnej potwierdza trudne warunki. Na częściach skarpowych praktycznie nic nie rośnie, podczas gdy
na wierzchowinie dominuje jeden tylko gatunek zielny, który
powoli rozprzestrzenia się na starszych partiach wierzchowiny. Szczególnie trudne dla wkraczającej roślinności są części
skarpowe, gdzie silna erozja oraz mniejsza retencja wodna uniemożliwia sukcesję. Na terenach płaskich roślinność wkracza
szybciej ze względu na korzystniejsze warunki wodne wynikające z nieco większej retencji wód opadowych w miejscach
obniżonych. Na pozostałych częściach wierzchowinowych
i półkach silnie szkieletowy charakter podłoża skutecznie
powstrzymuje wkraczanie roślinności nieprzystosowanej do
okresów suchych.
Według Krzaklewskiego [2] obiekty tego typu należą do
grupy nieużytków poprzemysłowych zarastających wolno, na
których roślinność naczyniowa pojawia się nie wcześniej niż
po 5 latach od zaprzestania ich eksploatacji, a trudność w ich
rekultywacji biologicznej wynika z nadmiernego zasolenia,
skokowych zmian odczynu oraz często występującej czynności
termicznej.
Materiał skalny ulokowany na zwałowisku Skrzyszów nie
został poddany szczegółowym analizom laboratoryjnym, jednak
na podstawie licznych badań przeprowadzanych na podobnych
obiektach [7, 8, 9], przez analogię można podjąć próbę oszacowania jego przydatności do rekultywacji biologicznej. Pod
względem zasobności w substancje pokarmowe zwałowiska
odpadów powęglowych należy traktować jako obiekty ubogie.
Niektóre odpady powęglowe zawierają pokaźne ilości azotu,
jednak według Strzyszcza [9] występuje on w formach nieprzyswajalnych (tzw. azot heterocykliczny). Podobnie rzecz ma się
z fosforem, którego ogólna ilość przewyższa wartości notowane
w glebach, jednak przyswajalnych form tego pierwiastka jest
mało, co może prowadzić do występowania głodu fosforowego
począwszy od 4-5 roku po posadzeniu drzew. Utwory te wymagają również dostarczania dodatkowej ilości wapnia. Jedynie
potas jest składnikiem, którego na podobnych obiektach jest
wystarczająca ilość i nie ma trzeba go uzupełniać [9].

Warunki siedliskowe dla wprowadzanej roślinności

Projektowany zakres czynności rekultywacyjnych
w ramach ustalonego decyzją kierunku rekultywacji

Skała składowana na zwałowisku to łupek karboński.
Materiał stosunkowo szybko podlega procesom wietrzenia,
w rękach kruszy się i pyli. Dzięki technice zwałowania oraz
właściwościom skały materiał na zwałowisku nie palił się w
przeszłości i nie wykazywał tendencji do samozapłonu tak jak
inne pobliskie tego typu obiekty (np. zwałowisko skały płonnej
KWK Marcel).
Pomimo braku zagrożeń termicznych warunki siedliskowe
dla introdukowanej roślinności są skrajnie niekorzystne, głównie z powodu składu mechanicznego (utwory silnie szkieletowe
o niewielkiej zawartości części ziemistych) oraz chemizmu
skał. Odcieki zawierające siarczany oraz chlorki są dowodem
na obecność w tym materiale związków siarki i soli. Można

Projektanci po przygotowaniu kilku wariantowych rozwiązań przeprowadzili liczne konsultacje z przedstawicielami
samorządów województwa, gminy oraz przedstawicielami
Lasów Państwowych, z właściwego terytorialnie Nadleśnictwa. Przeprowadzone rozmowy wskazały na bardzo różne
podejście do problemu rekultywacji i zagospodarowania terenu. Przedstawiciele gminy artykułowali postulaty szybkiego
zadrzewienia (zazielenienia) terenów, które przez kilka dekad
były dla mieszkańców źródłem uciążliwości w postaci hałasu,
pylenia i zanieczyszczenia wody w studniach. Nie stawiano
przy tym wygórowanych wymagań odnośnie samego sposobu
zadrzewienia. Takie wymagania stawiane były natomiast ze
strony przedstawicieli Lasów Państwowych z naciskiem na
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odpowiednie przygotowanie podłoża przez nawiezienie grubej warstwy utworów żyznych oraz wprowadzenie gatunków
docelowych o charakterze produkcyjnym. Stanowisko takie
jest dość typowe dla instytucji Lasów Państwowych, która
najczęściej jest gospodarzem zrekultywowanych terenów w
kierunku leśnym.
Mając na uwadze ograniczenia wynikające ze sposobu
finansowania oraz samej szczupłości środków przeznaczonych na likwidację kopalni i rekultywację terenów, autorzy
projektu zdecydowali się na rozwiązanie minimalistyczne,
mające jednak szanse szybkiej realizacji. W opozycji do takiego
podejścia mógł znaleźć się projekt uwzględniający wymagania
wszystkich stron, który ze względu na nierealny kosztorys nie
mógłby zostać zrealizowany. Szerzej na temat wpływu czynnika ekonomicznego na sposób projektowanych przedsięwzięć
rekultywacyjnych w pracy [3].
Uwzględniając decyzje administracyjne, wyniki konsultacji oraz uwarunkowania zewnętrzne (głównie trudności
ekonomiczne), autorzy zdecydowali się na zaprojektowanie

Rys. 1.

nować w korpusie zwałowiska. W tym celu wszystkie półki
międzyskarpowe zaprojektowano ze spadkiem w kierunku
skarpy wyższej. W celu odprowadzenia wody spływającej ze
zwałowiska wykorzystano istniejący zespół rowów opaskowych zakładając, że w ramach fazy technicznej zostaną one
oczyszczone i udrożnione. Piaskowniki u ujścia rowów od
strony południowej odprowadzających wodę spod zwałowiska
wymagały oczyszczenia z nagromadzonych osadów.
Droga na zwałowisku została zaprojektowana z wykorzystaniem istniejących pochylni kolejowych. Powinna ona umożliwić
dostęp do większej części obiektu i w przyszłości miała spełniać
rolę drogi leśnej na potrzeby pielęgnacji lasu.
W fazie biologicznej zaprojektowano obsadzenie zwałowiska drzewami i krzewami odpowiednio dobranymi do charakteru miejsca
jak i jego wystawy. Dobrano gatunki roślin pod kątem funkcji, jakie
powinny spełniać na obiekcie. Na rysunku 1 pokazano przykład
zaproponowanych zestawów sadzeniowych. Różnice w zespołach
roślinnych na skarpach (C1, C2 oraz D) wynikają z różnic nachylenia skarp jak również wystawy (S, N, E, W).

Przykład doboru zestawów sadzeniowych na rekultywowanym zwałowisku [10]

prac rekultywacyjnych, których celem było zminimalizowanie
uciążliwości składowiska dla środowiska oraz zainicjowanie
procesów przyrodniczych na martwym dotąd obiekcie, pozostając jednocześnie w zgodzie z decyzją o leśnym kierunku
rekultywacji [10].
Zadaniem prac w fazie technicznej rekultywacji (po
przeprowadzeniu likwidacji istniejącej trasy kolejowej), było
ukształtowanie rzeźby terenu, uregulowanie stosunków wodnych, wykonanie podstawowej korekty właściwości podłoża
oraz ukształtowanie sieci komunikacyjnej.
W ramach projektowanych prac ziemnych założono przebudowanie dotychczasowego układu skarp poprzez nadanie im
nachylenia w przedziale 1 : 3 do 1 : 4. Zakres projektowanych
prac ziemnych oscylował, w zależności od miejsca, od 18 do
38 m3/ 1 mb długości skarp.
Na nowo ukształtowane skarpy przewidziano nawiezienie warstwy utworów potencjalnie żyznych, spryzmowanych
na przylegającym terenie i rozprowadzenie ich na skarpach
południowych cienką warstwą o grubości od 2 do 4 cm. Projektowana operacja dotyczyła tylko powierzchni skarp. Na
powierzchnię wierzchowiny, czyli na większą część nieużytku,
nie przewidziano nawożenia warstw utworów potencjalnie
produktywnych.
Problem gospodarki wodnej na zwałowisku rozwiązano,
tak aby maksymalną ilość wody opadowej dało się retencjo-

Przykładowo w zestawie E, przeznaczonym na partie wierzchowinowe, zaproponowano wśród gatunków głównych: dąb szypułkowy (5%) dąb czerwony (20%), sosnę czarną (15%), modrzew
europejski (15%), grab pospolity (5%), brzozę brodawkowatą
(15%) oraz gatunki pomocnicze, biocenotyczne i fitomelioracyjne:
topolę (1%), olszę czarną i szarą (20%) oraz czeremchę amerykańską i głóg (4%). Zaprojektowana więźba nasadzeń wynosiła
6600 szt/ha.
Materiał sadzeniowy powinien był spełniać odpowiednie
wymagania odnośnie klasy, wykształcenia systemu korzeniowego
oraz pochodzenia. Z punktu widzenia trudnych warunków siedliskowych oraz ograniczeń wynikających z możliwości finansowania, zdecydowano się na wysadzanie drzew w dołki o wymiarach
30x30x30 cm, z zastosowaniem podsypki z ziemi próchnicznej w
ilości ok. 6-8 dm3 na sadzonkę. Termin sadzenia ustalono na jesień
lub wczesną wiosnę. Na powierzchniach zadrzewionych przewidziano nawożenie podstawowe w drugim roku wegetacji sadzonek,
ograniczone tylko do azotu i fosforu. W trzecim i czwartym roku
przewidziano nawożenie pogłówne odpowiednią dawką azotu.
Wśród zabiegów pielęgnacyjnych zakładano uzupełnianie
istniejących wypadów oraz zabezpieczanie przed zgryzaniem
(preparatami chemicznymi lub osłonami mechanicznymi) gatunków szczególnie narażonych, czyli dębów, modrzewi, sosny,
klonu, jaworu i grabu. Na całej zadrzewianej powierzchni
zaprojektowano wysiew nasion łubinu trwałego, jako gatunku
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fitomelioracyjnego. Zabiegi rekultywacyjne zaprojektowano
tak, aby przy możliwie minimalnych zaangażowanych środkach uzyskać maksymalne efekty w postaci zabezpieczenia
przeciwerozyjnego obiektu, poprawienia estetyki krajobrazu
oraz zainicjowania procesów biologicznych. Natomiast biorąc
pod uwagę wszystkie ograniczenia siedliskowe, techniczne, ale
przede wszystkim kosztowe nie brano pod uwagę czynności
mających na celu stworzenie lasu o charakterze produkcyjnym
(gospodarczym).
Krytyczna ocena wykonanych czynności
rekultywacyjnych oraz stanu nasadzeń
w szóstym roku po ich wykonaniu
W maju 2007 roku dokonano wizji terenowej na opisywanym obiekcie. Z perspektywy 6 lat od czasu wykonania
prac rekultywacyjnych można dokonać ich oceny, biorąc pod
uwagę realizację prac technicznych oraz stan wprowadzonej
na zwałowisko roślinności.
Niestety wiele z zaprojektowanych czynności fazy tech-

Rys. 2.

Skarpa południowa drugiego piętra zwałowania. Zdjęcie po lewej z marca 2000, po prawej zdjęcie z tego samego miejsca z maja
2007

nicznej rekultywacji nie doczekało się realizacji. Cały pas skarp
drugiego piętra zwałowiska od strony południowej nie został
przeprofilowany ani obsadzony roślinnością. Nachylenie w
tych częściach obiektu odpowiada kątowi naturalnego zsypu,
co skutecznie blokuje sukcesję naturalną. Tylko w niektórych
miejscach wprowadzono odporny na trudne warunki rokitnik,

Rys. 3.
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który powoli zasiedla powierzchnię skarpy (rys. 2).
Skarpy ostatniego piętra zwałowiska zostały przeprofilowane
poprawnie. Obecnie przejście z wierzchowiny (piętro drugie) na
piętro trzecie dokonuje się w sposób płynny (rys. 3). Pomijając
znikomy zakres i niską jakość realizacji zaprojektowanych prac
ziemnych w fazie technicznej można z satysfakcją stwierdzić, że
niektóre gatunki drzew doskonale zadomowiły się w trudnych
warunkach siedliskowych zwałowiska (rys. 2, 3, 4 i 5).
Spośród gatunków, które w sposób zadowalający przyjęły
się na zwałowisku są: olsze, brzozy i osika. Także modrzew
zdołał w niektórych miejscach osiągnąć pokaźne rozmiary. W
partiach zdominowanych przez te gatunki nastąpiło zwarcie
koron, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość tworzącego się lasu. Niestety niektóre gatunki podatne na zgryzanie,
tj. dęby, grab, klon, nie zostały dostatecznie zabezpieczone, tak
jak to zostało zapisane w projekcie rekultywacji. Powierzchnie
obsadzone tymi gatunkami stanowią wyraźny kontrast w stosunku do tych, w których nastąpiło zwarcie. Niektóre drzewka
nie osiągnęły większej wysokości niż 0,5 m. Kontrast w stanie
nasadzeń wyraźnie widać na zdjęciu (rys. 4). Wykonawcy re-

kultywacji biologicznej nie wykazali należytej staranności w
procesie sadzenia nie dokonując odpowiedniego zmieszania
wysadzanych gatunków. Zamiast tego zespoły gatunków posadzono w pasach. Przy braku zabezpieczenia przed zgryzaniem
przyniosło to fatalny skutek. Sadzonki przyjęły się, ale ich
wzrost jest skutecznie hamowany przez zwierzynę.

Fragment wierzchowiny i skarpy trzeciego piętra zwałowania z marca 2000 i maja 2007. Skarpy przeprofilowano i obsadzono
roślinnością. Na zdjęciu po lewej widoczny fragment trasy kolejowej

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

Rys. 4.

Karłowaty grab na tle owocujących drzew olszy
osiągających wysokość ok. 3 metrów

Tak jak przewidywano, dobrze przyjął się i rozprzestrzenia
rokitnik. Roślina, która ze względu na bardzo ekspansywny rozwój
coraz rzadziej stosowana jest w rekultywacji, wkracza nawet na
bardzo strome skarpy i doskonale je zabezpiecza (rys. 2).
Podsumowanie i wnioski
Pomijając braki w realizacji wielu projektowanych czynności z zakresu rekultywacji technicznej oraz błędy w realizacji
nasadzeń i prac pielęgnacyjnych zastane w maju 2007 r. efekty
przeprowadzonej rekultywacji można ocenić pozytywnie.

Rys. 5.

Roślinność, mimo bardzo trudnych warunków siedliskowych
oraz następujących po sobie lat upalnych i suchych, przyjęła
się w ok. 75%. W wielu miejscach nastąpiło zwarcie koron.
Dobrą ilustracją sukcesu przeprowadzonych prac rekultywacyjnych jest porównanie zdjęć wierzchowiny zwałowiska
z marca 2000 r. oraz z maja 2007 roku (rys. 5).
Wobec przyznanych niewielkich środków finansowych na
rekultywację zaprojektowano prace ograniczone do rozsądnego
minimum. Na podstawie stanu roślinności można sądzić, że
zastosowana na zwałowisku Skrzyszów bezglebowa metoda
nasadzeń zdała egzamin. Dodatkową zaletą tej metody, oprócz
strony kosztowej, jest brak występowania konkurencji dla roślinności drzewiasto-krzewiastej ze strony roślinności zielnej
pochodzącej z sukcesji.
Rekultywację trudno uznać jednak za zakończoną. W celu utrzymania i poprawy uzyskanych efektów należałoby
przeprowadzić prace pielęgnacyjne, zmierzające do zabezpieczenia niektórych gatunków przed zgryzaniem. Ważne jest
również monitorowanie roślinności i ewentualne nawożenie
w niektórych miejscach nawozami azotowymi i fosforowymi.
Wydaje się, że może być to konieczne szczególnie tam, gdzie
nie zostały wprowadzone gatunki fitomelioracyjne, takie jak
olsza czy robinia. Przy dużym wzroście drzew na tego typu
obiektach może wystąpić głód azotowy (wzgl. fosforowy),
spowodowany dużym zapotrzebowaniem roślin, co w skrajnych
przypadkach może doprowadzić do wypadu dorodnych drzew.
W kompleksach z olszą czy robinią nie należy się obawiać głodu
azotowego, w pozostałych miejscach może taki wystąpić.
W przypadku innych pierwiastków można oczekiwać, że w
wyniku wietrzenia łupków będą się one sukcesywnie uwalniały
i przechodziły do tworzącego się kompleksu.
Brak roślinności zielnej wynika z niekorzystnego składu
mechanicznego gruntu i wynikającego z tego okresowego
przesychania wierzchniej jego warstwy. Ten przypadkowy, pozytywny efekt wskazuje jednak na konieczność wprowadzania
sadzonek w odpowiednio przygotowane dołki jak również na
potrzebę okresowego nawożenia stanowisk o mniejszej zasobności składników pokarmowych.
W północno-zachodniej części zwałowiska pozostawiono
strefę o powierzchni 6 ha, w której żadne prace rekultywacyjne, nawet zadarnienie mające powstrzymać emisję niezorganizowaną, nie zostały wykonane, mimo, że zadarnienie było
przewidziane w projekcie. Przez ten obszar poprowadzona

Wierzchowina zwałowiska z widocznym w tle trzecim piętrem zwałowania. Zdjęcie po lewej z marca 2000 r. Zdjęcie po prawej
z maja 2007r. Na pierwszym planie kwitnąca czeremcha
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zostanie trasa autostrady A1. W kontekście budowy autostrad
wydaje się, że obiekty podobne do zwałowiska Skrzyszów mogą
już wkrótce stać się miejscami pozyskiwania deficytowego
materiału, jakim są już nie tylko kruszywa, ale nawet masy
ziemne. Niektóre ze śląskich zwałowisk ze względu na jakość

materiału, już teraz są źródłem pozyskiwania cennych kruszyw.
Wobec deficytu mas ziemnych na potrzeby budowy autostrady
A1 w niedalekiej przyszłości może się okazać, że konieczna
będzie kolejna weryfikacja podejścia do zagospodarowania
zwałowiska Skrzyszów w gminie Godów.
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ZASTOSOWANIE METODY CVP (COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS)
NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ODKRYWKOWYCH KOPALŃ SKALNYCH
SUROWCÓW DROGOWYCH
APPLICATION OF COST-VOLUME-PROFIT (CVP) ANALYSIS IN TWO OPEN-CAST MINES
OF RAW ROCK MATERIALS
Beata Trzaskuś-Żak - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
W artykule przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej za pomocą metody CVP w dwóch odkrywkowych kopalniach
skalnych surowców drogowych. Obliczono w początkowym etapie koszty stałe i zmienne za pomocą metody najmniejszych kwadratów, następnie wyznaczono wartości wielkości granicznych parametrów ekonomicznych takich jak: wielkość sprzedaży, wartość sprzedaży, cenę, koszty stałe i koszty jednostkowe zmienne. Następnie wyznaczono marginesy bezpieczeństwa tych wielkości
granicznych.
This article presents the results of CVP Analysis in two open-cast mines of raw rock materials. The fixed and variable costs
are designated using the least square method. Then there is calculated the value of marginal volumes such as: marginal volume
of selling, marginal value of selling, marginal price, marginal fixed cost and marginal unit variable costs. This paper also includes assignation of safety factors of marginal volumes.

Wprowadzenie
Surowce skalne stanowią istotny składnik gospodarki narodowej, a przemysł wydobywczy w szczególności. W ostatnim
okresie zauważa się dynamiczny wzrost produkcji i przyrost
zagospodarowanych złóż.
Aktualnie zagospodarowane zasoby bilansowe wszystkich
surowców skalnych stanowią około 28% udokumentowanych
zasobów i około 20% zasobów przemysłowych. Górnictwo
skalne cechuje duże rozdrobnienie. Ponad 3800 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działa na potrzeby aż 9 branż.
Ich produkcja stanowi źródło utrzymania dla bezpośrednio
związanych z eksploatacją surowców firm takich jak zakłady
przeróbcze, zaplecza magazynowo-sprzętowe, zabezpieczenia
materiałowego, logistycznego i firm handlowych. Szacuje się,
że ta część przemysłu obsługuje ponad pięciokrotnie większą
ilość pracowników [2].
W wyniku przekształceń własnościowych obok przedsiębiorstw państwowych (najczęściej skomercjalizowanych,
np. w górnictwie węgla brunatnego), funkcjonują liczne
przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (praktycznie
zdecydowana większość zakładów przemysłu cementowego,
Tab.1.

wapienniczego i gipsowego została sprywatyzowana na drodze prywatyzacji kapitałowej), powstały spółki pracownicze
oraz bardzo liczne przedsiębiorstwa prywatne, w tym ostatnim
przypadku w górnictwie kruszyw, kamienia budowlanego
i ceramiki budowlanej.
Górnictwo skalne zajmowało pierwsze miejsce pod względem wydobycia (185 mln ton w 2005 roku) przed górnictwem
węgla kamiennego (około 100 mln ton). Górnictwo węgla
brunatnego dostarcza rocznie od 61 do 65 mln ton paliwa do
elektrowni, a udział produkcji energii elektrycznej opartej
na tym nośniku przekracza 30%. Udział wydobycia kopalin
metodą odkrywkową w łącznym wydobyciu kopalin stałych
(około 380 mln ton) osiągnął poziom około 63% [6].
Perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego w Polsce
Perspektywy rozwoju wydobycia odkrywkowego surowców uzależnione są głównie od kształtowania się w przyszłości
zapotrzebowania w miarę wzrostu zamożności kraju.
Polska jako jeden z biedniejszych krajów Unii Europejskiej
musi dążyć do osiągnięcia wskaźników rozwoju gospodarczego
przynajmniej na poziomie średnim pozostałych krajów UE.

Produkcja kruszyw w Polsce, w latach 2004-2013 (prognoza w mln Mg) [3]

Lata
(1) Kruszywa łamane
(2) Kruszywa żwirowe
Kruszywa naturalne (1+2)
(3) Kruszywa sztuczne
(4) Kruszywa z recyklingu
Kruszywa (1-4)
Zapotrzebowanie na kruszywo dla dróg
Mg/mieszkańca
Zapotrzebowanie/Kruszyw, 1-4 [%]

2005
38
104
142
8
3
153

2006
4
115
157
8
40
169

2007
50
129
179
8
8*
195

2008
60
127
187
7
9*
203

2009
66
130
196
6
11*
213

2010
72
135
207
6
12*
225

2011
80
130
210
5
12*
227

2012
75
130
205
5
14*
224

2013
70
130
200
5
14*
219

4,2

4,6

5,3

5,5

5,8

6,1

6,2

6,1

6,0

56

69

78

89

98

108

112

115

115

* w tym kruszywa naturalne z kopalń węgla kamiennego
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Dotyczy, to nie tylko PKB, ale również innych wskaźników
ekonomicznych [4].
Przykładem mogą być następujące wskaźniki: wskaźnik
zużycia energii elektrycznej, produkcji kruszyw mineralnych,
zużycia cementu i innych kruszyw wytwarzanych z surowców
skalnych. Wartości tych wskaźników w ostatnich latach plasują
Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę prognozy produkcji kruszyw na przyszłość, rozwój branży budownictwa, jak również bieżący
i przewidywany rozwój infrastruktury drogowej, przewiduje
się znaczny wzrost wydobycia surowców naturalnych; kruszyw
łamanych, kruszyw żwirowych, kruszyw sztucznych z recyklingu, co przedstawia tabela 1.
Aplikacja metody CVP (Cost-Volume-Profit Analysis)
w dwóch kopalniach skalnych surowców drogowych:
w kopalni „A” i w kopalni „B”
Istotą metody CVP jest wykorzystanie analizy współzależności pomiędzy pięcioma parametrami ekonomicznymi;
rozmiarem produkcji, wartością sprzedaży, ceną, kosztami
stałymi, kosztami zmiennymi, do wyznaczenia:
a) granicznych wartości tych parametrów ekonomicznych,
b) marginesów bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem wielkości granicznych.
Podstawą metody CVP jest podział kosztów według kryterium ich reagowania na zmianę skali działalności, czyli podział
na koszty stałe i zmienne [7].
Pojęcie wielkość graniczna wywodzi się z problematyki
rachunkowości zarządczej i jest stosowane w metodzie CVP.
Wielkość graniczna każdego z pięciu wskaźników (wielkości
sprzedaży, wartości sprzedaży, ceny, kosztów stałych, kosztów
zmiennych), to taka jego wielkość, przy której zysk operacyjny
wynosi zero [1].
Biorąc powyższe pod uwagę, w dalszych rozważaniach
wielkości te oznaczać będzie:
- graniczną wielkość sprzedaży (produkcji),
- graniczną wartość sprzedaży,
- graniczną cenę,
- graniczne koszty stałe,
- graniczne koszty jednostkowe zmienne.
Z pojęciem wielkości granicznych ściśle związane jest
określenie „margines bezpieczeństwa wielkości ekonomicznych”, czyli w tym przypadku wielkości sprzedaży, wartości
sprzedaży, ceny, kosztów stałych, kosztów jednostkowych
zmiennych.
Margines bezpieczeństwa pozwala ocenić firmie, jak blisko
znajduje się progu rentowności. Im niższy margines bezpieczeństwa, tym dokładniej należy obserwować i kontrolować
sprzedaż i koszty, tym łatwiej bowiem znaleźć się poniżej progu
rentowności [5].
Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów
do wyznaczenia kosztów stałych i zmiennych
Punktem wyjścia przy aplikacji metody CVP jest wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do wyznaczenia kosztów stałych i zmiennych. Wymaga to wykorzystania danych
empirycznych na tyle zmiennych, aby można było wyznaczyć
równania regresji.
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Przy tym założeniu, otrzymane wyniki równań regresji ogólnej
postaci (na przykład dla kosztów operacyjnych):
(1)
należy interpretować w ten sposób, że równanie obrazuje zmiany kosztów operacyjnych miesięcznych przy zmieniającej się
sprzedaży miesięcznej gazu.
Tymczasem wielkości graniczne, zwłaszcza próg rentowności,
mają sens wówczas, jeżeli wyznaczone są w wymiarze rocznym.
Transformacji uzyskanych wyników na wymiar roczny, dokonuje
się według następującego schematu postępowania [1]:
• równanie regresji danych miesięcznych (1) musi przechodzić przez punkt, którego współrzędne stanowią średnie
wielkości sprzedaży miesięcznej – , oraz średnia wielkość kosztów miesięcznych –
( rys. 1),
• otrzymany w równaniu (1) wyraz wolny – Ks, to koszty
stałe w wymiarze miesięcznym, które w stosunku do średniej wartości miesięcznej w roku kosztów operacyjnych
wynoszą określony procent:
(2)
zatem koszty zmienne w wymiarze rocznym w stosunku do
średniej miesięcznej wartości kosztów operacyjnych –
,
wyrażone procentowo to:
Kz = 100 % - [%]

Rys. 1.

(3)

Interpretacja graficzna równania regresji z danych
miesięcznych

Dla ustalenia struktury kosztów stałych i zmiennych wykorzystano miesięczne wielkości sprzedaży kopalni A i B, w latach
I i II, jak również miesięczne koszty operacyjne tych zakładów
zestawione w tabelach 2 i 3. Wyniki obliczeń przedstawione
zostały na rysunkach 2, 3, 4 i 5, jak również w tabach 4.
Z uwagi na jednorazowe wypłaty nagrody „barbórkowej” w miesiącu listopadzie i zaksięgowane wyjątkowo wysokie (ponad dwukrotnie większe niż w pozostałych miesiącach) koszty materiałów
w miesiącu grudniu w roku I, wymienione dwa miesiące zostały
wyłączone z analizy regresji liniowej. Ich ujęcie zaburzyłoby faktyczną zależność kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży.
Na podstawie informacji otrzymanych po zastosowaniu
metody najmniejszych kwadratów wyznaczono wielkości
graniczne parametrów ekonomicznych, jak również marginesy bezpieczeństwa tych wielkości granicznych posługując
się wzorami zamieszczonymi w tabeli 5 i 7. Wyniki obliczeń
wielkości granicznych i marginesów bezpieczeństwa na przykładzie kopalni „A” i „B” przedstawiono w tabeli 6 i 8.
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Ze względu na mniej dokładne dopasowanie liniowej regresji
przy analizie kopalni „A”, próbowano również dopasować wykładniczą linię trendu. Okazało się, że wykładnicza linia trendu gwaranTab. 2.

tuje lepsze dopasowanie. Wskazują na to wartości współczynnika
R-kwadrat, odpowiednio wyższego dla trendu wykładniczego.
Wyniki analizy zamieszczono na rysunkach 6 i 7, oraz w tabeli 9.

Zestawienie kosztów operacyjnych, przychodów operacyjnych i wielkości sprzedaży w kopalni skalnych surowców drogowych
„A”, w układzie miesięcznym

Wielkość
sprzedaży

Przychody
ze sprzedaży
i zrównane
z nimi ogółem

Koszty
działalności
operacyjnej

Wielkość
sprzedaży

Przychody
ze sprzedaży
i zrównane
z nimi ogółem

Koszty
działalności
operacyjnej

[tony]

[zł]

[zł]

[tony]

[zł]

[zł]

Miesiące

Rok I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Suma
średnia
miesięczna
Tab. 3.

Rok II

5 117,80
2 770,00
11 065,00
37 166,00
53 241,00
54 882,00
55 776,00
66 759,00
59 626,00
64 658,00
56 665,00
35 997,00
503 722,00

104 626,82
68 397,38
271 756,09
1 027 717,05
1 406 466,32
1 406 504,76
1 439 942,04
1 741 243,69
1 496 597,71
1 642 021,82
1 508 778,28
1 087 402,45
13 201 454,41

678 707,14
712 353,35
689 108,53
733 881,21
862 392,67
1 024 195,38
1 004 727,09
1 187 883,68
1 466 970,90
1 189 612,51
1 643 980,97
1 713 933,69
12 907 746,52

4 555,00
4 643,00
4 939,00
22 066,00
36 219,00
48 405,00
49 222,00
48 697,00
53 570,00
48 116,00
40 351,00
24 871,00
385 654,00

151 716,15
174 028,43
138 399,92
539 275,74
923 634,62
1 153 848,76
1 353 755,02
1 334 081,25
1 425 960,83
1 383 347,40
1 060 403,70
681 157,59
10319 609,41

553 909,27
632 165,39
514 445,43
582 312,37
667 876,05
750 689,72
901 900,98
942 264,86
1 155 770,34
1 142 573,87
1 285 187,48
879 884,40
10 008 980,16

41 976,83

1 100 121,20

1 075 645,54

32 137,83

859 967,45

834 081,68

Zestawienie kosztów operacyjnych, przychodów operacyjnych i wielkości sprzedaży w kopalni skalnych surowców drogowych
„B”, w układzie miesięcznym

Wielkość
sprzedaży

Przychody
ze sprzedaży
i zrównane
z nimi ogółem

Koszty
działalności
operacyjnej

Wielkość
sprzedaży

Przychody
ze sprzedaży
i zrównane
z nimi ogółem

Koszty
działalności
operacyjnej

[tony]

[zł]

[zł]

[tony]

[zł]

[zł]

Miesiące

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Suma
średnia
miesięczna

12 332,00
28 112,80
51 288,20
60 934,20
58 511,80
62 861,40
63 491,00
58 188,60
61 028,00
61 891,20
48 574,20
59 467,30
626 688,70
52 224,06

Rok I
471 555,00
1 008 548,00
1 757 699,00
2 242 902,00
2 144 562,00
2 195 402,00
2 233 603,00
2 126 893,71
2 311 361,83
2 324 868,26
1 822 613,49
1 256 717,22
21 896 725,51

806 004,00
1 145 103,00
1 748 440,00
1 814 864,00
1 727 951,00
1 743 207,00
1 952 118,00
1 665 121,00
1 693 933,67
1 651 419,30
2 166 102,46
1 846 759,59
19 961 023,02

1 824 727,13

1 663 418,59

39 823,10
32 441,10
44 456,90
52 180,90
40 880,20
45 633,70
55 620,70
66 538,80
70 623,70
68 810,80
50 769,40
31 976,20
599 755,50
49 979,63

Rok II
1 313 846,00
1 075 801,00
1 583 896,00
1 927 465,00
1 488 092,00
1 658 071,00
1 991 554,00
2 513 978,00
2 755 368,00
2 611 400,00
1 753 618,00
1 107 039,00
21 780 128,00
1 815 010,67

1 348 895,00
1 105 049,00
1 497 082,00
1 588 855,00
1 363 806,00
1 425 670,00
1 570 118,00
2 057 150,00
2 054 639,00
1 884 589,00
2 017 491,00
1 559 759,00
19 473 103,00
1 622 758,58
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Rys. 2.

Zależność kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży
w kopalni „A” w roku I

Rys. 3.

Zależność kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży
w kopalni „A” w roku II

Rys. 4.

Zależność kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży
w kopalni „B” w roku I

Rys. 5.

Zależność kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży
w kopalni „B” w roku II

Rys. 6.

Zależność kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży
w kopalni „B” w roku I

Rys. 7.

Zależność kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży
w kopalni „B” w roku II

Tab. 4.

Wyniki analizy po zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów

KOPALNIA „A”
KOPALNIA „B”
Rok II
Rok I
Rok II
Wymiar miesięczny
kjz [zł/tonę]
8,573
10,054
18,598
19,334
Ks [zł]
602582
510973
692152
656452
Równania regresji zależności kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży w wymiarze miesięcznym
Ko=kjzx+Ks
Ko=8,573x+602582
Ko=10,054x+510973
Ko=18,598x+692152
Ko=19,334x+656452
Wymiar roczny
kjz [zł/tonę]
8,573
10,054
18,598
19,334
Ks [%]
56,02%
61,26%
41,61%
40,45%
Ks [zł]
7 230 919,60
6 131 501,25
8 305 781,68
7 876 870,16
Kz [%]
43,98%
38,74%
58,39%
59,55%
Kz [zł]
5 676 826,92
3 877 478,91
11 655 241,34
11 596 232,84
Równania regresji zależności kosztów operacyjnych od wielkości sprzedaży w wymiarze rocznym
Ko=kjzx+Ks
Ko=8,573x+7230919,60 Ko=10,054x+6131501,25 Ko=18,598x+8 305 781,68 Ko=19,334x+7 876 870,16
Wyszczególnienie
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Tab. 5.

Zastosowane wzory na wielkości graniczne

Oznaczenie
wielkości granicznej

Formuła
Ks
c - k jz

Graniczna wielkość
produkcji/sprzedaży

BEP =

Graniczna wartość
sprzedaży

BEPi = BEP × c

K s + k jz × x p

Graniczna wartość
ceny sprzedaży

cg =

Graniczna wartość
kosztów stałych

K sg = (c - k jz ) × x p

Graniczne koszty
jednostkowe zmienne

k jzg =

xp

c × xp - Ks
xp

Oznaczenia we wzorze
BEP - graniczna wielkość produkcji/sprzedaży, tony
Ks – koszty stałe, zł,
c - cena, zł/tonę,
kjz – koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę.
BEP’ – graniczna wartość sprzedaży, zł,
BEP – graniczna wielkość produkcji/sprzedaży, tony
c - cena, zł/tonę.
cg – graniczna cena, zł/tonę,
Ks – koszty stałe, zł,
kjz – koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę,
xp – wielkość sprzedaży, tony.
Ksg – graniczne koszty stałe, zł,
c - cena, zł/tonę,
kjz – koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę,
xp – wielkość sprzedaży, tony.
kjzg - graniczne koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę,
c - cena, zł/tonę,
xp – wielkość sprzedaży, tony.

Numer
wzoru
(4)

(8)

(6)

(7)

(8)

Tab. 6. Wyniki obliczeń wielkości granicznych dla kopalni „A” i „B” w latach I i II
Wartość
Oznaczenie wielkości granicznej
Przychody operacyjne, Po [zł]
Sprzedaż, x [tony]
Cena średnia sprzedaży cśr [zł/tonę]
Ilościowy próg rentowności BEP [tony]
Wartościowy próg rentowności BEP’ [tys. zł]
Graniczna cenacg [zł/m3]
Graniczne koszty stałeKsg [tys. zł]
Graniczne koszty jednostkowe zmienne kjzg [ zł/tonę]
Tab. 7.

KOPALNIA „A”
Rok I
Rok II
13 201 454,41
10 319 609,41
503 722,00
385 654,00
26,21
26,76
409 985,80
367 023,90
10 745 727,89
9 821 559,52
22,93
25,95
8 884 144,91
6 442 735,72
11,86
10,86

KOPALNIA „B”
Rok I
Rok II
21 896 725,51
21 780 128,00
626 688,70
599 755,50
34,94
36,32
541 375,42
463 727,20
18 915 657,14
16 842 571,78
31,85
32,47
10 241 346,74
10 187 446,92
21,69
23,19

Zastosowane wzory na marginesy bezpieczeństwa

Oznaczenie marginesu
bezpieczeństwa
Margines
bezpieczeństwa progu
ilościowego Bx
Margines
bezpieczeństwa progu
wartościowego Bp
Margines
bezpieczeństwa
ceny Bc

Formuła

Oznaczenia we wzorze

Numer
wzoru

Bx = x p - BEP

BEP - graniczna wielkość produkcji/sprzedaży, tony
Ks – koszty stałe, zł,
c - cena, zł/tonę,
kjz – koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę.

(9)

B p = P0 - BEP '

BEP’ – graniczna wartość sprzedaży, zł,
BEP – graniczna wielkość produkcji/sprzedaży, tony
c - cena, zł/tonę.

(10)

Bc = c - cg

Margines
bezpieczeństwa
kosztów stałych BK

B Ks = K Sg - K s

Margines bezpieczeństwa
kosztu jednostkowego
zmiennego Bkjz

Bkjz = k jzg - k jz

cg – graniczna cena, zł/tonę,
Ks – koszty stałe, zł,
kjz – koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę,
xp – wielkość sprzedaży, tony.
Ksg – graniczne koszty stałe, zł,
c - cena, zł/tonę,
kjz – koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę,
xp – wielkość sprzedaży, tony.
kjzg - graniczne koszty jednostkowe zmienne, zł/tonę,
c - cena, zł/tonę,
xp – wielkość sprzedaży, tony.

(11)

(12)

(13)
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Tab. 8.

Wyniki obliczeń marginesów bezpieczeństwa wielkości granicznych

Oznaczenie
marginesu bezpieczeństwa

Lp.

Margines bezpieczeństwa progu ilościowego Bx [tony]
Margines bezpieczeństwa progu wartościowego Bp [tys. zł]
Margines bezpieczeństwa ceny Bc
[zł/tonę]
Margines bezpieczeństwa kosztów
stałych BKs [tys. zł]
Margines bezpieczeństwa kosztów
jednostkowych zmiennych Bkjz [zł/
tonę]

1
2
3
4
5
Tab. 9.

KOPALNIA „A”
Rok I
Rok II

KOPALNIA „B”
Rok I
Rok II

93 736,20

18 630,10

85 313,28

136 028,30

2 455 726,52

498 049,89

2 981 068,37

4 937 556,22

3,28

0,81

3,09

3,85

1 653 225,31

311 234,48

1 935 565,06

2 310 576,76

3,28

0,81

3,09

3,85

Wyniki obliczeń równań regresji wykładniczej

KOPALNIA „A”
Rok I
Rok II
Wymiar miesięczny
kjz [zł/tonę]
10,588
7,777
631 225,69
507 592,95
Ks [zł]
Równania regresji zależności kosztów operacyjnych
od wielkości sprzedaży gazu
w wymiarze miesięcznym
ax
Ko= Ks· e Ko=631225,69·e0,0000092x Ko=507592,95·e0,0000123x
Wymiar roczny
kjz [zł/tonę]
10,588
7,777
Ks [%]
58,68%
60,86%
7 574 265,66
6 091 465,33
Ks [zł]
Kz [%]
41,32%
39,14%
5 333 480,86
3 917 514,83
Kz [zł]

Dla roku II:

Wyszczególnienie

Aby obliczyć progi rentowności dla roku I i II w wymiarze
miesięcznym, należy rozwiązać równanie, które zakłada, że
przychody operacyjne równają się kosztom operacyjnym.
Przy tym warunku wylicza się wielkość sprzedaży w progu
rentowności:
Dla roku I:

Równość ta zachodzi wtedy gdy:

Równość ta zachodzi wtedy gdy:
Oznacza to, że w układzie miesięcznym roku I kopalnia „A”
będzie osiągała zysk, przy założeniu, że sprzedaż będzie wyższa
niż 32 467 ton i niższa niż 257 594 tony. Analizując wymiar
miesięczny dla roku II kopalnia „A” będzie osiągała zysk, jeżeli
jej sprzedaż będzie przyjmowała wartości pomiędzy 26 172
tony a 185 302 tony.
Wnioski
Z przeprowadzonej analizy za pomocą metody CVP (Cost-Volume-Profit Analysis) wynika, że obie badane kopalnie
skalnych surowców drogowych, zarówno kopalnia „A”, jak
i kopalnia „B” są w dobrej kondycji finansowej.
W kopalni „A”, jak również w kopalni „B” obliczone
marginesy bezpieczeństwa wielkości granicznych są dodatnie.
Oznacza to możliwość zmiany (manewrowania) wielkościami
parametrów ekonomicznych, takimi jak: wielkością sprzedaży,
ceną, kosztami stałymi i kosztami jednostkowymi zmiennymi
o określone wielkości przedstawione w tabeli 7, bez obawy, że
przy ich pomniejszeniu (cena, wielkość produkcji/sprzedaży)
lub po zwiększeniu (koszty stałe, koszty jednostkowe zmienne)
przedsiębiorstwo będzie ponosiło straty. Jeśli wprowadzane
zmiany tych parametrów nie przekroczą poziomu wielkości
zawartego w tabeli 7, dla poszczególnych wielkości granicznych, to kopalnie nie będą ponosić straty.
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REWITALIZACJA OBSZARÓW POEKSPLOATACYJNYCH
W ZAGŁĘBIU BEŁCHATOWSKIM – ANALIZA UWARUNKOWAŃ
REVITALIZATION OF POST-MINING AREAS IN THE BEŁCHATOWSKI LIGNITE BASIN
– CONDITIONS ANALYSIS
Anna Ostręga, Rafał Gugała - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków
W artykule przedstawiona została analiza uwarunkowań poprzedzająca nakreślenie koncepcji rewitalizacji terenów po eksploatacji węgla brunatnego w Zagłębiu Bełchatowskim. Wprawdzie całkowita likwidacja nastąpi dopiero za kilkadziesiąt lat, to
ważne jest, aby sukcesywnie prowadzona rekultywacja terenów zbędnych dla eksploatacji zapewniła harmonijne zagospodarowanie całego rejonu w przyszłości. Sposoby rewitalizacji powinny wynikać nie tylko z uwarunkowań wewnętrznych: technicznych, hydrologicznych czy środowiskowych, ale również z charakterystyki otoczenia, w tym kwestii społeczno–gospodarczych.
Należy mieć bowiem na uwadze fakt, że przyszłe funkcje obszaru poeksploatacyjnego powinny w jak największym stopniu
rekompensować utratę miejsc pracy z powodu likwidacji największego przedsiębiorstwa w regionie. W związku z powyższym realizowane i planowane obecnie kierunki, takie jak leśne i rekreacyjne powinny być łączone z funkcjami gospodarczymi. Dobrze
przygotowane tereny pod działalność przemysłowo–usługową oraz atrakcyjne otoczenie w postaci bazy rekreacyjno–wypoczynkowej i terenów leśnych będzie z pewnością dodatkowym atutem dla inwestorów. W artykule zwrócono uwagę na zachowanie
tożsamości miejsca i upamiętnienie istotnej dla regionu działalności wydobywczej poprzez utworzenie „żywego” muzeum górnictwa.
The article presents the conditions analysis preceding the establishment of the revitalization concept of the post-mining
areas in the Bełchatowski Lignite Basin. In fact, the total liquidation shall take place after several dozen years, therefore it is
essential that the successively carried out reclamation of the areas not necessary for mining ensures the sustainable development of the entire region in the future. The means of revitalization should result not only from the following internal conditions:
technical, hydrological or environment, but also from the nature of the surroundings, including social and economic issues. One
should be aware of the fact that the future functions of the post-mining areas should to in the greatest extent possible compensate
for the loss of work places due to the closing down of the largest enterprise in the region. In relation to the above, the modes
carried out and those currently planned, such as forest and recreational should also be linked with economic functions. Well prepared areas for industrial and commercial activities as well as attractive surroundings in the form of a recreational and leisure
base and forest surroundings will undoubtedly be an additional advantage for investors. The article also points to maintaining
the identity of the area and remembering the extracting activity, which was very significant for the region, through the creation
of a “live” mining museum.
Wprowadzenie
Największa, zarówno pod względem wydobycia węgla
brunatnego, jak i zajmowanej, a więc przekształconej działalnością wydobywczą powierzchni, Kopalnia Bełchatów wymaga
podjęcia działań rewitalizacyjnych z dużym wyprzedzeniem.
Działania te powinny być oparte o wizję rejonu poeksploatacyjnego w przyszłości. Zakończenie działalności wydobywczej
będzie miało miejsce dopiero za ok. 30 lat, ale już dziś trzeba
postawić pytanie czym ma być w przyszłości obecny rejon
wydobywczy? Kompleksem leśnym? Centrum sportowo–rekreacyjnym, które dzięki atrakcyjnej ofercie przyciąga ludzi
z całego regionu, a może i z Polski? Jakie funkcje mają pełnić
wówczas poszczególne obiekty Kopalni?
Opisana skala przekształceń czyni rewitalizację procesem
długotrwałym i trudnym, ale jednocześnie stwarza duże możliwości w zakresie uczynienia regionu atrakcyjnym w wyniku
rewitalizacji terenów zajmowanych obecnie pod działalność
wydobywczą.
Przywracanie pierwotnych funkcji terenom przekształconym działalnością górniczą zwykle nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia, zwłaszcza w przypadku eksploatacji węgla
brunatnego, gdzie konieczne jest zajmowanie tysięcy hektarów

pod eksploatację i przemieszczanie ogromnych objętości mas
ziemnych i skalnych. Powstałe w ten sposób antropogeniczne
formy w krajobrazie mogą być jednak w ciekawy i potrzebny
sposób wykorzystane, czego dowodem jest rewitalizacja zwałowiska zewnętrznego przy odkrywce Bełchatów.
Kreowanie koncepcji rewitalizacji rejonu poeksploatacyjnego
Obecnie rozumiana rewitalizacja nakazuje kompleksowe
podejście do kwestii przywracania wartości użytkowych obszarom zdegradowanym. Rewitalizacja polega bowiem na łączeniu
w jednym procesie działań o charakterze technicznym, środowiskowym i społecznym, a ich rezultatem ma być przywrócenie
ładu przestrzennego, poprawa stanu środowiska, ożywienie
gospodarcze i społeczne oraz poprawa jakości życia lokalnej
społeczności. Istotne jest również podejmowanie działań w celu
zachowania walorów historycznych danego obszaru, w tym
dziedzictwa poprzemysłowego, dla podkreślenia unikalności
i zachowania tożsamości miejsca.
Takie podejście do rewitalizacji wymaga dokonania analiz
nie tylko w odniesieniu do obiektów wymagających rekultywacji, ale nawiązania do ich otoczenia. Sukces rewitalizacji powinien się opierać zatem nie tylko na technicznych zabiegach, ale
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na wykorzystaniu atutów jakie posiadają obiekty wymagające
zabiegów naprawczych i analogicznie – na uwzględnieniu potrzeb (problemów) i wykorzystaniu potencjału regionu. Proces
ten zobrazowany został na rysunku 1.

W artykule przedstawiony został sposób kreowania koncepcji
rewitalizacji przyszłego rejonu poeksploatacyjnego Kopalni
Bełchatów spełniający wymienione wyżej zasady, co schematycznie przedstawione zostało na rysunku 2.
Charakterystyka obiektów Kopalni

Rys. 1.

Oddziaływanie na linii rejon poeksploatacyjny
– otoczenie w procesie kreowania koncepcji rewitalizacji
(opracowanie własne)

Kompleksowe podejście do rewitalizacji opracowane zostało na
przykładzie rejonu poeksploatacyjnego Krzemionki Podgórskie
w Krakowie, gdzie wybór kierunków zagospodarowania dla
obiektów rejonu poprzedzony został charakterystyką i analizą
szeregu czynników oraz ustalonych kryteriów, a następnie ich
hierarchizacją przy wykorzystaniu metody heurystycznej [3].

Rys. 2.

Procedura postępowania dla kreowania i realizacji
koncepcji rewitalizacji (opracowanie własne)

Kompleksowe podejście do zagadnień rewitalizacyjnych
jest preferowane również przez Komisję Europejską i tylko
projekty rewitalizacyjne spełniające zasady zawarte we wcześniej przedstawionej definicji mają szansę na dofinansowanie
z funduszy strukturalnych UE. Wytyczne KE przetransponowane zostały również do krajowych dokumentów strategicznych
będących podstawą ubiegania się o fundusze UE.
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Szacuje się, że ogółem podczas działalności wydobywczej
Kopalnia wyłączy ok. 11200 ha, w tym ok. 7000 ha gruntów rolnych, ok. 2900 ha leśnych i ok. 1300 ha innych [2]. Wprawdzie
tereny te są wyłączane spod pierwotnej działalności, a potem
rewitalizowane i oddawane środowisku i społeczeństwu sukcesywnie, to sposób ich rewitalizacji wymaga rzetelnych analiz
i głębokich przemyśleń w oparciu o wizję obecnie eksploatowanego rejonu. Skala przedsięwzięcia jest bowiem ogromna
i wykracza poza jedno pokolenie.
Dominującym dotychczas kierunkiem rekultywacji i zagospodarowania realizowanym na terenach poeksploatacyjnych
jest kierunek leśny. Do tej pory przeprowadzono rekultywację
i zagospodarowanie następujących obiektów [8]:
• zwałowiska zewnętrznego o/Bełchatów i terenów przyległych w kierunkach:
o leśnym – 1516 ha gruntów (przekazano Lasom Państwowym),
o sportowo–rekreacyjnym, trasa narciarska – 14 ha,
ścieżki rowerowe i edukacyjne,
o składowisko gipsów dla BOT Elektrowni Bełchatów
S.A. – 42 ha,
• zwałowiska wewnętrznego o/Bełchatów w kierunku:
o leśnym
– 794 ha (rekultywacja podstawowa), 233 ha (rekultywacja szczegółowa),
– 54 ha przekazano Lasom Państwowym, a 146 ha
jest przygotowywane do przekazania.
Szacuje się, że docelowo do zagospodarowania leśnego
zostanie przekazane ok. 5500 ha terenów poeksploatacyjnych.
Obiekty, które w przyszłości wymagać będą rekultywacji i zagospodarowania zestawione zostały w tabeli 1 z podaniem ich
podstawowych parametrów technicznych, a ich rozmieszczenie
w przestrzeni przedstawiono na rysunku 3.
Niewątpliwie najtrudniejszymi obiektami do rewitalizacji ze
względu na ich końcowe wymiary będą wyrobiska poeksploatacyjne. Istotnym jest fakt, że po zaprzestaniu eksploatacji (i odwadniania) odkrywki Bełchatów i Szczerców zaczną się samoczynnie
wypełniać wodą, co wymusza kierunek wodny zagospodarowania.
Dla zrealizowania tego sposobu zagospodarowania koniecznym
będzie wypłycenie wyrobisk (z głębokości 280 m do ok. 100 m)
i ochrona wysadu solnego. Masy ziemne potrzebne do wykonania
tego zadania pochodzić będą przede wszystkim ze zwałowiska
zewnętrznego o/Szczerców. Zostały już podjęte stosowne prace
projektowe i badawcze w tym kierunku [4], [5].
Konieczność wypłycenia wyrobisk stawia zatem pod
znakiem zapytania istnienie zwałowiska przy o/Szczerców w
przyszłości. Z dotychczas przeprowadzonych prac projektowych i koncepcyjnych dotyczących rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska zewnętrznego wynika, że może być ono
całkowicie lub częściowo zlikwidowane. Zatem rekultywacji
i zagospodarowania wymagać będzie:
- teren po zlikwidowanym zwałowisku ok. 1200 ha, albo
- zwałowisko o objętości mas ziemnych 315 mln m3, albo
- zwałowisko o objętości mas ziemnych 160 mln m3.
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Tab. 1.

Informacje i dane techniczne obiektów wymagających rewitalizacji (źródło: [2], [4], [5], [8])

Wyszczególnienie
Zakończenie eksploatacji węgla w wyrobisku
Pojemność wyrobiska poeksploatacyjnego
Objętość zbiornika wodnego
Maksymalna głębokość zbiornika wodnego
Powierzchnia zbiornika końcowego
Długość linii brzegowej
Ilość wody niezbędna do wypełnienia zbiornika do docelowej rzędnej lustra wody (po uwzględnieniu osiadania)
Zakończenie wypełniania wodą wyrobisk końcowych
ze wspomaganiem dodatkowym (zasilanie wodami
spoza leja depresji)
Objętość zwałowiska zewnętrznego
Powierzchnia stopy zwałowiska
Wysokość zwałowiska

Rys. 3.

Pole Bełchatów
2019 r.
1691 mln m3
ok. 1500 mln m3
103 m
19,02 km2
ok. 25 km
1 264,6 mln m3

Pole Szczerców
2036 r.
2 007 mln m3
ok. 1250 mln m3
94 m
21,44 km2
ok.23 km
1 204 mln m3

2072 r.

2076 r.

ok. 1354 mln m3
1480 ha
195 m

903 mln m3
1200 ha
140 m

Usytuowanie poszczególnych obiektów na terenie KWB „Bełchatów” i otoczeniu (opracowanie własne)

Jeśli zwałowisko nie zostałoby zlikwidowane planuje się na
jego północno–wschodnim zboczu utworzyć Ośrodek Sportów
Zimowych [5].
Odpowiedniego zagospodarowania wymagać będą obiekty
infrastruktury w postaci budynków, maszyn i urządzeń, dróg
dojazdowych, a także terenów wykorzystywanych np. na składy
materiału. Zakończenie eksploatacji nie musi się wiązać z fizyczną likwidacją obiektów infrastruktury, ale ich adaptacją
na cele użytkowe jeśli ich stan fizyczny na to pozwoli (obiekty
budowlane), czy wykorzystaniem jako eksponaty muzealne
(maszyny i urządzenia). Terenom poprzemysłowym można
nadać inne funkcje przemysłowe lub usługowe, aby uniknąć
kosztownej rekultywacji oraz konieczności wyłączania terenów
zielonych pod nowe inwestycje.
Analiza uwarunkowań zewnętrznych
Poszczególne obiekty Kopalni powinny być zagospodarowywane w harmonii zarówno względem siebie jak i względem
otoczenia, a nadawane funkcje wynikać z ich charakterystyki

i uwarunkowań zewnętrznych. W pełnej wersji pracy [1]
przedstawiona została szczegółowa charakterystyka otoczenia z uwzględnieniem czynników przestrzennych, środowiskowych, społecznych, kulturowych i formalno–prawnych
mających znaczenie dla ustalenia sposobów rewitalizacji. Ze
względu na ograniczoną objętość artykułu przedstawiona zostanie jedynie synteza tej charakterystyki.
Czynniki przestrzenne. BOT KWB „Bełchatów” znajduje
się w bardzo atrakcyjnym położeniu geograficznym – w centrum Polski, w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim. W odległości 50 km od Łodzi, 150 km od Warszawy
oraz 186 km od Wrocławia. Obszarem swoich podstawowych
inwestycji obejmuje gminy: Kleszczów, Kamieńsk, Bełchatów, Kluki, Rząśnia, Sulmierzyce, Siemkowice, Pajęczno,
Strzelce Wielkie, Kiełczygów, Rusiec, Szczerców oraz Wola
Krzystoporska, a więc wykracza poza powiat bełchatowski.
Rejon Kopalni „Bełchatów” charakteryzuje się dogodnymi
połączeniami drogowymi i kolejowymi, leży na skrzyżowaniu
dróg krajowych i międzynarodowych (trasa Katowice–Łódź–
–Gdańsk oraz Warszawa–Wrocław–Praga), w pobliżu trasy
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Katowice–Warszawa i tuż przy bocznicy kolejowej łączącej
Bełchatów z węzłem kolejowym w Piotrkowie. W przyszłości
planuje się przekształcenie lotniska wojskowego w Łasku
(30 km od Bełchatowa) w lotnisko towarowe [6]. Na terenie
powiatu bełchatowskiego znajdują sie ośrodki wypoczynkowe
i rekreacyjne: „Wawrzkowizna”, „Słok” oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Góra Kamieńsk” posiadające zróżnicowaną ofertę
rekreacyjną i bazę noclegową. Dogodna sieć infrastruktury
komunikacyjnej czyni omawiany rejon atrakcyjnym pod względem możliwości inwestycyjnych, a także korzystania z oferty
sportowej, kulturowej, wypoczynkowej i turystycznej.
Czynniki społeczno–gospodarcze. Rejon eksploatacji (powiaty bełchatowski i pajęczański) zamieszkuje ludność głównie w
wieku produkcyjnym (60 do 65 % w zależności od powiatu). Osoby
w wieku przedprodukcyjnym stanowią ok. 20–22%, natomiast w
wielu poprodukcyjnym 11 do 17 %. Negatywnym zjawiskiem jest
spadek osób w wieku przedprodukcyjnym na przestrzeni ostatnich
lat. BOT KWB „Bełchatów” S.A. i BOT Elektrownia „Bełchatów”
S.A. są największymi przedsiębiorstwami w regionie i jego rozwój
jest ściśle związany z ich funkcjonowaniem. Przedsiębiorstwa te
nie tylko stanowią źródła dochodu dla jednostek terytorialnych, ale
zatrudniają dużą liczbę osób: Kopalnia 8210 osób [8], Elektrownia
4700 osób [6], na współpracy z nimi opiera swą działalność wiele
firm w regionie. Mimo tego poziom bezrobocia jest wysoki i wynosi 12,5 % w powiecie bełchatowskim, a w powiecie pajęczańskim 15,9%. Dla porównania stopa bezrobocia w województwie
łódzkim kształtuje się na poziomie 14,5 %, a w kraju 14.4 % [9].
Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, ludzie młodzi od 25 do
34 lat oraz osoby z najniższym wykształceniem (gimnazjalnym,
podstawowym i niepełnym podstawowym oraz zasadniczym zawodowym). Biorąc powyższe pod uwagę, realizowane sukcesywnie
rekultywacja i zagospodarowanie powinny uwzględniać fakt całkowitej likwidacji Kopalni i konieczności rekompensaty utraconych
w ten sposób miejsc pracy, by nie dopuścić do zwiększenia i tak
wysokiego poziomu bezrobocia.
Czynniki środowiskowe. W rejonie Kopalni Bełchatów
znajduje się sporo ciekawych terenów i obiektów przyrodniczych, dla których ustanowione zostały różne formy ochrony
przyrody: parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego
krajobrazu, pomniki przyrody czy użytki ekologiczne. Na charakterystyczne wartości środowiskowe składają się [6]:
• wyjątkowa, jak na warunki Polski Środkowej, duża liczba
różnych typów torfowisk i bagiennych borów sosnowych
ze stanowiskami rzadkich i ginących roślin,
• dolina Widawki wraz z jej dopływami mającymi na krótkich odcinkach naturalny charakter, przejawiający się
występowaniem typowych układów roślinności wodnej,
szuwarowej, łąkowej i zaroślowej,
• koncentracje wydm śródlądowych i pól piasków eolicznych
oraz porastających je naturalnych, suchych borów sosnowych i muraw psammofilnych zbiorowisk, które ustępują
obecnie z krajobrazu Polski niżowej.
Walory środowiska same w sobie uatrakcyjniają region i stanowią przeciwwagę dla działalności przemysłowej. Przyrodnicze
osobliwości regionu ujęte w ścieżki tematyczne możliwe do
przemierzania pieszo czy rowerem mogą być połączone również
ze ścieżkami wytyczanymi na terenach zrewitalizowanych.
Czynniki kulturowe. Na zasoby kulturowe regionu składają
się przede wszystkim zespoły dworskie i pałacowe znajdujące
się m.in. w Bełchatowie, Klukach, Słupi, Strzyżewicach, Chorzenicach, zespół bunkrów w Szczercowie oraz obiekty sakralne
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i drewniana zabudowa mieszkalna z XIX i XX w. w wielu
gminach. Nie są to jednak obiekty, które wyróżniałyby region
spośród innych i przyciągały turystów z Polski i zagranicy, jak
np. zabytki Krakowa czy Wieliczki. Atutem regionu łódzkiego
może stać się muzeum górnictwa oparte na dziedzictwie przemysłowym Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Wybrane
maszyny i urządzenia wykorzystywane obecnie do eksploatacji
węgla ze względu na ogromne rozmiary a także brak możliwości obserwacji ich pracy przez osoby spoza Kopalni budzić
mogą duże zainteresowanie i przyciągać wielu turystów.
Nakreślenie funkcji głównych i uzupełniających
dla rejonu poeksploatacyjnego
Przeprowadzona charakterystyka i analiza zarówno obiektów
będących przedmiotem rewitalizacji jak również ich otoczenia
pozwoliła nakreślić wizję przyszłego rejonu poeksploatacyjnego oraz funkcje dla poszczególnych jego obiektów, które
będą tworzyć harmonijną całość. Z dużym powodzeniem zagospodarowane zwałowisko zewnętrzne o/Bełchatów dla celów
sportowo-rekreacyjnych, planowane wodne (rekreacyjne) zagospodarowanie wyrobisk wymuszone względami technicznymi
i hydrologicznymi, a także znajdujące się w otoczeniu obiekty
sportowe i rekreacyjne („Wawrzkowizna”, „Słok”) predestynują
obecny rejon wydobywczy do przekształcenia go w centrum
sportowo–rekreacyjnego. Chodzi o „centrum” w dosłownym
tego słowa znaczeniu, czyli przygotowanie takiej oferty, która
będzie ściągać amatorów sportu i wypoczynku nie tylko z okolic,
ale i regionu, a nawet z Polski. Proponowane funkcje powinny
uzupełniać istniejącą ofertę sportowo–rekreacyjną z otoczenia
Kopalni, a nie dublować jej. Głównym kierunkiem zatem będzie
sportowo–rekreacyjny, a kierunkami uzupełniającymi kulturowy
i gospodarczy. Koncepcję rewitalizacji przyszłego rejonu poeksploatacyjnego przedstawiono na rysunku 4.
Kierunek sportowo–rekreacyjny. Funkcje sportowe
i rekreacyjne związane będą przede wszystkim ze zbiornikami
wodnymi jakie powstaną w wyrobiskach poeksploatacyjnych
Szczerców i Bełchatów, a także z terenami bezpośrednio do
nich przylegającymi. Z uwagi na wymiary przyszłych zbiorników ich rekultywacja i zagospodarowanie będzie dużym
wyzwaniem, dającym jednak szeroki wachlarz możliwości.
Funkcje zbiorników powinny być zróżnicowane w celu zwiększenia ich atrakcyjności.
I tak, obecna odkrywka „Szczerców”, z uwagi na większą
odległość od Elektrownii i terenów zaplecza techniczno–biurowego pola „Bełchatów”, które z pewnością nie będą zbyt
atrakcyjnym widokiem dla wczasowiczów, przekształcona
zostałaby na zbiornik rekreacyjno–sportowy z kąpieliskami
i możliwością korzystania ze sprzętów wodnych i motorowodnych. W tym celu przygotowane zostałyby:
- odpowiednio wyprofilowane i zapiaszczone plaże na brzegach od strony wschodniej i częściowo południowej,
- ustawione prostopadle do linii brzegowych plaż pomosty
służące jako przystanie ze sposobnością wypożyczenia
sprzętu wodnego oraz jako stanowiska dla ratowników
przy sektorach pływackich,
- wyselekcjonowane wzdłuż linii brzegu, od strony północnej, specjalne tory do zawodów kajakowych, sportów
motorowych itp. wraz z niewysokimi trybunami bądź stosownie ukształtowaną, trawiastą skarpą pełniącą funkcję
punktu obserwacyjnego dla kibiców.
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Rys. 4.

Koncepcja rewitalizacji rejonu po eksploatacji węgla brunatnego (źródło: [1])

Natomiast akwen w polu „Bełchatów” zostałby przystosowany do pełnienia funkcji takich jak: hodowla ryb na skalę
przemysłową, wędkowanie i żeglowanie, nurkowanie. W celu
realizacji tych funkcji zbudowana zostałaby przystań z zapleczem gastronomicznym oraz baza treningowa dla płetwonurków z pozostawionymi i zakonserwowanymi w wydzielonej
przestrzeni dna, niektórymi maszynami i urządzeniami. Znajdujące się wokół odkrywki „Bełchatów” osadniki mogłyby zostać
przekształcone w płytkie zbiorniki do hodowli narybku. Brzeg
od strony zachodniej, czyli krawędź obecnie formowanego
zwałowiska wewnętrznego, zostaną zalesione.
Z kwestią organizacji wypoczynku wiąże się przygotowanie odpowiedniej infrastruktury gastronomicznej (biwakowej)
i noclegowej. Na jej lokalizację proponuje się tereny i obiekty
zaplecza techniczno–biurowego pola „Szczerców”, w tym
adaptację obiektów budowlanych na funkcje hotelowe i gastronomiczne oraz teren, na którym obecnie jest formowane zwałowisko zewnętrzne. Jeśli zwałowisko zostanie zlikwidowane
i przemieszczone do wyrobisk teren może zostać wykorzystany
pod budowę pola biwakowego i domków wypoczynkowych.
Za takim wyborem miejsca na zaplecze socjalne przemawia
bliskość akwenu oraz fakt, że tereny te są już przekształcone
działalnością przemysłową i wykorzystując je pod budowę
infrastruktury socjalnej można zredukować koszty związane
z ich rekultywacją.
Proponuje się przygotować również trasy kolarstwa terenowego o zróżnicowanej trudności z możliwością wykorzystywania ich do biegów narciarskich zimą i włączyć je do sieci
istniejących już w otoczeniu rewitalizowanego obszaru tras
rowerowych. W celu poszerzenia oferty sportów zimowych
zaleca się zagospodarowanie składowiska popiołów i żużli
„Bagno–Lubień” na snow–park lub tory saneczkowe, co będzie
uzupełnieniem oferty sportów zimowych oferowanych na Górze
Kamieńsk.
Tereny bezpośrednio przylegające do zbiorników wymagać
będą zabiegów natury estetycznej, stosownie dobrana szata

roślinna winna wywierać poczucie naturalnego piękna przyrody na wypoczywających. Nowo budowana infrastruktura
wypoczynkowo–gastronomiczna powinna zostać właściwie
zaprojektowana, tak aby łączyć się w harmonijną całość z rozciągającym się wokół krajobrazem. Może warto by było odbiec
od nowoczesnych trendów w sztuce architektonicznej i stylem
zabudowy nawiązać do np. budynków wiejskich z przełomu
XIX i XX w., których w okolicznych gminach nie brakuje.
Wyposażone w odpowiednie zaplecza sportowe i wypoczynkowe zbiorniki wodne, a także znajdujące się w ich
otoczeniu funkcjonujące już obiekty o podobnym charakterze
(stok narciarski, trasy rowerowe i ścieżki edukacyjne na Górze
Kamieńsk czy korty tenisowe, stadnina koni, zbiorniki wodne
proponowane przez ośrodek Wawrzkowizna) stanowić będą
atrakcyjne centrum sportowo–rekreacyjne z możliwością biernego i aktywnego wypoczynku, przyciągające ludzi zarówno
w okresie letnim i zimowym. Istniejącą i proponowaną ofertę
rejonu można wzbogacić o inne formy sportu i rekreacji np.
o zyskujące coraz większą popularność w Polsce pola golfowe,
czy oczekiwane przez młodzież obiekty do uprawiania sportów
ekstremalnych, albo scenę dla koncertów plenerowych.
Kierunek kulturowy. Kreując koncepcję rewitalizacji
Zagłębia Bełchatowskiego należy pamiętać o istotnej kwestii
jaką jest tożsamość miejsca. Warto może zmienić istniejące w
Polsce praktyki fizycznej likwidacji często cennych obiektów
infrastruktury przemysłowej i zastanowić się nad zachowaniem wybranych obiektów pogórniczych jako pamiątek
świadczących o istnieniu Kopalni i jej wpływie na rozwój
regionu. Proponuje się zatem utworzenie „żywego” muzeum
poświęconego Kopalni Węgla Brunatnego i górnikom w niej
pracującym. Zasadniczymi elementami muzeum byłyby ustawione na zewnątrz eksponaty będące prawdziwymi lub małymi
replikami urządzeń i maszyn ułożonymi w ciąg technologiczny
przedstawiający kolejne etapy działalności górniczej i przetwórczej. Tak przygotowana ekspozycja, dodatkowo wyposażona
w tablice informacyjne miałaby charakter nie tylko muzealny,
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ale i edukacyjny. Społecznym aspektem muzeum byłoby
umieszczenie portretów załogi, gdyż tak naprawdę to ludzie
przy pomocy maszyn i urządzeń tworzyli historię górnictwa
w regionie bełchatowskim.

Rys. 5.

Ferropolis – widok z lotu ptaka (źródło: [7])

Rys. 6.

Ferropolis – scena (źródło: [7])

Rys. 7.

Ferropolis – koncert (źródło: [7])

Muzea związane z górnictwem, łączone w różnego rodzaju
ścieżki przemysłowe funkcjonują w wielu krajach (przede
wszystkim w Niemczech i Anglii). Są chętnie odwiedzane,
zwłaszcza, gdy ich funkcjonowanie powiązane jest z interesującą ofertą edukacyjną czy kulturową. Przykładem może być
Ferropolis – miasto z żelaza utworzone na terenie nieczynnej

1

kopalni węgla brunatnego Golpa Nord w Niemczech. Dziś jest
to przede wszystkim muzeum, miejsce koncertów i innych
imprez kulturowych (rys. 5-8) [7].

Rys. 8. Ferropolis – turyści (źródło: [7])

Ogromnych rozmiarów bełchatowskie koparki wyposażone w iluminację świetlną i ustawione na projektowanych
półwyspach1 stworzyłyby intrygujący efekt i uatrakcyjniły nie
tylko rewitalizowany obszar, ale cały region. Pełniąc funkcje
eksponatu muzealnego byłyby atrakcją zwłaszcza dla osób
spoza branży górniczej.
Pamiętać należy, że zlokalizowanie muzeum górnictwa
węgla brunatnego poza miejscem, gdzie kopalnia rzeczywiście
istniała, nigdy nie da takiego efektu jak adaptacja nieczynnej
kopalni z widocznymi mimo rekultywacji charakterystycznymi
formami pogórniczymi (wyrobiska, zwałowiska). Ułatwi to
zwiedzającym wyobrazić sobie istotę i skalę przedsięwzięcia,
jakim było wydobycie i przetwórstwo węgla brunatnego. Utworzenie muzeum w formie wyżej opisanej nie musi kolidować
z innymi proponowanymi kierunkami.
Kierunek gospodarczy. Kolejnymi funkcjami jakie
powinny być zrealizowane w rejonie poeksploatacyjnym są
funkcje gospodarcze: przemysłowo–usługowe. Choć nazwane
zostały uzupełniającymi, gdyż uwarunkowania techniczne
i hydrologiczne spowodowały, że kierunkiem dominującym
będzie wodny (rekreacyjny), to są bardzo istotne ze względu
na potrzebę rekompensaty utraconych miejsc pracy spowodowanych likwidacją Kopalni. Potrzeba pracy i zabezpieczenia
finansowego jest bowiem potrzebą wyższego rzędu niż potrzeba
rozrywki. Kopalnia i Elektrownia stanowią obecnie główne
miejsce pracy dla mieszkańców Bełchatowa i okolic.
Pod działalność gospodarczą wydzielone powinny być tereny najbardziej zdegradowane, których rekultywacja do innych
celów byłaby niewskazana (zbyt kosztowna). Zaadaptować
można istniejące zaplecze techniczno–biurowe Kopalni mieszczące się przy odkrywce „Bełchatów”, o ile stan techniczny
obiektów pozwoli na to. Sugeruje się lokowanie działalności
nieuciążliwej dla środowiska ze względu na bliskość terenów
rekreacyjnych, a także oddzielenie strefy gospodarczej od
wypoczynkowej pasem leśnym.
Decyzje co do lokalizacji konkretnych branż zapaść powinny w czasie kiedy teren i obiekty będą gotowe do adaptacji.
Pomocna tu może być charakterystyka społeczna (struktura

Półwyspy na zbiorniku Szczerców i Bełchatów zaprojektowane zostały przez Poltegor [4]
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bezrobotnych), zapotrzebowanie rynku itd. Kreowaniu funkcji
gospodarczych w przyszłym rejonie powydobywczym przyświecać powinien cel zawarty w Strategii rozwoju powiatu
bełchatowskiego: „Zasadniczym celem strategicznym powiatu
bełchatowskiego jest osiągniecie i utrzymanie pozycji lidera
gospodarczego w regionie” [6].
Podsumowanie
Podsumowując pokazany w artykule sposób podejścia do rewitalizacji oraz zaproponowane koncepcje stwierdzić można, że:
- z przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynika, że dominującym kierunkiem rewitalizacji przyszłych obszarów
poeksploatacyjnych w Zagłębiu Bełchatowskim powinien
być kierunek wodny: sportowo–rekreacyjny;

-

-

w celu zwiększenia możliwości rozwoju społeczno–gospodarczego regionu zaproponowano uzupełnienie
funkcji sportowo–rekreacyjnych o funkcje gospodarcze
i zlokalizowanie ich na terenach najbardziej zdegradowanych;
atrakcją regionu oraz sposobem na zachowanie jego tożsamości może być utworzenie „żywego muzeum” w oparciu
o wybrane elementy infrastruktury kopalnianej (maszyny
i urządzenia).

Zakłada się, że utworzenie centrum sportowo–rekreacyjnego
oraz muzeum górnictwa węgla brunatnego będzie miało wydźwięk ponadregionalny. Sprzyja temu atrakcyjna lokalizacja
– w centralnej Polsce, dogodna sieć komunikacyjna a także
obserwowany rozwój turystyki przemysłowej.
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SPOŁECZNE ASPEKTY REWITALIZACJI
THE SOCIAL ASPECTS OF REVITALIZATION
Anna Ostręga, Roksana Kasprzyk - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo – Hutnicza,
Kraków
W artykule poruszone zostały społeczne aspekty procesu rewitalizacji. Nawiązano do wytycznych Komisji Europejskiej oraz
polskich dokumentów strategicznych w kwestii społecznego wymiaru rewitalizacji. Przedstawiono metody dialogu społecznego
oraz zastosowanie niektórych z nich w procesie rewitalizacji. Przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych w ramach opracowywania koncepcji rewitalizacji zwałowiska zewnętrznego odkrywki Szczerców. Na przykładzie tzw. warsztatów scenariuszy
świadomości pokazano partycypację społeczną w kreowaniu pomysłów na zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych. Poddano ocenie narzędzia służące partycypacji społecznej. Przedstawiono dwa podejścia do definiowania grupy potencjalnych
beneficjentów zrealizowanych projektów.
The article presents the social aspects of revitalization processes. Guidelines set by the European Commissions were referred to as well as to Polish strategic documents on the issue of the social extent of the revitalization. Methods of social participation stimulating and application some of them in the revitalization processes were presented. The results of a questionnaire
conducted within the frame of preparing a revitalization concept for the external dump near Szczerców were presented. On
the example of the so-called awareness scenario workshops, social participation in the creation of ideas for developing post-industrial buildings was shown. The tools used to serve social participation were assessed. Two ways of defining the groups of
potential beneficiaries of the completed projects were presented.
Wprowadzenie
Coraz częstsze odbieganie od tradycyjnych kierunków
rewitalizacji jakimi są rolny i leśny na rzecz gospodarczych,
rekreacyjnych czy kulturowych powiększa automatycznie
liczbę uczestników tego procesu. Czyni go również bardziej
złożonym, wymaga bowiem szukania właściwych rozwiązań
poprzez wyciąganie wniosków z charakterystyki nie tylko
obszaru wymagającego rewitalizacji, ale też z otoczenia, w
którym się on znajduje. Mówiąc o otoczeniu mamy na myśli
uwarunkowania prawne, przestrzenne, zasoby przyrody i kultury, ale przede wszystkim społeczeństwo.
Społeczność lokalna może odgrywać różne role w procesie rewitalizacji: rolę pomysłodawcy, uczestnika procesu
decyzyjnego, współwykonawcy czy beneficjenta. Ta ostatnia
rola przypisana jest społeczności lokalnej właściwie zawsze.
Niezależnie od sposobu zaangażowania społeczeństwa w proces
rewitalizacji jego charakterystyka obejmująca takie zagadnienia
jak: demografia, poziom edukacji, poziom bezrobocia, istnienie
obszarów zamożności, biedy i przestępczości, sposoby wykorzystywania wolnego czasu czy styl życia, powinna być zawsze
istotnym tłem dla kreowania pomysłów na wykorzystanie
obiektów i obszarów poprzemysłowych. Ważne jest bowiem
dla kogo proces rewitalizacji jest realizowany. Czy dla ludzi zamożnych i wysoko wykształconych? Czy dla ubogich z niskim
wykształceniem? Dla społeczności z przewagą jakiej grupy
wiekowej? Odpowiedzi na te pytania w połączeniu z szeregiem
innych informacji dotyczących obszaru poprzemysłowego i jego otoczenia pozwolą na ustalenie właściwych i oczekiwanych
przez społeczeństwo sposobów rewitalizacji.
W różnych definicjach rewitalizacji rozumianej jako
wieloletni proces mający przynieść przemiany w sferze
ekonomicznej i społecznej, wśród działań, które mają do
tego doprowadzić wymienia się: ożywienie gospodarcze
obszarów o wysokiej stopie bezrobocia i borykających się

z problemami z tego wynikającymi, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poziomu bezpieczeństwa, walkę
z patologiami i wykluczeniem społecznym. Wymienione
działania mają prowadzić do poprawy warunków życia lokalnej
społeczności i wywodzą się z zaleceń Komisji Europejskiej
w odniesieniu do projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. Wytyczne te zostały
uwzględnione w krajowych dokumentach strategicznych będących podstawą ubiegania się o wsparcie z funduszy UE.
Udział społeczeństwa w procesach rewitalizacyjnych
Wyróżnia się obowiązkowe i dobrowolne umożliwienie
udziału społeczności lokalnych w różnego rodzaju planowanych
przedsięwzięciach, w tym rewitalizacyjnych. Obowiązkowe
umożliwienie społeczeństwu udziału w procesach, które mogą
dotyczyć rewitalizacji wymagane jest ustawami Prawo ochrony
środowiska [9] i ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym [10] oraz regionalnymi programami rozwoju
[4]. Przy czym:
1. Ustawa Prawo ochrony środowiska dotyczy udziału społeczeństwa w procesie poprzedzającym wydanie decyzji o realizacji przedsięwzięć (np. przedsięwzięcia budowlanego
lub koncesji na eksploatację kopalin). Ustawa zobowiązuje
organa administracyjne właściwe do wydania określonej
decyzji do podania informacji o możliwości składania uwag
i wniosków określając miejsce i termin. Uwagi i wnioski
mogą być przyjęte lub odrzucone.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dotyczy udziału społeczeństwa w procesie opracowywania
dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy planów zagospodarowania
przestrzennego). Ustawa zobowiązuje organa odpowiedzialne za przygotowanie dokumentów planistycznych do
określenia i podania do publicznej wiadomości procedury
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(formy, miejsca i terminu) zgłaszania wniosków. Wnioski
mogą być rozpatrzone pozytywnie lub odrzucone.
3. Regionalny Program Operacyjny1 jest dokumentem będącym podstawą ubiegania się o fundusze UE, wskazuje,
zróżnicowane względem województw, priorytety i cele
operacyjne, których realizacja ma przynieść rozwój danego regionu. Jednym z zadań przewidzianych do realizacji
w tym dokumencie jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych, która musi być zgodna z programem rewitalizacji
przygotowanym w oparciu o partycypację społeczną.
Regionalny Program Operacyjny nie precyzuje sposobu
tej partycypacji pozostawiając dowolność w tym zakresie
autorom opracowującym program rewitalizacji.
Nie wymagane prawem (dobrowolne) zaproszenie społeczności lokalnej do udziału w procesie rewitalizacji może mieć
miejsce, gdy ten realizowany jest poza wymienionymi wyżej
programami rewitalizacji i równocześnie nie wymaga uchwalenia lub zmiany miejscowego planu czy uzyskania decyzji np.
pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego.
Przykładowo, taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku,
rewitalizacji dawnych kamieniołomów, które choć są terenami
poprzemysłowymi to w miejscowym planie ujęte są jako zieleń
miejska. Innym przykładem może być wkraczanie do wyeksploatowanych wyrobisk rzadkich siedlisk i wręcz przedsiębiorcy
górniczemu zabrania się przeprowadzenia rekultywacji ingerującej w naturalną sukcesję (przypadek jednej z dolnośląskich
kopalń).
Fakt coraz liczniejszego opracowywania programów rewitalizacji dla miast lub ich części, również poprzemysłowych
powoduje, że partycypacja społeczna odbywa się na szeroką skalę.
Istnieje wiele metod stymulowania partycypacji społecznej, można
je podzielić na cztery poziomy różniące się stopniem zaangażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji [1]:
1. informowanie społeczności (tylko przekazanie informacji);
2. pozyskiwanie informacji od społeczności (wymiana informacji za pomocą ankiety zwrotnej, sondaży, tworzonego
przez socjologów profilu społeczności lub analizy skarg,
wniosków i komentarzy prowadzonej systematyczne wg
ustalonych reguł);
3. konsultacje społeczne (otwarta dyskusja nad wspólnymi
sprawami na spotkaniach publicznych, podczas dni otwartych lub warsztatów);

Rys. 1.

1

4. współuczestniczenie mieszkańców w procesie decyzyjnym
(bezpośrednie uczestniczenie wybranych osób funkcjonujących jako np. komitet doradczy w procesie decyzyjnym,
także wspólne podejmowanie decyzji).
Na podstawie doświadczeń autorów przedstawione zostaną
dwie metody stymulowania partycypacji społecznej: pozyskiwanie informacji od społeczności za pomocą ankiet oraz
konsultacje społeczne – grupowe i indywidualne spotkanie
z beneficjentami i tzw. warsztaty scenariuszy świadomości.
Badania społeczne dotyczące oczekiwanych form
rekreacji na zwałowisku zewnętrznym BOT KWB „Bełchatów”
Pozyskiwanie informacji społecznej za pomocą ankiet
przeprowadzone zostało w ramach poszukiwania szczegółowych kierunków rewitalizacji dla zwałowiska zewnętrznego
przy odkrywce Szczerców w Kopalni Węgla Brunatnego
„Bełchatów”. Docelowo na zwałowisku złożone zostaną
masy ziemne w ilości 903 mln m3, obiekt zajmie powierzchnię
1200 ha i osiągnie wysokość 140 m. Jednak ze względu na
potrzebę przeprowadzenia rekultywacji technicznej odkrywek
Szczerców i Bełchatów najprawdopodobniej masy ziemne ze
zwałowiska, w całości lub w części, wykorzystane zostaną do
wypłycenia wyrobisk. Choć proces rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska zewnętrznego jest odległy w czasie, to jego
przyszłe funkcje muszą być zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wówczas, poprzez właściwy sposób formowania
bryły, pożądany jej kształt dostosowany do przyszłych funkcji
zostanie osiągnięty. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów
związanych z ewentualną przebudową obiektu po zakończeniu
jego eksploatacji.
W celu zbadania preferencji społeczności lokalnych co do
sposobu zagospodarowania zwałowiska zewnętrznego przeprowadzone zostały badania ankietowe. Ankiety rozpowszechnione
zostały w marcu 2007 r., wśród stu przypadkowo wybranych
respondentów obu płci i w różnym wieku. Byli to mieszkańcy
Bełchatowa i okolicznych gmin, na terenie których zlokalizowana jest Kopalnia. Były to ankiety wyboru zawierające ustalone
odpowiedzi na zadane pytania (listę szczegółowych kierunków
rewitalizacji), jak również umożliwiające wyrażenie swoich
oczekiwań poprzez dopisanie samodzielnie sformułowanych
odpowiedzi. Istotnym jest fakt, że znajdujące się w otoczeniu

Usytuowanie zwałowiska zewnętrznego odkrywki „Szczerców” (opracowanie własne)

Na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 [4]
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II – ośrodek sportów ekstremalnych, III – stok snowboardowy (snowpark) oraz biwakowisko, IV – ścieżki spacerowe,
V – amfiteatr i wiatraki energii elektrycznej, VI – punkt widokowy oraz obiekty rekreacji: spa, aquapark, siłownia, VII
– zagospodarowanie leśne, VIII – punkt orientacyjny, IX – jako
zgłoszony dodatkowy kierunek: edukacyjny (przedstawienie
metody zwałowania ze zwałowarką). Wyniki ankiet przedstawione zostały na wykresie (rys. 2) i tabeli 1.
Daje się zauważyć, że oczekiwania respondentów zmieniają
się znacznie w zależności od ich wieku. Grupy wiekowe do 25
lat preferują takie koncepcje jak: ośrodek sportów ekstremalnych, stok snowboardowy, trasy rowerowe oraz biwakowisko.
Ankietowani w wieku od 25 do 35 lat rozłożyli swoje głosy
pomiędzy prawie wszystkimi przedstawionymi w ankiecie
propozycjami zagospodarowania zwałowiska. Reprezentanci
grupy wiekowej powyżej 35 oddawali głosy głównie na takie
projekty jak: ścieżki spacerowe, amfiteatr, wiatraki energii
elektrycznej oraz zagospodarowanie w kierunku leśnym.
Wyniki badań ankietowych były podstawą nakreślenia
koncepcji rewitalizacji zwałowiska zewnętrznego.
Rys. 2.

Zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących
oczekiwanego kierunku rewitalizacji zwałowiska
o/Szczerców (źródło: [3])

Koncepcja rewitalizacji zwałowiska nadkładu o/Szczerców

zwałowiska obiekty Kopalni zostały już zagospodarowane
w kierunku sportowo–rekreacyjnym (zwałowisko zewnętrzne
przy odkrywce „Bełchatów”) lub przewidziane są do zagospodarowania w takim kierunku (odkrywki „Bełchatów” i „Szczerców” – kierunek wodny), co więcej w otoczeniu Kopalni
znajdują się również obiekty o charakterze rekreacyjnym, co
sugeruje sposób zagospodarowania zwałowiska. Zwałowisko
powinno być zatem zagospodarowane w takim kierunku, który
będzie nawiązywał do funkcji jakie posiadają obiekty w otoczeniu, ale ich nie powielał, a także nie kolidował z nimi i takie
kierunki ujęte zostały w ankiecie. Usytuowanie zwałowiska
i innych obiektów Kopalni przedstawiono na rysunku 1.
Tab. 1.

Przedstawione wyniki badań ankietowych, a także przeprowadzona w pracy [3] analiza uwarunkowań wewnętrznych
oraz otoczenia pozwala stwierdzić, że odpowiednim i oczekiwanym sposobem rewitalizacji zwałowiska zewnętrznego
będzie nadanie mu funkcji sportowo–rekreacyjnych takich
jak: trasy rowerowe, ośrodek sportów ekstremalnych, stok
snowboardowy (snowpark) oraz biwakowisko. Funkcje te będą
uzupełniającymi w stosunku do planowanych lub zrealizowanych kierunków zagospodarowania innych obiektów Kopalni
oraz jej otoczenia.
Na terenie Polski brakuje dobrze zorganizowanych ośrodków sportów ekstremalnych, zawsze oczekiwanych przez mło-

Zestawienie wyników badań społecznych w zależności od wieku respondentów (źródło: [3])

Wiek
Funkcja
trasy rowerowe
ośrodek sportów ekstremalnych
stok snowboardowy
biwakowisko
ścieżki spacerowe
amfiteatr
wiatraki energii elektrycznej
spa, aquapark, siłownia
punkt widokowy
kierunek leśny
punkt orientacyjny
naukowo-techniczny

>15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

4
3
3

1
3
3
5

5
5
3
4

2
2
1
2
1
1
1
2

3
1
3
2
2

2

1
1
1

1
1

1
1
2

1

1
1

40-45

45-50

50-55

2

1
3

2
2
2

55-60 >60

3
2

1
1

2

2
1

Z przeprowadzonych badań wynika, że największym
zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej cieszyły się
kierunki sportowe i rekreacyjne. W kolejności od największego do najmniejszego poparcie wśród respondentów uzyskały
takie propozycje zagospodarowania jak: I – trasy rowerowe,

dzież. Tereny równinne środkowej Polski nie pozwalają również na urządzanie ośrodków sportów zimowych, dlatego jak
najbardziej słusznym wydaje się adaptacja nadpoziomowych
form pogórniczych np. na trasy narciarskie czy snowbordowe.
Pozwoli to na uprawianie sportów zimowych tym, którzy ze
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względu na brak czasu lub funduszy nie mogą sobie pozwolić
na wyjazd w Tatry czy Alpy. Połączenie i równoczesna realizacja czterech propozycji zagospodarowania, które zyskały
największe poparcie wśród respondentów, nie wyklucza się,
a wręcz tworzy alternatywę na każdą porę roku, co znacznie
zwiększy atrakcyjność tego miejsca.
W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane
plany, dotyczące zagospodarowania mas zwałowych ze zwałowiska zewnętrznego o/Szczerców, przygotowane zostały dwie
koncepcje: A – rewitalizacja zwałowiska i B – rewitalizacja
terenu po zwałowisku. Obydwie koncepcje nawiązują do odpowiedzi respondentów i przedstawione zostały na rysunku 3.
Szczegóły koncepcji A – rewitalizacja zwałowiska [3]. Wytyczone zostaną zróżnicowane pod względem trudności szlaki
rowerowe głównie na zboczu południowym. Proponuje się trasę
łatwą, o słabym nachyleniu, przeznaczoną dla wycieczek rekreacyjnych pieszych i rowerowych, z miejscami przeznaczonymi
na odpoczynek, z biwakowiskami oraz punktami widokowymi.
Trasa trudna dla uprawiania kolarstwa zjazdowego, wyposażona
zostanie w przeszkody, takie jak: muldy, koleiny czy ostre wiraże. Szlaki zjazdowe będą miejscami bardzo wąskie, kamieniste
oraz poprzecinane wystającymi korzeniami. Dla uprawiania
akrobacji rowerowych tzw. Freestyle Bmx, gdzie istotne jest
wykonywanie rozmaitych ewolucji, a nie pokonywanie pewnego dystansu, utworzony zostanie skatepark będący letnią alternatywą zimowego snowparku z wykorzystaniem tych samych
przeszkód (boxy, skocznie, bramki, halfpipe, rainbow, street
rail, wall rail i inne) dla wersji letniej i zimowej. Skatepark oraz
snowpark zlokalizowane będą na zboczu północnym zwałowiska, wspólnie z trasami narciarskimi dla sportów ekstremalnych
oraz dwoma trasami zjazdowymi o różnym stopniu trudności.
Trasy wyposażone zostaną w wyciągi orczykowy i krzesełkowy

Rys. 3.
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z możliwością transportu rowerów i czynne będą przez cały rok.
U podnóża zbocza zbudowana zostanie infrastruktura socjalna (wypożyczalnia sprzętu, parkingi) z bazą gastronomiczną
i noclegową. Baza noclegowa (hotel, schronisko młodzieżowe)
skierowana będzie do szerokiej grupy społeczeństwa o różnym
stopniu zamożności.
Szczegóły koncepcji B – rewitalizacja terenu po zwałowisku [3]. Sposób zagospodarowania terenu po zwałowisku
miałby również charakter sportowy, a mianowicie proponuje
się stworzenie Ośrodka Sportów Ekstremalnych. W związku
z odmiennymi uwarunkowaniami technicznymi (teren płaski)
proponuje się zlokalizowanie toru crossowego oraz skateparku.
Tor crossowy wyposażony w przeszkody o różnym stopniu
trudności przeznaczony będzie dla motocykli crossowych,
samochodów terenowych, quadów oraz rowerów górskich.
W celu uniknięcia wypadków tory będą oddzielone od siebie.
Obok utworzony zostanie częściowo zadaszony skatepark
– specjalny tor przeznaczony do uprawiania takich sportów
ekstremalnych jak skateboarding czy BMX. Na jego terenie
znajdzie się wiele przeszkód do wykonywania przeróżnych
trików. Ośrodek Sportów Ekstremalnych wyposażony zostanie
w zaplecze noclegowe oraz gastronomiczne oraz wypożyczalnię
quadów, motocykli oraz rowerów.
Konsultacje społeczne
Grupowe i indywidualne spotkania z beneficjentami
Grupowe i indywidualne konsultacje społeczne zastosowano w ramach opracowywanego Programu rewitalizacji dla centrum miasta Trzebinia [5]. W pierwszym etapie, po opracowaniu
założeń programu: ustaleniu celów, zakresu terytorialnego, planowanych działań i oczekiwanych rezultatów zorganizowane
zostało spotkanie z beneficjentami. Zespół autorski przedstawił
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założenia programu, a następnie wspólnie z przedstawicielami
władz miasta udzielał odpowiedzi na pytania uczestników.
W kolejnym etapie prac nad programem rewitalizacji zorganizowane zostały konsultacje indywidualne. Każdy mieszkaniec
zainteresowany programem rewitalizacji dla centrum miasta
mógł w wyznaczonym czasie i miejscu wyrazić swoje opinie
i uwagi do dokumentu. Podczas tych spotkań dokument zawierający m.in. koncepcję przebudowy Rynku, remontu kamienic,
budowy parkingu itd. był do wglądu zainteresowanych, a osoba
odpowiedzialna za rewitalizację z ramienia Urzędu Miasta
odnotowywała wszystkie zgłaszane uwagi. Część z nich mogła
być uwzględniona w dokumencie.
O obydwu konsultacjach mieszkańcy miasta powiadomieni zostali przesłanymi do każdego z osobna zaproszeniami
podpisanymi przez Burmistrza. Podczas spotkań mieszkańcy
wyrażali swoje zadowolenie i uczucie docenienia wynikające
z faktu, że otrzymali zaproszenie od Burmistrza i dlatego biorą
udział w spotkaniu.
Istotnymi cechami tego sposobu konsultacji są:
• podejście eksperckie do kwestii rewitalizacji,
• dwuetapowość:
- spotkanie ogólne z zespołem autorskim – dyskusja
i fachowe wyjaśnienia,
- konsultacje indywidualne, które nie tylko pozwalają na
wybór dogodnego terminu, a więc i większą frekwencję,
ale przede wszystkim umożliwiają wypowiedź tym,
których duże spotkania krępują.
Warsztaty scenariuszy świadomości
Inną metodą partycypacji społecznej, polegającą już nie
tylko na wskazaniu przygotowanych w ankiecie odpowiedzi czy
odnoszeniu się do przedstawionych rozwiązań, ale na kreowaniu
pomysłów na zagospodarowanie są warsztaty. Przedstawione
zostaną wyniki warsztatów przeprowadzonych techniką EASW
– The European Awareness Scenario Workshop (Europejski
Warsztat Scenariuszy Świadomości). Metodologia tego rodzaju
warsztatów pozwala na zaangażowanie we wspólną dyskusję
mającą na celu wymianę wiedzy, opinii i pomysłów pomiędzy
przedstawicielami władz lokalnych i administracji publicznej,
mieszkańcami, ekspertami zewnętrznymi, politykami oraz
przedsiębiorcami. EASW zapoczątkowane zostały przez Komisję Europejską Dyrektoriat Generalny XIII D w 1994 r. w celu
ulepszenie debat publicznych. Zgodnie z założeniami metodologii
warsztaty scenariuszy świadomości składają się z dwóch sesji.
W ramach pierwszej uczestnicy kreują wizje rozwoju (miasta,
regionu), natomiast w drugiej sesji generują scenariusze (pomysły)
mające doprowadzić do realizacji tych wizji.
Metoda warsztatów scenariuszy świadomości stała się
jednym z elementów projektu Regentif i jej pierwsza realizacja
w Polsce miała miejsce w Stalowej Woli w 2005 r., kolejne zaś
w Trzebini (2006 r.) i w Bolesławiu (2007 r.). W każdym z tych
przypadków kreowanie wizji i scenariuszy związane było z terenami i obiektami poprzemysłowymi lub, które takimi będą za kilkanaście lat. Są to: nieczynna hala wlewków przy Hucie Stalowa
Wola, Szyb Zbyszek – obiekty infrastruktury wraz z przyległym
terenem w Trzebini oraz będące wciąż jeszcze w eksploatacji
stawy osadowe odpadów poflotacyjnych w Bolesławiu.

2
3

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wszystkich
środowisk, a więc władz lokalnych i administracji, mieszkańców, instytucji kulturowych i mediów, organizacji pozarządowych i placówek edukacyjnych, w tym uczniowie, a także
przedstawiciele nauki i biznesu. Uczestnicy warsztatów podzieleni na cztery grupy w zależności od pełnionej funkcji: Władze
lokalne, Przedsiębiorcy, Mieszkańcy i Przekaz społeczny
kreowali wizje rozwoju, a potem na ich podstawie scenariusze
– konkretne pomysły jak zagospodarować poszczególne obiekty
poprzemysłowe, aby wizja mogła zostać spełniona. Niekiedy
był to podział umowny i uczestnicy warsztatów po prostu odgrywali rolę władz czy przedstawicieli mediów.
Na podstawie przeprowadzonych w trzech gminach warsztatów można wyciągnąć następujące wnioski:
- społeczność lokalna chętnie bierze udział w warsztatach,
są to grupy od 40 do 60 przedstawicieli wszystkich środowisk;
- podczas warsztatów prowadzonych metodą EASW obserwuje się wysoką aktywność społeczną, założeniem
bowiem tej metody jest przygotowywanie i przedstawianie pomysłów przez wszystkich uczestników warsztatów
najpierw w grupach, a potem wybrana osoba przedstawia
pomysły grupy na sesji plenarnej, jest też możliwość
argumentowania celowości zrealizowania pomysłów
zgłoszonych przez poszczególnych uczestników podczas dyskusji i na zakończenie głosowanie na najlepszy
pomysł;
- po głosowaniu, w czasie którego następuje wybór pięciu
priorytetowych pomysłów większość uczestników pozostawia swoje wizytówki deklarując tym samym chęć udziału
w realizacji procesu rewitalizacji;
- zdecydowana większość wypracowanych w grupach
i przedstawionych na sesjach plenarnych pomysłów na
rewitalizację związana była ze sportem, rekreacją, kulturą, edukacją, a stosunkowo niewielka ilość propozycji
wiązała się z tworzeniem nowych miejsc pracy, mimo że
poziom bezrobocia zwłaszcza w Stalowej Woli i Trzebini
był wysoki, odpowiednio – 14,8%2 i 20,5%3 , natomiast
nieco niższy w gminie Bolesław – 6,8% (2007 r.),
- zawsze „wygrały” pomysły związane ze sportem, rekreacją
i edukacją, i tak w Stalowej Woli za najlepszy pomysł
uznano Centrum Sportowo–Rekreacyjne wraz z Zespołem
Kulturowym, w Trzebini – Ośrodek Czasu Wolnego. Centrum Sportowo–Rekreacyjne, a w Bolesławiu – największy
skalniak na świecie (to o stawach osadowych).
Ocena przydatności przedstawionych narzędzi
stymulowania partycypacji społecznej
w procesie rewitalizacji
Z przedstawionych wcześniej informacji na temat rewitalizacji
wynika, że w procesie tym duży nacisk położony powinien być
na kwestie społeczne, tzn.:
- opracowywanie programów rewitalizacji powinno się
odbywać w oparciu o partycypację społeczną,
- w wyniku realizacji procesów rewitalizacyjnych powinna
nastąpić poprawa warunków życia lokalnej społeczności.

Dane z 2005 r. dla powiatu stalowowolskiego, GUS
Dane z 2005 r. dla powiatu chrzanowskiego, GUS

173

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Na podstawie przedstawionych we wcześniejszych punktach
artykułu przykładów zastosowania metod wspierania partycypacji społecznej poszczególne metody poddane zostały próbie
oceny, co zestawiono w tabeli 2.
Tab. 2.

w czasie, zwłaszcza jeśli są to projekty realizowane w oparciu
o fundusze strukturalne, a także o zaawansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, aby uniknąć rozczarowania wśród
mieszkańców i poczucia lekceważenia ich zaangażowania.

Ocena metod stymulowania partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji

Zalety

Ankiety

Grupowe
i indywidualne
konsultacje
społeczne
Warsztaty
EASW

Wady
Niski stopień aktywizacji społecznej (tylko wskaZamieszczenie w ankiecie tylko możliwych do realizacji
zanie odpowiedzi, bez możliwości udziału w
projektów rewitalizacji.
dyskusji).
Zapoznanie się z oczekiwaniami reprezentatywnej
grupy społeczności lokalnej.
Podejście eksperckie do koncepcji rewitalizacji.
Możliwość grupowej i indywidualnej dyskusji nad
przedstawionymi koncepcjami rewitalizacji. Możliwość
wyboru terminu konsultacji indywidualnych.
Wysoki stopień aktywizacji społecznej – generowanie Kreowanie pomysłów nierealnych lub nieadekwatwizji i pomysłów.
nych do uwarunkowań.
Identyfikowanie się lokalnych społeczności z proble- Rozczarowanie uczestników warsztatów w przymami miasta/gminy (np. degradacja terenu, porzucone padku niezrealizowania zgłoszonych przez nich
obiekty poprzemysłowe).
pomysłów.

Przedstawiona ocena metod stymulowania partycypacji
społecznej wskazuje, że każda z nich posiada istotne zalety
w odniesieniu do jakości procesu rewitalizacji. Najmniej
ryzykowne wydają się konsultacje społeczne zwłaszcza, gdy
organizowane są dwuetapowo, jako grupowe i indywidualne.
Wydaje się, że partycypacja społeczna ma większe znaczenie
dla aktywizacji społecznej samej w sobie niż dla jakości samego projektu (pomysłu) rewitalizacji. Bywa, że angażujący się
przedstawiciele mieszkańców zgłaszają nierealne do zrealizowania pomysły czy też kierują dyskusje na boczne tory z dala
od meritum. Mogą też być rozczarowani nieuwzględnieniem
ich pomysłów czy długim okresem realizacji projektu. Nie
ma bowiem rozwiązań, które satysfakcjonowałby wszystkich,
a procesy rewitalizacji należą do długotrwałych. Pamiętać
należy więc o umiejętnym prowadzeniu proces partycypacji
społecznej, tak aby uniknąć efektu odwrotnego od zamierzonego. Koniecznym jest też informowanie społeczności lokalnych
o specyfice procesów rewitalizacyjnych, o ich rozciągnięciu
Tab. 3.

Postrzeganie roli różnych podmiotów uczestniczących w procesach rewitalizacji (źródło: [2])

Władze centralne
Władze lokalne
Społeczność
miasta
Lokalni przedsiębiorcy
Lokalne
organizacje
i stowarzyszenia
Inne osoby lub
instytucje
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Niewątpliwie pozytywnym i istotnym efektem prowadzenia dialogu społecznego jest większe zrozumienie i akceptacja
społeczności lokalnych dla podejmowanych przedsięwzięć.
Mieszkańcy mając poczucie dowartościowania wynikającego
z faktu zaproszenia ich do udziału w procesie rewitalizacji
identyfikują się z problemami rewitalizacji i aktywnie włączają
się w realizację projektów.
Przeprowadzone badania dotyczące roli różnych podmiotów w procesie rewitalizacji wskazują, że „głos decydujący”
należeć powinien do władz lokalnych (61,1%), natomiast
społeczność lokalna postrzegana jest przede wszystkim w roli
„współdecydentów” (50%), w mniejszym stopniu jako „głos
doradczy” (22,2%) [2]. Pełne zestawienie wyników ankiet
pokazano w tabeli 3.
Należy podkreślić, że bardzo pozytywnym zjawiskiem jest
przypisanie społeczności lokalnej znaczących ról w procesach
rewitalizacyjnych. Oznacza to identyfikowanie się ze sprawami
wspólnymi i ważnymi dla miasta jakimi są działania na rzecz

Głos
decydujący
0%
61,1 %

Kto (osoby, instytucje) powinien przede wszystkim decydować
w kwestii podejmowania działań na obszarach poprzemysłowych ?
Głos
Głos
Nie musi brać
Nie wiem
współdecydujący doradczy
udziału w decyzjach
13,9 %
36,1 %
30,6 %
0%
27,8 %
36,2 %
0%
0%

Brak
odpowiedzi
19,4 %
5,6 %

13,9 %

50,0 %

22,2 %

5,6 %

2,8 %

5,6 %

13,9 %

33,3 %

36,1 %

0%

5,6 %

11,1 %

8,3 %

16,7 %

38,9 %

5,6 %

8,3 %

22,2 %

8,3 %

11,1 %

27,8 %

5,6 %

8,3 %

38,9 %
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przywracania wartości użytkowych przestrzeniom zdegradowanym w wyniku działalności przemysłowej. Trzeba jednak
zwrócić uwagę na kilka aspektów, które determinują realizację
procesu rewitalizacyjnego i rolę jego uczestników:
- posiadanie kompetencji w przygotowaniu i realizacji procesu rewitalizacji,
- sprawy własności, a więc i możliwości decydowania
o sposobie rewitalizacji,
- wymagane prawem wymogi uzyskania opinii, uzgodnień
czy przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W praktyce wielkość wpływu poszczególnych aktorów na procesy rewitalizacyjne zależy od wielu czynników i jest zróżnicowana
pomiędzy różnymi rodzajami przedsięwzięć. Kto decyduje, kto
uzgadnia i opiniuje, czyją opinię czy sugestię weźmie się pod uwagę
zależy przede wszystkim od rodzaju własności. Chodzi o to, czy jest
to własność prywatna czy publiczna i w jakim stopniu właściciel jest
zobowiązany do angażowania społeczeństwa lub w jakim zakresie
jest gotowy prowadzić dialog społeczny bez prawnego przymusu,
a w imię zadowolenia i budowy kapitału społecznego.
Sposoby definiowania grupy potencjalnych beneficjentów
rewitalizowanego obszaru
Niezależnie od stosowanych metod wspierania partycypacji
społeczeństwa w procesach rewitalizacji, istotne jest zdefiniowanie grupy potencjalnych beneficjentów rewitalizowanego
obszaru/obiektu, a więc i ustalenia kierunku rewitalizacji.
Zadanie to powinno leżeć w gestii ekspertów opracowujących
projekty rewitalizacji. Zastosować można dwa podejścia definiowania użytkowników zrewitalizowanego obszaru:
1. Na podstawie analizy demograficznej i społeczno–ekonomicznej mieszkańców i dostosowanie kierunku rewitalizacji do potrzeb lokalnych. Przykładowo, przeprowadzenie
rewitalizacji w kierunku gospodarczym, np. przygotowanie
stref aktywności gospodarczej czy budowa inkubatorów
przedsiębiorczości w przypadku obszaru, na którym panuje
wysoki poziom bezrobocia.

2.

Zaproponowanie takiego sposobu rewitalizacji, który
ściągnie nie tylko lokalnych beneficjentów, ale i z regionu
Polski i zagranicy (np. Kopalnia Soli „Wieliczka”, Eden
Project – Wielka Brytania).
To, które podejście zostanie zastosowane zależeć będzie od
wielu innych czynników, a mianowicie warunków technicznych
i atrakcyjności samego obiektu, warunków przestrzennych, w
tym lokalizacji rewitalizowanego obiektu i jego dostępności
komunikacyjnej. Podkreślić należy, że rewitalizacja jest procesem złożonym i aby osiągnąć zakładane pozytywne efekty
należy zastosować podejście kompleksowe, uwzględniające
szeroką analizę uwarunkowań zarówno wewnętrznych (cech
rewitalizowanego obiektu) jaki i otoczenia (np. kwestii społecznych).
Podsumowanie
Kwestie społeczne, takie jak partycypacja społeczna czy
analiza sytuacji społecznej, stały się obecnie bardzo istotnym
elementem procesu rewitalizacji. Poza sprecyzowanymi w
ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym procedurami udziału
społeczeństwa w planowanych przedsięwzięciach nie ma
narzuconych sposobów partycypacji społecznej w procesach
rewitalizacyjnych.
Spośród wielu istniejących metod stymulowania partycypacji społecznej należy wybierać każdorazowo tę, która jest
jak najbardziej adekwatna do określonej sytuacji i przyniesie
oczekiwane rezultaty. Należy przy tym pamiętać o konieczności dokonania weryfikacji pomysłów zgłoszonych przez
mieszkańców, wychodząc z założenia, że uczestnicy dialogu
społecznego nie muszą posiadać fachowej wiedzy z danej
dziedziny.
Dla uzyskania oczekiwanych rezultatów rewitalizacji należy zastosować wieloaspektowe podejście to tego złożonego
procesu i uwzględnić wszystkie czynniki, które mogą mieć
wpływ na ostateczny kształt projektu rewitalizacji.
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REKULTYWACJA WODNA WYROBISKA POEKSPLOATACYJNEGO
WĘGLA BRUNATNEGO W ASPEKCIE FINANSOWYM
FINANCIAL ASPECT OF OF POST MINING LIGNITE OPEN PIT’S FLOODING
Krzysztof Polak, Arkadiusz Kustra - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Arkadiusz Michalski - Kopania Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie

Zatapianie wyrobisk odkrywkowych jest jedną z najczęściej stosowanych metod rekultywacji wyrobisk końcowych w górnictwie węgla brunatnego. Naturalny wznios zwierciadła wody jest procesem długotrwałym, a przyspieszenie zatapiania możliwe
jest przez skierowanie do wyrobiska wód powierzchniowych.
W artykule podjęto próbę oszacowania wielkości wydatków koniecznych do poniesienia w związku z procesem napełniania
zbiorników poeksploatacyjnych. Dokonano także analizy porównawczej tych wydatków w poszczególnych wariantach zatapiania wyrobiska końcowego. W obliczeniach uwzględniono metody dyskontowe oparte na koncepcji szacowania wartości pieniądza w czasie.
Open-pit flooding is one of the most popular methods applied in lignite mining for mine-workings reclamation. Groundwater recovery is a long-term process, however it would be accelerated by surface water used for pit lake flooding.
Evaluation of financial input for flooding of pit lakes is presented in this paper. Also presented are comparative analysis and
financial inputs for particular versions of pit lake flooding is presented. Discounted methods based on conception time value of
money were used in calculations.
Wstęp
Eksploatacja złóż kopalin poniżej zwierciadła wód podziemnych skutkuje powstaniem wyrobisk górniczych o znacznych rozmiarach, które zagospodarowywane są zazwyczaj
jako zbiorniki wodne. Konieczność taka występuje z reguły
w górnictwie węgla brunatnego, gdzie z górotworu usuwane
są bezpowrotnie znaczne objętości kopaliny użytecznej oraz
nadkład, który składowany jest w zwałowiskach zewnętrznych. Wypełnianie wyrobiska utworami nadkładu w systemie
zwałowania wewnętrznego jest zazwyczaj niewystarczające do
całkowitego wypełnienia wyrobiska o ile nie jest kierowany do
niego nadkład z innych czynnych wyrobisk. Jednak i w tym
przypadku, część wyrobisk w końcowym etapie funkcjonowania kopalni, pozostaje niewypełniona utworami nadkładu.
Rekultywacja i zagospodarowanie wodne wyrobisk odkrywkowych, w związku z obowiązującym prawem, należy
do obowiązków przedsiębiorcy i jest finansowane ze środków,
pochodzących z funduszu likwidacyjnego, gromadzonych
w czasie trwania prac wydobywczych. Wielkość odpisu na
fundusz likwidacyjny, w przypadku kopalń wydobywających
kopalinę metodą odkrywkową, wynosi 10% ponoszonej opłaty
eksploatacyjnej (Rozp. Min. Gosp 2002). Ze względu na różne
sposoby likwidacji wyrobisk, zależnie od uwarunkowań naturalnych, środki zgromadzone na funduszu likwidacyjnym mogą
zostać wykorzystane na finansowanie prac w bardzo różnym
zakresie w stosunku do faktycznych potrzeb.
Założenie ogólne
Napełnianie wyrobiska odkrywkowego może odbywać
się poprzez samoczynny napływ wód podziemnych bądź kontrolowane kierowanie pewnej ilości wód pochodzących spoza
zlewni podziemnej wyrobiska.
Odnośnie pierwszego z wymienionych sposobów, to należy
podkreślić że proces napełniania jest długotrwały. Wymusza

to poniesienie nakładów finansowych na utrzymanie wyrobiska do czasu całkowitego wypełnienia go wodą. Długi czas
trwania napełniania generuje dodatkowe koszty związane
z koniecznością zabezpieczenia zboczy wyrobisk przed erozją
oraz likwidacji ewentualnych szkód w postaci osuwisk czy
abrazji brzegów. Konieczne jest zatem poniesienie znacznych
nakładów na odpowiednie przygotowanie wyrobiska do takiego
sposobu napełniania.
Drugi ze wspomnianych powyżej sposobów ogranicza
zakres prac ziemnych niezbędnych do wykonania w ostatnim
okresie trwania prac górniczych i pozwala na znaczne skrócenie czasu użytkowania wyrobiska. Konieczne jest jednakże
pozyskanie znacznej ilości wód pochodzących spoza zlewni
podziemnej wyrobiska oraz poniesienie nakładów na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury hydrotechnicznej.
Ten sposób likwidacji jest preferowany także ze względu na
minimalizację skutków środowiskowych związanych z wypełnianiem się wyrobisk antropogenicznie zanieczyszczonymi
wodami podziemnymi (Polak i in. 2002, Polak 2004; Schulze
i in. 2005).
Sposób napełniania wyrobisk odkrywkowych wodą,
w przypadku wyrobisk o znacznych pojemnościach, może
zatem decydować o całkowitych kosztach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Właściwy wybór metody zatapiania
pozwoli na uzyskanie optymalnego, z finansowego punktu
widzenia, wykorzystania środków zgromadzonych na funduszu
likwidacyjnym.
Jak już ustalono sposób napełniania wyrobiska końcowego
determinuje czas trwania użytkowania rekultywowanego terenu. W pracy niniejszej przedstawiono wyniki analizy w zakresie
ponoszonych przez przedsiębiorcę nakładów finansowych, przy
założeniu różnych sposobów zatapiania wyrobiska. Oszacowanie wydatków finansowych niezbędnych do utrzymania powstającego zbiornika wodnego dokonano dla modelu wyrobiska
opowiadającemu odkrywce „Pątnów” w Zagłębiu Konińskim.
Odkrywka jest obecnie w końcowym etapie napełniania wodą.
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Finansowanie przedsięwzięcia odbywa się w ramach bieżącej
działalności kopalni. Charakterystykę obiektu oraz metody
prowadzonej rekultywacji przedstawił Michalski (2003). Dla
potrzeb wariantowego oszacowania kosztów likwidacji obiektu
rozpatrzono dwa możliwe sposoby napełniania odkrywki, tj.:
- samoczynne napełnianie, której prognoza oparta o wyniki
badań modelowych, w zakresie czasu trwania oraz tempa
zatapiania, przedstawił Fiszer (1992),
- wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych, których
wyniki w zakresie prognozy czasu napełniania i tempa
wzniosu zwierciadła wody, przedstawione były w pracy
Polaka i Klicha (2006)
Porównanie czasu trwania procesu napełnia przy różnym
sposobie napełniania wyrobiska Pątnów przedstawiono na
rysunku 1.

Rys. 1.

Porównanie tempa zatapiania wyrobiska przy zatapianiu
samoczynnym i wykorzystaniu wód powierzchniowych

W odniesieniu do przedstawionych sposobów napełniania
wyrobiska odkrywkowego wodą rozpatrywać można kilka
wariantów w zakresie ponoszonych nakładów finansowych na
rekultywacje wodną wyrobiska. Wyróżnione warianty uwzględniają określoną metodę napełniania oraz ewentualnie ponoszone
opłaty za korzystanie z naturalnych wód powierzchniowych.
Klasyfikacja ta przedstawia się następująco.
- wariant 0 - wody podziemne napływające do wyrobiska
samoistnie (bez opłat)
- wariant 1 - wody powierzchniowe-kopalniane pochodzące
z odwadniania sąsiednich wyrobisk (bez opłat)
- wariant 2 - wody powierzchniowe naturalne - 1,75 zł/m3
(Rozp. Rady Min. 2003)
Charakterystykę w zakresie ilości kierowanych w poszczególnych wariantach wód powierzchniowych i podziemnych dla
rozpatrywanego zbiornika końcowego przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1.

Rys. 2.

Zależność pomiędzy rzedną piętrzenia w zbiorniku
a powierzchnią zwierciadła wody

Obowiązująca ustawa o podatkach lokalnych (Ustawa z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wraz z późniejszymi zmianami) ustanawia opłatę na poziomie 0,69 zł/m2
(6900 zł/ha) za użytkowanie gruntów. Natomiast wysokość
opłaty rocznej, za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych
wodami, wynosi 3,65 zł/ha (Rozp. Rady Min. 2006). Różnorodność opłat powodować może, że w miarę napełniania wodą
zbiornika i tym samym zwiększania powierzchni lustra wody
maleć mogą łączne obciążenia finansowe podmiotu gospodar-

Objętość wód zasilających zbiornik końcowy oraz przyjęte stawki opłat za korzystanie z zasobów wód (wg Polak 2005,
uzupełnione)

Wody podziemne
+ opady atmosferyczne
Wody powierzchniowe - kopalniane
Wody powierzchniowe - naturalne

Wariant 0
Objętość Stawka opłaty
[mln m3]
[zł]/m3]
81,0
0
0

-

Zgodnie z udokumentowanym przykładem założono, że w
pierwszym roku zatapianie wyrobiska odbywa się przy wykorzystaniu jedynie zasobów wód podziemnych. Po roku od
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rozpoczęcia zatapiania, w wariantach 1 i 2, prowadzony jest
zrzut wód powierzchniowych w ilości 2,0 mln m3. Docelowe
ilości tych wód, w ilości 7,5 mln m3, kierowane są do zbiornika
końcowego począwszy od drugiego roku zatapiania aż do końca
trwania procesu likwidacji odkrywki.
Bardzo istotnym czynnikiem, przy szacowaniu wysokości opłat
dla obu omawianych sposobów napełniana zbiornika, jest powierzchnia rekultywowanego terenu zajmowana odpowiednio
przez użytkowany grunt i teren pokryty wodą. Ze względu na
bardzo różne stawki opłat ponoszonych rocznie z tytułu użytkowania tych powierzchni, wskazana jest coroczna weryfikacja
wspomnianych powierzchni w celu ustalenia wysokości opłat.
Dla oszacowania wielkości poszczególnych powierzchni,
w omawianym przykładzie, wykorzystano model numeryczny wyrobiska, który pozwolił na obliczenie powierzchni
zwierciadła wody na kolejnych stopniach piętrzenia. Krzywą
powierzchni zwierciadła wody przedstawiono na rysunku 2.
Dla celów obliczeniowych przyjęto, że całkowita powierzchnia użytkowanego gruntu wraz z wyrobiskiem wynosi 500 ha
natomiast powierzchnia zwierciadła wody z biegiem czasu
zwiększa stopniowo od 0 do 350 ha.

Wariant 1
Objętość Stawka opłaty
[mln m3]
[zł]/m3]
34,385
46,575
0

0
-

Wariant 2
Objętość Stawka opłaty
[mln m3]
[zł]/m3]
34,385
0
46,575

1,75

czego prowadzącego proces rekultywacji. Uwarunkowane jest
to jednak wydaniem decyzji uprawnionego organu o uznaniu
rekultywacji za zakończoną. Pojawia się tu zatem problem:
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kiedy uznać rekultywację wodną za zakończoną? Jeżeli dopiero
po zakończeniu zatapiania całości wyrobiska, to przedsiębiorca zmuszony jest do ponoszenia opłat z tytułu użytkowania
gruntu, choć znajduje się on w dużej części pod wodą i nie
jest już przedmiotem rekultywacji. Zasadne w tym przypadku
wydaje się być etapowe podejście do zagadnienia rekultywacji
dokonanej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gruntów
leśnych czy rolnych np. na zwałowiskach.
Uzyskane wyniki analiz
Roczna opłata z tytułu użytkowania powierzchni lustra
wody oraz powierzchni gruntu znajdującego się ponad zwierciadłem wody jest ilorazem powierzchni i stawki opłaty odpowiednio za powierzchnię pokrytą wodami lub powierzchnię
gruntu. W przeprowadzonej analizie założono że aktualizacja
tych powierzchni następuje raz do roku. Suma opłat poniesionych w czasie trwania całego okresu zatapiania wyrobiska,
niezależnie od czasu jego trwania, stanowi całkowity koszt
utrzymania rekultywowanego zbiornika.
Dla potrzeb analiz przeprowadzonych w pracy dla oszacowania łącznych wydatków na rekultywację wykorzystano
metodę dyskontową opartą na zdyskontowanych przepływach
środków pieniężnych, uwzględniających zmiany wartości
pieniądza w czasie. Istotnymi parametrami koniecznymi do
oszacowania w rozpatrywanych modelach były:
• łączne wydatki ponoszone w poszczególnych okresach
(latach) stanowiące przepływy gotówkowe,
• okres rekultywacji wodnej, zależny od przyjętej metody,
• stopa dyskonta wykorzystana do aktualizacji czyli urealnienia kwot wydatkowanych w przyszłych okresach, oparta
na koszcie kapitału własnego,
• wartość rezydualna powstałych terenów wodnych po rekultywacji, które mogą posiadać określoną wartość handlową
dla potencjalnych inwestorów.
Wykorzystanie w modelach metody dyskontowej wynikało
z faktu znacznego rozłożenia w czasie przepływów związanych
z wydatkami na rekultywację wodną. Jednocześnie zapewnienie porównywalności w czasie danych można osiągnąć tylko
poprzez zastosowanie techniki dyskonta.
Wydatki na napełnianie wyrobiska w zależności od sposobu
napełniania wyrobiska oraz ponoszonych opłat za korzystanie
z wód przedstawia rysunek 3.

W obliczeniach uwzględniono, że w wariantach 1 i 2
przedsiębiorca nie ponosi opłat z tytułu pozyskiwania wód.
Natomiast w wariancie 3 ponoszone są opłaty z tytułu pozyskiwania wód powierzchniowych naturalnych, przy założeniu
że ilość kierowanych do wyrobiska wód odpowiada jej ilości
przyjętym w wariancie 2.
Zakładając że kopalnia ponosi jedynie koszty utrzymania
terenów, skrócenie czasu napełniania wyrobiska w oczywisty
sposób zmniejsza całkowite koszty rekultywacji. Warto tutaj
dodać, że szybkie powiększanie się powierzchni zbiornika,
ma swoje odzwierciedlenie w malejących, z biegiem czasu,
opłatach z tytułu użytkowania gruntu. Porównanie wydatków
dla obu metod zatapiania wyrobiska, z uwzględnieniem opłat
z tytułu zajmowania gruntu, użytkowania powierzchni pokrytych wodami oraz z tytułu pozyskiwania wód naturalnych
(wariant 2) przedstawiono na ryunku. 4.

Rys. 4.

Roczne wydatki finansowe na rekultywację wodną
wyrobiska poeksploatacyjnego

Z przedstawionego na rysunku 4 harmonogramu ponoszonych
wydatków wynika, że poprzez skierowanie do wyrobiska
kopalnianych wód powierzchniowych (wariant 1) skraca się
czas napełniania i obniżane są wydatki ponoszone w związku
z użytkowaniem napełnianego zbiornika. Scenariusz przedstawiony w wariancie 2 może mieć miejsce przy zatapianiu
kopalni jednoodkrywkowej lub ostatniego z wyrobisk w kopalni
wieloodkrywkowej. Nie ma wówczas możliwości pozyskania
wód kopalnianych co oznacza, że poniesienie opłat za pobór
wód naturalnych może stać się nieuniknione. Warunkiem
koniecznym jest jednak pokrycie tych wydatków ze środków
przeznaczonych na likwidację kopalni.
Wnioski końcowe

Rys. 3.

Porównanie wydatków na napełnianie wyrobiska;
objaśnienia: wariant 0 - samoczynne napełniane; wariant
1 - napełnianie przez zrzut wód kopalnianych,
wariant 3 - napełnianie przez zrzut naturalnych

Likwidacja wyrobisk poeksploatacyjnych jest końcową
fazą działalności górniczej w cyklu życia zakładu górniczego.
Wydatki ponoszone na prace likwidacyjne finansowane są najczęściej z funduszu likwidacji, który kopalnia ma obowiązek
tworzyć na etapie eksploatacji złoża. Oznacza to, że fundusz
mający charakter rezerwy na przyszłe wydatki stanowił koszty
dla zakładu górniczego na etapie jego tworzenia w poszczególnych okresach prowadzenia eksploatacji górniczej.
Proces rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych może
być przeprowadzony przy użyciu różnych technik i technologii
związanych równocześnie z horyzontem czasu. Oznacza to, że
wybór odpowiedniej metody likwidacji determinuje wysokość
wydatków a tym samym racjonalne wykorzystanie środków
zgromadzonych na funduszu likwidacji kopalni.
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W przypadku likwidacji odkrywki w kopalni odkrywkowej sam proces w ujęciu technicznym można przeprowadzić
poprzez rekultywację wodną, w której zatopienie odkrywki
następuje w sposób samoczynny lub poprzez kontrolowane
kierowanie pewnej ilości wód pochodzących spoza zlewni
podziemnej wyrobiska.
Pozostawienie wyrobiska do samoczynnego wypełnienia
wydłuża okres rekultywacji. Pociąga to za sobą dodatkowe
wydatki wynikające z długiego czasu użytkowania terenu oraz
opłatami z tym związanymi. Rozwiązaniem może być podjęcie
działań zmierzających do napełniania zbiornika powierzchniowymi wodami naturalnymi. W tym przypadku ponoszone są
dodatkowe nakłady finansowe w postaci opłat za korzystanie
ze środowiska. Wydaje się, że przedziałem optymalizacji w
tym zakresie jest suma nakładów ponoszonych na utrzymanie
terenu w wariancie zakładającym naturalne wypełnianie się
wyrobiska wodami podziemnymi.
Warto podkreślić, że skierowanie do zbiornika, nawet stosunkowo niewielkiej ilość naturalnych wód powierzchniowych,
może przyczynić się do znacznego przyśpieszenia terminu zakończenia jego rekultywacji. Podstawą do opracowania planów
w zakresie przebiegu rekultywacji, terminu jej zakończenia,
a także planowanych nakładów na utrzymanie rekultywowanych terenów musi być wiarygodna prognoza tempa wzniosu
zwierciadła wody w zbiorniku.
Szacunkowe kalkulacje wysokości wydatków na rekultywację wodną wyrobiska końcowego, dla wybranego modelu
napełnianego zbiornika poeksploatacyjnego wykazały, że
skierowanie wód powierzchniowych do wyrobiska, znacząco
przyczyniło się do skrócenia czasu użytkowania terenu. Jeżeli
kopalnia dysponuje zasobami wód kopalnianych, pochodzących

z odwadniania czynnych odkrywek, napełnianie tymi wodami
zatapianych wyrobisk przynieść może znaczące oszczędności
w zakresie ponoszonych nakładów na zagospodarowanie wyrobiska. Skierowanie znacznych ilości dobrej jakościowo wody
kopalnianej nie pozostanie bez wpływu na atrakcyjność inwestycyjną, powstałego zbiornika i terenów do niego przyległych.
Warto zaznaczyć, że w przedstawionym przykładzie O/Pątnów do zatapiania używane są wody kopalniane, a rekultywacja
zbiorników poeksploatacyjnych obciąża koszty bieżącej działalności, a tym samym wpływa na wyniki kopalni. W przypadku
kopalni jednoodkrywkowej fundusz likwidacyjny kopalni nie
będzie w stanie pokryć obciążeń wynikających z konieczności poniesienia opłat za wykorzystanie wód naturalnych do
rekultywacji. Samoczynne napełnianie wodami podziemnymi
spowoduje natomiast wydłużenie procesu w czasie. Wiązać się
to będzie z poniesieniem z góry określonych wydatków, a także pogorszeniem atrakcyjności zbiornika w związku z gorszą
jakością napływających do niego wód podziemnych.
W świetle przedstawionych analiz i wniosków wydaje
się być zasadne wypracowanie wspólnej strategii w zakresie
rekultywacji wodnej przez poszczególne zainteresowane jednostki tj.: władzy samorządowej, instytucje wydające decyzje
i pozwolenia oraz same kopalnie. W tym zakresie istnieje także
potrzeba uporządkowania sytemu rozwiązań prawnych.

Przeprowadzone badania oraz niniejszą publikację sfinansowano w ramach badań własnych nr 10.10.100.73 prowadzonych
w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii AGH.
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WSTĘPNA OCENA PODATNOŚCI ZBIORNIKA
POEKSPLOATACYJNEGO PĄTNÓW NA DEGRADACJĘ
PRELIMINARY VALUATION OF PĄTNÓW FLOODED RESERVOIR’S SUSCEPTIBILITY
FOR DEGENERATION
Krzysztof Polak, Grzegorz Galiniak - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Zbiorniki poeksploatacyjne stanowią coraz większe znaczenie w gospodarowaniu powierzchniowymi zasobami wodnymi.
Podobnie jak naturalne jeziora narażone są one na degradację. W przypadku zbiorników poeksploatacyjnych degradacja
zasobów wodnych może rozpocząć się jednak już na etapie zatapiania wyrobiska. W artykule scharakteryzowano warunki
formowania się jezior powstających w wyrobiskach pogórniczych. Dokonano także wstępnej oceny podatności na degradację
napełnianego wodą zbiornika w O/Pątnów.
Participation of post mining lakes is growing in general water resources management. Similar to natural lakes are in
danger of degenerating. In the case of mining lakes degeneration could begin at their flooding stage. In preliminary valuation
of degeneration of the lakes Pątnów flooded reservoir was discussed.
Wstęp
Sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych w Polsce nie stanowią spośród wszystkich
jezior znacznego udziału, zarówno jeśli chodzi o ich ilość,
powierzchnię, objętość czy ich gospodarcze wykorzystanie.
Należy jednak podkreślić, że w najbliższych latach liczba wyrobisk rekultywowanych w kierunku wodnym może znacznie
wzrosnąć na skutek likwidacji kopalń odkrywkowych.
W dotychczasowej historii, największe doświadczenie w zagospodarowywaniu wyrobisk poeksploatacyjnych węgla brunatnego
jako zbiorników wodnych, mają Niemcy. W ostatnich kilkunastu
latach utworzonych zostało tam ponad 120 zbiorników (Kruger i in.
2002), a ich liczba ogółem szacowana jest na około 500 (Schulze i in.
2005). W niedalekiej przyszłości jedna trzecia wód jeziornych Niemiec zgromadzona będzie w wyrobiskach poeksploatacyjnych węgla
brunatnego, a jezioro Hombacher stanie się, pod tym względem największym, zaraz po jeziorze Bodeńskim, jeziorem w Niemczech.
Doświadczenia światowe w zakresie zagospodarowania
wyrobisk jako zbiorników wodnych jest zagadnieniem dość
złożonym, ze względu na wiele przenikających się wzajemnie
problemów z zakresu technologii górniczej, hydrologii, inżynierii i ekonomiki środowiska oraz uwarunkowań prawnych.
Wyrobisko jako zbiornik wodny
Proces zatapiania wyrobisk odkrywkowych może odbywać
się poprzez:
- samoistny napływ wód podziemnych do wyrobisk zachodzący po zaprzestaniu ich odwadniania
- napełnianie wodami powierzchniowymi z rzek i cieków
powierzchniowych,
- napełnianie wodami pochodzące z czynnych, odwadnianych wyrobisk górniczych,
- sposób mieszany uwzględniający wszystkie powyższe
rozwiązania, co jest najczęściej spotykane w praktyce.
Głównym celem wykorzystania wód powierzchniowych
w procesie zatapiania jest osiągnięcie jak najszybszego napełnienia zbiornika końcowego. Szybki wznios zwierciadła wody

w wyrobisku pozwala na utrzymanie stosunkowo stromych
nachyleń zboczy wyrobisk i zabezpieczenie ich przed destrukcją
spowodowaną przez przepływ wód gruntowych. Osiągnięcie
tego stanu możliwe jest w przypadku, wzniosu zwierciadła
wody w zbiorniku, przekraczającego przyrost ciśnienia zachodzący w warstwach wodonośnych otaczających zbiornik.
Szybki wznios zwierciadła wody w zbiorniku ogranicza
także erozję zboczy przez wody opadowe, topniejący śnieg
czy długotrwałe falowanie. Szybkie napełnianie może ograniczyć zatem nakłady finansowe na uformowanie odpowiednich, dla wodnych warunków zagospodarowania, nachyleń
zboczy. Nakłady te konieczne są do poniesienia w przypadku
niekorzystnych warunków hydrogeologicznych oraz braku
dostępności wód powierzchniowych. Nakłady na likwidację,
w powyższym ujęciu, są funkcją dostępności mas ziemnych
oraz wód powierzchniowych.
Drugim z celów wykorzystania wód powierzchniowych do
procesu zatapiania jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody
poprzez zapobieganie jej zakwaszeniu oraz nadmiernemu wzrostowi
mineralizacji. Jakość wód w przyszłym zbiorniku określa możliwy
sposób zagospodarowania tego zbiornika w przyszłości. Sztuczne
jeziora mogą być rezerwuarami wód wykorzystywanych gospodarczo, turystycznie czy dla celów sportowych (rekreacyjnych). Stan
wody jest jednym z kryteriów oceny skuteczności przeprowadzonej
rekultywacji ale także może decydować o przeznaczeniu zbiornika
oraz jego atrakcyjności jako obiektu inwestycji.
Degradacja zbiorników wodnych
Degradacja jakości wód w trakcie zatapiania wyrobiska zachodzić może między innymi przez (Schulze i in., 2005):
- zakwaszenie wody jako skutku rozpuszczania produktów
wietrzenia pirytu oraz innych minerałów siarczkowych,
- eutrofizacji jako skutku dostawy znacznej ilości składników
organicznych i mineralnych niepożądanych w zbiornikach
nieprzepływowych,
- zanieczyszczeń pochodzących z sąsiednich składowisk
odpadów lub ścieków komunalnych obecnych w wodach
rzek i cieków zasilających wyrobiska,
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-

wzrostu zasolenia wody zachodzącego w związku z intruzjami zmineralizowanych wód podziemnych,
- rozwoju czynników chorobotwórczych pochodzących z zanieczyszczonych rzek lub nie odpowiedniego użytkowania
zbiornika
W celu zmniejszenia zakwaszenia wód zbiornika, w zależności
od dostępności wód powierzchniowych, stosowane mogą być
następujące metody zatapiania wyrobisk (Luckner & Eichron
1996, Schlaeger i in. 2003, Koch i in. 2005):
- ciągłe zasilanie wyrobisk wodami powierzchniowymi,
- okresowe zatapianie poprzez wykorzystanie wód powierzchniowych w początkowym etapie napełniania
Zasilanie zbiorników wodami powierzchniowymi rozpatrywane
musi być w aspekcie ogółu czynników środowiskowych, do
których zaliczyć należy:
- zasadowość/kwasowość wód powierzchniowych,
- stopień rozcieńczenia wód w napełnianym zbiorniku,
- wymiana wód w wyrobisku,
- dopływ wód zmineralizowanych oraz kwasowość/zasadowość wód podziemnych dopływających do zatapianego
zbiornika,
- zagrożenie osuwiskami na zboczach wyrobiska,
- redukcja procesów mikrobiologicznych,
- sedymentacja osadów oraz zachodzące w nich reakcje
chemiczne.
Innym zagadnieniem jest naturalne występowanie związków
fosforu i azotu w wodach śródlądowych, które decydują o procesie eutrofizacji wody czyli stabilizacji warunków funkcjonowania ukształtowanego już zbiornika wodnego. Zależy on od
ładunku związków fosforu i azotu dostarczonego z wodami,
ich przemian w zbiorniku wodnym czy wreszcie ich wiązania
w osadach jeziornych

jest dno wyrównane i płaskie
Przyjmując za kryterium sposób mieszania się wody w jeziorze
można wyróżnić jeziora:
- statyczne (amiktyczne), w których praktycznie woda nie ulega
procesowi mieszania się. Jeziora te występują najczęściej w
strefach okołobiegunowych i wysoko w górach. Przez cały
rok są zamarznięte lub pokryte bardzo grubą warstwą lodu,
- astatyczne, wielokrotnie mieszane w ciągu roku. Występują
one w strefach tropikalnych, gdzie temperatura wody nigdy
nie spada poniżej 4°C. W strefie umiarkowanej, są to jeziora płytkie i o dużej powierzchni. Niewielkie podmuchy
wiatru powodują cyrkulowanie wody, która ma wyrównaną
temperaturę w całej objętości jeziora,
- eustatyczne, stanowiące przejściową formę pomiędzy
jeziorami statycznymi i astatycznymi,
- meromiktyczne, w których mieszane są jedynie warstwy
powierzchniowe, do kilku metrów głębokości. Przekrój
tych jezior ukazuje warstwowość zbliżoną do epilimnionu, metalimnionu i hypolimnionu. Istnieją tu jednak
pewne anomalie, które charakteryzuje ten typ zbiorników.
Najgłębsze masy wody bowiem nigdy się nie mieszają,
nawet w szczytowych okresach cyrkulacji wiosennej czy
jesiennej. Jest to zjawisko, którego przyczyną może być
między innymi ukształtowanie terenu, układy batymetryczne, zmiany gęstości wody, obecność zanieczyszczeń.
Na rysunku 1 przedstawiono typową stratyfikacje wód
w jeziorach meromiktycznych.

Czynnik naturalne decydujące o kształtowaniu się
warunków funkcjonowania jezior
Każde z jezior, zarówno naturalne posiada cechę zwaną
warstwowością termiczną, czyli zmiana temperatury wraz z głębokością. Przy powierzchni znajduje się woda ciepła, a wraz
ze wzrostem głębokości ochładza się (w zimie odwrotnie).
Powierzchniowa warstwa nosi nazwę epilimnionu i kończy
się gdy gradient temperatury (różnica na 1 m głębokości) jest
większy od 1ºC. Gdy przekroczony zostanie próg 1ºC rozpoczyna się strefa zwana metalimnionem. Trwa ona do momentu, aż
różnica temperatur ponownie nie spadnie poniżej 1ºC. Spadek
ten, wyznacza granice między metalinianem, a hypolimnionem,
który występuje do samego dna zbiornika. Cechą charakterystyczną jezior strefy umiarkowanej jest to że okresy stagnacji
(nie mieszania się wód) podzielone są okresami cyrkulacji
(mieszania się wód). Prądy konwekcyjne powodują wynoszenie
cieplejszych mas wody ku powierzchni
Głównym czynnikiem powodującym ruch wody w jeziorze
są prądy (np. konwekcyjne, dryfujące, cyrkulacyjne, przepływowe). Innymi czynnikami mogą być: silne wiatry powodujące
falowanie, zmiany temperatur, procesy zachodzące w osadach
dennych. Intensywność krążenia wód w zbiorniku zależeć
może również od: położenia zbiornika, jego głębokości, pory
roku jeziorowego (stagnacji letniej i zimowej oraz cyrkulacji
wiosennej i jesiennej), kształtu zbiornika, ukształtowanie dna.
Każde zagłębienie lub wypiętrzenie dna wpływaja negatywnie
na proces mieszania się wód w jeziorze, najbardziej korzystne
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Rys. 1.

Typowy rozkład temperatury wód w jeziorze
meromiktycznym

Ocena podatności zbiornika na degradację
Wyróżnia się trzy grupy czynników określających podatność
jezior na degradację. Należą do nich:
- czynniki zlewniowe - elementy charakterystyczne dla
zlewni bezpośredniej i pośredniej zbiornika,
- czynniki morfometryczne - elementy opisujące kształt,
wielkość i budowę jeziora,
- czynniki hydrologiczne - zasoby i stosunki wodne panujące
na interesującym nas obszarze stanowią grupę.
Do wskaźników definiujących podatność zbiornika na degradację zalicza się:
- średnią głębokość [m] - będąca stosunkiem objętości jeziora
do jego powierzchni. Im wartość tego współczynnika jest
większa tym mniejsze zagrożenie degradacji zbiornika,
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stosunek objętości jeziora [tys. m3] do jego długości linii
brzegowej [m], który mówi o możliwości dostania się do
wód jeziora, biogenów, czy innych zanieczyszczeń ze zlewni.
Im krótsza linia brzegowa a większa objętość tym prawdopodobieństwo zanieczyszczenia zbiornika jest mniejsze,
procent stratyfikacji wód, czyli stosunek objętość wód
hypolimnionu [m3] do całkowitej objętości jeziora [m3]
pomnożony przez 100%. Większa ilość wody w warstwie
przydennej chroni przed przedostawaniem się biogenów
z osadów dennych,
stosunek powierzchni dna czynnego [m2], która jest w
kontakcie z warstwą epilimnionu, do objętości epilimnionu
[m3], określa ile dna kontaktuje się z wodami epilimnionu
i na jakiej powierzchni dochodzi do wymiany biogenów
między interfazą, a powierzchniową warstwą wody,
wskaźnik wymiany wody, który jest stosunkiem ilości
wody, jaka w naturalny sposób odpłynie z jeziora w ciągu
roku [m3] do objętości całkowitej misy jeziorowej [m3],
przemnożony przez 100%. Wskaźnik mówi o procencie
wymiany wody w jeziorze w ciągu jednego roku. Zbiorniki
przepływowe są generalnie mniej podatne na degradację,
współczynnik Shindlera czyli stosunek sumy powierzchni
zlewni bezpośredniej [m2] i powierzchni jeziora [m2] do
objętości jeziora [m3]. Określa on w jaki sposób jezioro jest
podatne na zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery,
zagospodarowanie zlewni - jest bardzo istotnym wskaźnikiem. Jeśli przeważają gruntu orne zbiornik bardziej
narażony jest na degradację, jeśli natomiast otoczony jest
przez kompleksy leśne, zbiornik jest mniej narażony na
degradację.

Ocena zagrożenia poeksploatacyjnego zbiornika wodnego
na degradację
Aby przedstawić wynik prac zabezpieczających środowisko wodne wybrano przykład zagospodarowania wyrobiska
odkrywkowego „Pątnów” jak zbiornika wodnego. Leżąca
w zagłębiu konińskim odkrywka jest największym z dotychczas
zagospodarowywanych w kierunku wodnym wyrobiskiem
poeksploatacyjnych węgla brunatnego w Polsce. Zbiornik
końcowy napełniany jest od kwietnia 2001 roku poprzez samoistny dopływ wód podziemnych, wspomagany początkowo
przez zrzut wód podziemnych pochodzących z bariery studni
odwadniających, a następnie poprzez zrzut wód powierzchniowych pochodzących z cieku powierzchniowego prowadzącego
wody pochodzące z odwodnienia O/Jóźwin. Główne parametry
powstającego zbiornika przedstawia tabela 1. Szczegółowy opis
sposobu zagospodarowania wyrobiska „Pątnów” przedstawiono
w pracy Michalskiego (2003).
Tab. 1. Parametry zbiornika w O/Pątnów

Pojemność docelowa:
Powierzchnia lustra wody:
Głębokość maksymalna
Głębokość średnia
Rzędna piętrzenia

~ 81 mln m3
~ 350 ha
~ 50 m
~ 23,15 m
~ 83,5 m n.p.m.

Dla oceny stanu zbiornika w czasie jego napełniania wykonano dwie serie badań fizykochemicznych wody. Pierwszą
serię badań wykonano w listopadzie 2002 roku, tj. półtora roku

po rozpoczęciu zatapiania wyrobiska. Rzędna zwierciadła wody
wynosiła wówczas 58,35 m n.p.m., a maksymalna głębokość
osiągała ~25 m. Drugą serię badań wykonano w lipcu 2006
roku. Rzędna zwierciadła wody osiągnęła 77 m n.p.m., a głębokość maksymalna ~44 m. Okres poboru próbek wybrano w
ten sposób, aby ocenić ewentualną stratyfikację wód w różnych
porach roku jeziornego.
Wykonane prace polegały na pobraniu wody z różnych
głębokości. W terenie dokonano między innymi pomiaru temperatury oraz odczynu pH wody oraz określono przewodnictwo elektrolityczne właściwe pobranych próbek. Następnie w
laboratorium określono skład chemiczny wody. Na rysunku 2
zaprezentowano wyniki badań w zakresie wybranych charakterystycznych wskaźników fizykochemicznych wody.
Z analizy uzyskanych wyników pomiarów wynika że wody
zbiornika ulegają stratyfikacji termicznej. W strefie przydennej
temperatura wody wynosi, niezależnie od pory roku około 12°C.
Krzywe temperatury, w okresie stagnacji letniej i cyrkulacji
jesiennej przyjmują charakterystyczny kształt dla jezior bradymiktycznych, tj. mieszających się powoli, bardzo leniwie.
Uzyskane wyniki oznaczenia przewodnictwa elektrolitycznego właściwego świadczą zaś o stratyfikacji hydrochemicznej. Choć warto zwrócić uwagę, że wyniki na różnych
głębokościach, dla obu rozpatrywanych pór roku jeziornego, nie
różnią się znacząco. Zmienność tego wskaźnika nie przekracza
100 mS/cm. Warto podkreślić, że w pierwszej serii pomiarów
uzyskano większe wartości przewodnictwa elektrolitycznego
właściwego wody niż w drugiej serii pomiarów. Świadczyć
to może o wysładzaniu się wód zbiornikowych. Potwierdzają
to uzyskane wynik w zakresie stężenia jonów siarczanowych
i kationów wapnia (rys. 2). Jest to skutek wprowadzania do
zbiornika wód powierzchniowych o mniejszej mineralizacji niż
wody podziemne dopływające do zbiornika. Względnie mała
pionowa zmienność wszystkich przebadanych wskaźników
świadczy o mieszaniu się stosunkowo niskozmineralizowanych
wód powierzchniowych z zmineralizowanymi wodami podziemnymi. Charakterystykę w zakresie jakości dopływających
do zbiornika wód podano w pracach Polaka i Czopa (2003) oraz
Polaka (2004). Prawdopodobnie proces naturalnego mieszania
się wód intensyfikowany przez prowadzony zrzut wody, który
jest swojego rodzaju prądem przepływowym. Znaczenie tego
ruchu w cyrkulacji wód maleje w miarę zwiększania pojemności zbiornika. Prawdopodobnie po zakończeniu zatapiania
zbiornika cyrkulacja wody odbywać się będzie tylko w wyniku
procesów naturalnych.
Wykonane badania posłużyły do wstępnej oceny podatności
zbiornika na degradację. Po ustaleniu podstawowych wielkości
charakteryzujących zbiornik obliczono niezbędne wskaźniki
oceny stanu zbiornika. Wskaźniki te określono w sposób wstępny
tzn. dla stanu napełnienia zbiornika do rzędnej 77 m n.p.m. Przy
określaniu wskaźnika wymiany wody uwzględniono strumień
wody pochodzący z prowadzonego zrzutu wód powierzchniowych. Uzyskane wynik obliczeń przedstawiono w tabeli 2.
Uzyskane wyniki wskazują, że wstępna ocena podatności
na zanieczyszczenie jeziora pozwala na zaliczenie go do II
klasy podatności na degradację. Duża głębokość jeziora i duża
ilość zgromadzonych w nim wód pozwala na stwierdzenie, że
zbiornik jest w stanie przyjąć znaczne ilości potencjalnych
zanieczyszczeń bez większego zagrożenia dla jego szybkiej
eutrofizacji czy pogorszenia klasy wód. Niekorzystne dla jego
stanu może być sposób zagospodarowania, tzn. stosunkowo
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Rys. 2.

Wyniki analiz fizykochemicznych wód pobranych ze zbiornika „Pątnów” - wybrane wskaźniki

Tab. 2.

Wielkości charakteryzujące zbiornik

Wskaźnik
1
2
3
4
5
6
7

średnia głębokość
objętości jeziora /
tys m3/m
długości linii brzegowej
procent stratyfikacji wód
%
powierzchnia dna czynnego / objętość epilimnionu
m2/m3
wskaźnik wymiany wody
%
2
współczynnik Shindlera (powierzchnia zlewni / objętość jeziora)
m /m3
zagospodarowanie zlewni
Sumaryczna kategoria podatności jeziora i wynik punktacji

mała ilość obszarów leśnych. Wraz z dalszym stopniem wypełniane zbiornika wodą poprawi się stosunek powierzchni
zlewni do objętości zbiornika (wskaźnik Shindlera). Niestety
po zakończeniu zatapiania wyrobiska zwiększy się podatność
na degradację ze względu na stosunkowo małą zdolność do
wymiany wody w jeziorze. Statyczny charakter zbiornika
sprzyjał będzie stratyfikacji zgromadzonych w nim wód.
Można przypuszczać, że powstałe jezioro będzie jeziorem me184

Jedn.
m

Wartość wskaźnika
28.40

kategoria
1

14.2

1

42%
0.13%
11%
7%
mieszany
II kategoria

1
2
1
2
2
1.43

romiktycznym, w którym zachodzi cyrkulacja wód w pewnej
strefie przypowierzchniowej. Wody zmineraliowane stagnować
będą w strefie dennej i nie będą brać udziału w cyrkulacji.
Zjawisko to jest charakterystyczne dla głębokich zbiorników,
zwłaszcza powstałych w wyrobiskach górniczych. Przykładem
takiego zbiornika w Polsce może być zatopiony kamieniołom
Zakrzówek w Krakowie (Motyka i in. 2003) czy wyrobisko
poeksploatacyjne w Machowie (Haładus i Kulma 2001).

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Wnioski końcowe
Udział wód powierzchniowych zmagazynowanych w
wyrobiskach poeksploatacyjnych, zarówno w Polsce jaki i na
świecie, zwiększa się z biegiem czasu w związku z zaprzestaniem wydobycia złóż w wielu zagłębiach górniczych. Zbiorniki
poeksploatacyjne narażone są w podobnym, a niejednokrotnie
większym, stopniu na degradację co zbiorniki naturalne. Do
wyrobisk napływać mogą różnego rodzaju zanieczyszczenia
już na etapie ich zatapiania. W tej fazie mogą dopływać do
niego zanieczyszczenia z wodami podziemnymi, z powierzchni
zlewni jak i wód powierzchniowych kierowanych do wyrobisk
celem i szybkiego napełnienia.
Po zakończeniu zatapiania, podobnie jak naturalne jeziora,
zbiornik narażony jest na dalszą degradację. W odróżnieniu
jednak od zbiorników naturalnych, jeziora sztuczne charakteryzują się zazwyczaj większą głębokością i znaczną pojemnością
wodną. Ich zlewnie natomiast posiadają różnorodne zagospodarowanie ukształtowane zazwyczaj pod wpływem czynników
antropogenicznych. Przyczynia się to do wzrostu podatności
na degradację jezior.
Wyniki wstępnej oceny przeprowadzonej dla powstającego
zbiornika Pątnów pozwoliły na sklasyfikowanie jeziora do II
klasy podatności na degradację. Dokonanie końcowej oceny

możliwe będzie po zakończeniu zatapiania wyrobiska. Wyniki
wykonanych badań uprawniają do stwierdzenia, że stopień
zagrożenia zwiększy się w związku z nieprzepływowym charakterem zbiornika i stagnacją wód powodującą ich pionową
stratyfikację fizykochemiczną. Jakkolwiek duża głębokość
i znaczna pojemność zwiększa zdolność do przyjmowania
zanieczyszczeń. Prawdopodobnie wody zmineralizowane
gromadzić się będą w strefie przydennej, a wzrost gęstości
wody ograniczy strefę cyrkulacji, która jest już obecnie charakterystyczna dla jezior bradymiktycznych . Podobnie jak inne
jeziora pogórnicze jezioro prawdopodobnie stanie się z czasem
jeziorem meromiktycznym.
Zbiornik wodny w O/Pątnów jest polem doświadczalnym
w problematyce dotyczącej rekultywacji wodnej wyrobisk poeksploatacyjnych. Wyniki badań prowadzonych w czasie jego
zatapiania oraz dalszego zagospodarowania posłużyć mogą do
pogłębienia stanu wiedzy, jak też mogą zostać wykorzystane przy
opracowaniu projektów zatapiania kolejnych wyrobisk, a także
planów gospodarowania wodą na terenach górniczych.
Przeprowadzone badania oraz niniejszą publikacje sfinansowano w ramach badań statutowych nr 11.11.100.270 prowadzonych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego, Wydział
Górnictwa i Geoinżynierii AGH .

Literatura
[1] Haładus A., Kulma R., Warunki formowania się jakości wody w zbiorniku Piaseczno koło Tarnobrzega w czasie likwidacji
wyrobiska poeksploatacyjnego siarki, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 17, Zeszyt 2, 2001
[2] Koch H. I i in., Scenarios of water resources managment in the Lower Lusiatian mining district, Germany, Ecological Engeneering, vol 24, 49-57, 2005
[3] Kruger B. i in., The Creation of Post-Mininig Landscape of Lignite Mininig in the New Federal States, Surface Mininig
– Brownkohle & other minerals, Vol. 54. s. 161-169, 2002
[4] Luckner., Eichhorn D., Flutungskonzept fur die Tagebaurestorestlocher, Wasserwirtschaft -Wassesrtechnik,vol. 4, 1996,
18-28
[5] Michalski A., Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska końcowego, Węgiel Brunatny, Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, nr 1’(42) 2003, s. 23-25
[6] Motyka J., Czop M., Water Quality Changes in the Abandoned Zakrzówek Limestone Quarry near Cracow (Poland), Polish
Journal of Environmental Studies Vol. 13, Supplement III, 2004, p. 187-194
[7] Polak K., Zagrożenia jakości wód w zbiornikach poeksploatacyjnych kopalń węgla brunatnego, Technika Poszuk. Geol.,
Geosynoptyka i Geotermia, Kraków Zeszyt 227, 2004 Wyd. PAN IGSMiE,
[8] Polak K., Czop M., Zmiany środowiska wodnego związane z zalewaniem odkrywki „Pątnów”, Współczesne problemy
hydrogeologii – Tom XI, cz. 1. – Gdańsk 2003, s. 165-168, 2003
[9] Schlager F i in., An intagrated water resources management approach for River Spree and its catchment. Water Science and
Technology, vol. 47-7/8, 191-199
[10] Schulze M., Boehrer B, Anja D., Herzsprung P., Galler W., Introduction of river water as a tool to manage water quality
in pit lakes, 9th International Mine Water Congress, 2005
Artykuł recenzowali prof. dr hab. inż. Jerzy Klich
dr Władysław Czabaj
Rękopis otrzymano 17.07.2007 r. *2885

185

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

186

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

ZAGOSPODAROWANIE KOPALIN TOWARZYSZĄCYCH
NA PRZYKŁADZIE EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO
PRZEZ BOT KWB BEŁCHATÓW S.A.
MANAGEMENT OF ASSOCIATED MINERAL RAW MATERIALS – AN EXAMPLE
OF THE LIGNITE MINE BOT KWB „BEŁCHATÓW” S.A.
Tadeusz Ratajczak - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Waldemar Jończyk - BOT KWB Bełchatów S.A.
BOT KWB Bełchatów S.A. od kilkudziesięciu lat w swej działalności nie pomija i uwzględnia problem kopalin towarzyszących.
Zanotowała w tej mierze znaczące sukcesy. Niektóre z nich mogą sobie rościć prawo do pionierskich w tej dalej, nie do końca
rozwiązanej problematyce. Kompleksowe, systematyczne podejście do tych zagadnień pozwoliło na:
- zabezpieczenie ich przed bezpowrotną stratą poprzez selektywną eksploatację i gromadzenie na złożach antropogenicznych,
- utylizację na użytek własny (recykling) jak i przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze,
- wykazanie innych niż surowcowe możliwości zagospodarowania,
- rewitalizację bełchatowskiego zespołu paliwowo-energetycznego.
The Bełchatów lignite mine for several years of its activity has not ignored the problem of associated mineral raw materials.
Giving it a thorough consideration, the mine has achieved significant successes, some of them involving a pioneering approach
to this not fully solved issue. A complex and systematic work when dealing with the associated mineral raw materials has resulted in:
- securing them from a irretrievable loss due to selective mining and storing them in anthropogenic deposits,
- recycling them by the mine itself or utilizing them by other enterprises,
- finding other than traditional possibilities of their utilization,
- revitalization of the Bełchatów mining and power-generating complex.
Wstęp
Potrzeba, a niekiedy konieczność wykorzystania wszystkich
użytecznych odmian kopalin w złożach jest problemem znanym
od zarania górnictwa i geologii złożowej. Podejmowane próby
zmierzające do zmiany tej sytuacji spowodowały, że w szeroko
rozumianych zagadnieniach geologii złożowej pojawiły się dwa
nowe pojęcia – kopaliny towarzyszące i złoża antropogeniczne
(wtórne). Zostały one zdefiniowane i prawnie usankcjonowane
[1, 2, 3]. W warunkach polskich zagadnienia te szczególnie ważne
stały się w sytuacji górnictwa węgla brunatnego. Rozszerzeniu
uległ przy tym wachlarz problemów koniecznych do rozwiązania. Zainteresowanie nimi jeszcze do niedawna wynikało tylko
ze względów surowcowych. Z upływem czasu okazało się, że
są one jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających
i uwzględnianych w zasadach ekonomicznej waloryzacji złóż
węgla brunatnego [4]. Aktualne i przyszłe zagospodarowanie
kopalin towarzyszących jest też uzasadnione z innych przyczyn
– ekologicznych, społeczno-demograficznych czy dotyczących
rewitalizacji terenów pogórniczych.
Litostratygrafia i geologiczno-złożowe uwarunkowania
zalegania kopalin towarzyszących
Złoża węgla brunatnego zalicza się zazwyczaj do odmian
wielokopalinowych. Poza węglem brunatnym inne nie zawsze
jednak nadają się do samodzielnej eksploatacji. Wynika to m.in.
ze sposobu ich zalegania. Część z nich reprezentuje przydatność
użyteczną i spełnia kryteria kopalin towarzyszących.
Złoże węgla brunatnego w Bełchatowie należy do grupy
złóż o skomplikowanej budowie geologicznej. Dzisiejszy

jego kształt jest efektem oddziaływania czynników, które
funkcjonowały w czasie tworzenia, ale również po powstaniu.
W przypadku formy złożowej kopalin towarzyszących szczególnie duże piętno wywarły czynniki tektoniczne i zjawiska
glacjalne, a w dalszej kolejności szeroko rozumiane procesy
wietrzeniowe. W rezultacie tego obserwujemy wyraźne zróżnicowanie nie tylko stratygraficzne ale i litologiczne osadów
współwystępujących z węglem brunatnym. Wiekowo reprezentują one czwartorzęd oraz trzeciorzęd (od oligocenu aż po
pliocen). W podłożu zalegają osady jury i kredy. L.Czarnecki
et al. (1992) są autorami syntetycznego profilu węglonośnego
trzeciorzędu bełchatowskiego. Wyróżnili w nim cztery kompleksy litologiczne: podwęglowy, węglowy, węglowo-ilasty
i ilasto-piaszczysty.
Utwory czwartorzędowe o miąższości 50 – 100 m stanowią fluwioglacjalne zazwyczaj piaski i mułki a także iły
warwowe, gliny zwałowe, torfy, gytie. Trzeciorzęd to zarówno
skały luźne jak i zwięzłe. Odmiany luźne reprezentują zmienne
granulometrycznie piaski i żwiry. Skały ilaste spotyka się w
całym profilu trzeciorzędu. Są to iły beidelitowe, poznańskie,
illitowe. Stwierdzono także obecność mułków. Występują
także przewarstwienia paratonsteinów. W stropowych partiach
trzeciorzędu zanotowano obecność kilku poziomów krzemieni
oraz otoczaków. Z kolei w podłożu obok lokalnie obecnych
kaolinów i piasków kwarcowych, zalega zwietrzelina osadów
mezozoicznych. Są to m.in. zsylifikowane lub odwapnione
margle, wapienie kredowe. Towarzyszy im rumosz skalny.
W sytuacji złoża węgla brunatnego Bełchatów kopaliny
towarzyszące występują w trzech formach nagromadzeń: pokładowej (stratoidalnej), soczewkowatej i gniazdowej. Pozwala
to na zaliczenie ich częściowo do grupy złóż odznaczających
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się prostą, wręcz regularną budową geologiczną a także
nieskomplikowanymi warunkami inżyniersko-górniczymi
i hydrogeologicznymi. Reprezentują nagromadzenia zaliczane do grupy złóż egzogenicznych - kategoria osadowe, klasa
wietrzenno-mechaniczna [6].
Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego w Bełchatowie wymaga zdejmowania 120 – 150 mln m 3 skał
nadkładu rocznie. Ich odmiany spełniające kryteria kopalin
towarzyszących zostały po raz pierwszy scharakteryzowane
w „Kompleksowej dokumentacji geologicznej” z 1984 roku.
Już rychło dowiedziono niewystarczającej dokładności rozpoznania obecności tych kopalin w złożu. Niektóre z ich odmian
zostały pominięte. Aktualnie liczba ich oceniana jest na ponad
20 odmian.
Możliwości górniczej eksploatacji kopalin towarzyszących
Oszacowanie zasobów kopalin towarzyszących
Torfy. Na Polu Szczerców ich zasoby szacuje się na 220 tys.
m3. Na obszarze Pola Bełchatów występowały 3 złoża torfów,
które zostały wyeksploatowane.
Piaski i żwiry. Na Polu Bełchatów zasoby szacunkowe
piasków wynoszą około 30 tys. m3 a eksploatacja ich będzie
możliwa do końca sierpnia 2007 roku. Na Polu Szczerców
udokumentowano w kat. C2 złoże naturalnego kruszywa piaszczysto-żwirowego o zasobach 750 tys. Mg oraz 8,9 mln Mg
kruszywa piaskowego o potwierdzonej przydatności dla budownictwa Będzie ono eksploatowane w latach 2010-2013.
Głazy narzutowe. Ich zasoby nie są bliżej określone. Szacuje się, że rocznie będzie możliwe pozyskiwanie kilku tys.
Mg tej kopaliny.
Surowce ilaste. Dominującą odmianą wykorzystywaną
obecnie w dużych ilościach są iły beidelitowe z kompleksu
ilasto-piaszczystego. Na Polu Bełchatów zalega około 500 tys.
m3 tej kopaliny. Szacuje się, że na Polu Szczerców zasoby iłów
przydatnych dla przemysłu ceramicznego wynoszą 45 mln. m3
a do produkcji glinoporytu 71 mln m3;
Krzemienna pospółka piaszczysto-żwirowa, tzw. bruki
krzemienne. W przypadku tych kopalin przewiduje się, że
możliwe będzie wydobycie na poziomie od kilku do kilkunastu
tys. m3/rok do 2009 roku. Na Polu Szczerców bruki krzemienne
będą mogły być pozyskiwane od 2008 roku a ich zasoby szacuje
się na 11mln m3 .
Piaskowce kwarcytowe. Rocznie pozyskuje się od kilku
do kilkunastu tys. Mg tej kopaliny a zasoby jej są trudne do
oszacowania.
Kreda jeziorna. Na Polu Bełchatów zalegała ona w 3-ech
obszarach a eksploatację zakończono w 2002roku. W granicach
Pola Szczerców występuje kreda jeziorna o zasobach szacunkowych 20,9 mln Mg, z czego możliwe do eksploatacji będzie
7,1 mln Mg.
Wapienie. Eksploatacja tej kopaliny prowadzona jest obecnie i w przyszłości będzie możliwa w rejonach formowania
zboczy stałych w wapieniach jury górnej. Na Polu Bełchatów
do urobienia będzie 2,5 mln m3 wapieni imargli jury górnej.
Na Polu Szczerców w rejonie zbocza północnego po 2009 r.
do urobienia pozostanie około 2 mln m3 wapieni, natomiast w
rejonie zbocza południowego około 20 mln m3.
Selektywna eksploatacja kopalin towarzyszących
Charakter i uwarunkowania eksploatacji odkrywkowej
węgla brunatnego nie pozwalają na selektywne zwałowanie
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całego nadkładu. Eksploatacja kopalin towarzyszących w
BOT KWB „Bełchatów” SA prowadzona jest selektywnie w
granicach obszaru górniczego.Ujmowana jest ona w planach
pracy koparek lub w specjalnych projektach.
W warunkach masowego występowania kopalin towarzyszących możliwa jest eksploatacja odmian najbardziej
wartościowych, na które istnieje zapotrzebowanie lub pojawia się szansa ich ochrony przez utworzenie złóż wtórnych.
Na ograniczoną możliwość odzysku kopalin towarzyszących
wpływają następujące czynniki: technologiczne, ekonomiczne
i geologiczne.
Dokumentowanie wystąpień
Eksploatowane kopaliny towarzyszące nie posiadają dokumentacji geologicznych i zatwierdzonych zasobów. Są one
wydobywane z tzw. punktów eksploatacyjnych na podstawie
bieżącej oceny parametrów jakościowych i ilościowych dokonywanej przez służbę geologiczną oraz operatywnych decyzji
ruchowych.
Informacje o kolejnych ewntualnych możliwościach występowania kopalin towarzyszących uzyskiwane są także z innych
wierceń jak, np. : otworów rozpoznawczych, obserwacyjnych,
studziennych i geotechnicznych, a przede wszystkim z kartowania geologicznego w terenie.
Jakość kopalin określa się na podstawie badań laboratoryjnych próbek bruzdowych i pochodzących z otworów
rozpoznawczych.
Dla umożliwienia stałych dostaw kopalin towarzyszących
do odbiorców, konieczne jest tworzenie ich zapasów, co niekiedy
dodatkowo komplikuje problem ich wykorzystania. Notowana
bywa przy tym istotna zmienność cech fizykochemicznych
poszczególnych kopalin – zalegających zarówno w stanie naturalnym jak i gromadzonych na złożach wtórnych. Powoduje
to konieczność dalszych badań ich jakości surowcowych.
W celu wytypowania odmian kopalin towarzyszących
o najlepszych parametrach surowcowych i korzystnych geologiczno-górniczych warunkach zalegania, Kopalnia wypracowała własny program postępowania obejmujący zarówno
charakterystykę surowcową jak i warunki wydobycia.
Wykorzystanie kopalin towarzyszących w KWB Bełchatów
jest ważne i możliwe ze względów gospodarczych, ochrony
środowiska i ekonomicznych.
Rozwiązanie problematyki kopalin towarzyszących wymaga także rozstrzygnięcia niektórych innych zagadnień. Są to:
- badania surowcowe kopalin towarzyszących zgromadzonych na złożach wtórnych,
- zagadnienia wynikające z uwarunkowań zewnętrznych jak
np. dokonania bilansu kopalin w skali makro- i mikroregionów,
- promocji zmierzającej do wykazania ekonomicznej opłacalności wykorzystania kopalin towarzyszących przez
podmioty gospodarcze.
Złoża antropogeniczne
W warunkach masowego występowania kopalin towarzyszących, a taka sytuacja ma miejsce w KWB Bełchatów, możliwa jest eksploatacja najbardziej wartościowych ich odmian.
Uwarunkowane jest to szansą ich eksploatacji oraz istnieniem
zapotrzebowania. Nabrzmiewający w ten sposób od lat problem spowodował, że Kopalnia dopracowała się własnych,
oryginalnych metod rozwiązania ich wykorzystania. Odbywa
się to drogą gromadzenia w świadomie formowanych zwałach
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zwanych złożami antropogenicznymi lub wtórnymi.
Za złoża antropogeniczne uważa się taką odmianę, która
powstała w wyniku rozmyślnie prowadzonej działalności
człowieka [1, 3]. Stąd też słuszne jest używanie w stosunku
do nich pojęcia „złoże wtórne”. Przyjęcie, że zwałowisko jest
złożem wtórnym, czyli obiektem zakładu górniczego (Kopalni)
i gromadzi kopaliny towarzyszące jest możliwe w przypadku
ich udokumentowania, określenia zasad gospodarowania,
przedstawienia potrzeby utworzenia zwału oraz określenia
sposobu gospodarowania.
Uzasadnienie słuszności tworzenia złóż wtórnych gromadzących kopalinę towarzyszącą znalazło potwierdzenie poprzez
analizy ekonomiczne [8]. Ich zagospodarowanie w warunkach
kopalni węgla brunatnego można rozpatrywać w trzech wariantach organizacyjnych:
Najprostsze z nich zakładają pozyskiwanie części kopalin,
gromadzenie ich w złożach wtórnych i sukcesywną sprzedaż
odbiorcom. Takie rozwiązanie daje szanse na zwiększenie ich
kręgu i zainteresowania oferowanymi przez wytwórcę kopalinami. Usuwa lub ogranicza przy tym barierę wynikającą chociażby z konieczności zapewnienia warunków dostaw odpowiadających odbiorcom. Jednak ocena procesu zagospodarowania
kopalin towarzyszących wskazuje, że optymalnie najlepsze
wyniki ekonomiczne uzyskuje się w przypadku ich własnego
(przez wytwórcę, użytkownika) wzbogacania a w miarę potrzeby i przetwarzania. Takie rozwiązanie posiada jeszcze jedną
istotną cechę – umożliwia planowany sposób rozstrzygnięcia
problemu kopalin towarzyszących przez dłuższy czas, również
w przyszłości. Rozwiązanie tego problemu wymaga jednak ze
strony Kopalni inwestycji związanych z wybudowaniem linii
przeróbczych i przetwórczych.
Wskazane jest, aby szeroko rozumiany problem kopalin
towarzyszących w zakresie zagadnień ekonomicznych poprzedzony był analizą ustalającą wielkość zapotrzebowania a przez
to możliwości zbytu gotowych produktów czy surowców w
skali makro- czy mikroregionu.
Poprawne i efektywne gospodarowanie kopalinami towarzyszącymi ze złóż wtórnych wymaga jednak spełnienia
odpowiednich warunków. Należy do nich m.in. ciągła kontrola
jakości surowcowej gromadzonej kopaliny.
Kierunki wykorzystania kopalin towarzyszących
Kopaliny towarzyszące jako surowce mineralne
Są one zagospodarowywane jako surowce:
- do budowy dróg (głazy narzutowe, pospółka piaszczysto
– żwirowa, piaskowce kwarcytowe, wapienie),
- w przemyśle cementowym (piaski i iły),
- w wiertnictwie, hydroizolacji ( surowce ilaste),
- w ceramice budowlanej (piaski i żwiry, iły),
- w przemyśle szklarskim, odlewniczym (piaski).
Kopaliny towarzyszące a problemy ekologiczne
Kopaliny towarzyszące ze złoża węgla brunatnego Bełchatów stają się coraz częściej obiektem badań a także zastosowań
zmierzających do wykorzystania ich na użytek szeroko rozumianej ochrony środowiska (W.Jończyk et al. 2004; T.Ratajczak
et al.). Dotyczy to następujących ich odmian:
a. Skały ilaste. Największe zainteresowanie dotyczy iłów
beidelitowych i obejmuje ich wykorzystanie jako:
- sorbentów mineralnych z racji sorbowania metali
ciężkich i toksycznych,

-

komponentów mieszanek samozestalających tworzonych na bazie popiołów poelektrownianych, cementu
i wód złożowych,
- przesłon hydroizolacyjnych. Iły te można zaliczyć
odmian skał ilastych, przydatnych do budowy przesłon
hydroizolacyjnych,
- nośnika polepszającego własności bonitacyjne gruntów rolnych.
b. Kreda jeziorna. Obydwie odmiany tej kopaliny występujące
w Bełchatowie – biała i zawęglona
- są sorbentami odznaczających się bardzo korzystną
pojemnością sorpcyjną względem niektórych metali
ciężkich np. Pb czy Cd,
- posiadają własności hydroizolacyjne,
- mogą neutralizować wody kwaśne,
- służą do denitryfikacji osadów pościekowych ze
składowisk komunalnych,
- nadają się do odsiarczania gazów poelektrownianych.
Należy się spodziewać, że podobnymi właściwościami odznaczać się będą wapienie kredowe z podłoża.
c. Kruszywa mineralne (piaski i żwiry) mogą być wykorzystane w procesach oczyszczania oraz uzdatniania wody.
d. Torfy. W połączeniu z węglem brunatnym i kredą jeziorną
tworzą naturalną mieszankę przydatną do produkcji ekopreparatów polepszających jakość gleby oraz immobilizującą
jony metali ciężkich.
e. Skały z kontaktu trzeciorzęd – mezozoik. Niektóre ich
odmiany np. opoka lekka odznaczają się dobrymi własnościami sorpcyjnymi.
Możliwości przedłużenia działalności produkcyjnej
w okręgach górniczych węgla brunatnego
Tworzenie złóż wtórnych powinno umożliwić planowanie
dalszej działalności gospodarczej z chwilą ustania eksploatacji
węgla brunatnego. Prowadzone studia i analizy zdają się wskazywać, że kopaliny towarzyszące po jego wyeksploatowaniu
w wielu przypadkach mogą stanowić podstawę do powstania
zagłębi wielosurowcowych. Tak więc w rozważaniach na temat
„co dalej?” po węglu brunatnym coraz ważniejsze staje się powiązanie problematyki kompleksowego wykorzystania kopalin
towarzyszących z planami rewitalizacji terenów pogórniczych.
Zupełnie realnie aczkolwiek w mniejszej skali, można w nich
upatrywać szansy przedłużenia ich działalności gospodarczej.
W sytuacji takiej istnienie złóż daje szanse różnorakich korzyści.
Problemy rewitalizacji terenów pogórniczych
Górnictwo węgla brunatnego, jak każde górnictwo odkrywkowe prowadzone w dużej skali jest procesem długotrwałym,
rozciągającym się najczęściej na okres kilkudziesięciu lat. W
tym czasie podejmowane są różnego rodzaju działania gospodarcze.
Upływający czas oraz coraz wyraźniej i dobitniej dające
się zauważyć efekty tych działań każą refleksyjnie spojrzeć
na rysujące się, a wynikające z racji postępującej eksploatacji
węgla brunatnego – przyszłość. Problemy te są wielowątkowe.
Tym nie mniej rodzi się potrzeba nie tylko ich uwzględnienia
w aktualnej sytuacji górnictwa węgli brunatnych, ale zastanowienia się co dalej po zaprzestaniu jego eksploatacji.
Naprzeciw tak sformułowanym problemom zdaje się
wychodzić nowy termin kojarzony niejako z taką sytuacją
– rewitalizacja terenów pogórniczych [10,11]. Dotyczy on
problemów odległych w czasie, a przez to również działań
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odnoszących się i skupionych na wyeksploatowanych obiektach (złożach), zbytecznej wówczas infrastrukturze, zmian w
środowisku naturalnym. Nie wydaje się mieć siły sprawczej w
obecnej sytuacji górnictwa węgla brunatnego. Jednakże pewne
czynności rewitalizacyjne powinny mieć charakter wyprzedzający, przyszłościowy, być zaplanowane i obecne na etapie eksploatacji złoża. W tej sytuacji wszelkie działania umożliwiające
zagospodarowanie w przyszłości przekształconych obszarów
wydaje się być ze wszech miar uzasadnione. Zadaniem ich
będzie nie tylko przywrócenie pierwotnego stanu i funkcji
obiektów ale działania logistyczne zmierzające do znalezienia
innych, nowych możliwości wykorzystania skumulowanej na
przestrzeni niekiedy kilkudziesięciu lat infrastruktury.
Zasygnalizowane wyżej problemy każą w szeroko rozumianej problematyce górnictwa węgla brunatnego inaczej widzieć
zagadnienia kopalin towarzyszących. Należy upatrywać w
nich czynnika sprzyjającego przyszłej rewitalizacji obszarów
pogórniczych [11].
Aspekty prawne ochrony zasobów i opłaty eksploatacyjne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
17 czerwca 2002r. w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych
wydobywających kopaliny podstawowe, do zadań służby
geologicznej należy między innymi prowadzenie kontroli
zabezpieczenia przed zniszczeniem i wykorzystania kopalin
towarzyszących. Zgodnie z tym rozporządzeniem w Dziale
Geologicznym znajduje się „Książka kontroli zabezpieczenia
przed zniszczeniem kopalin towarzyszących oraz kontroli
wykorzystania kopalin towarzyszących”. Na podstawie raportu
służb kopalnianych ewidencjonowanie są wielkości wydobycia
i zagospodarowania poszczególnych kopalin towarzyszących
oraz zestawienia sprzedaży wydobywanych kopalin.
Prawo Geologiczne i Górnicze (1994) zobowiązuje przedsiębiorcę, który wydobywa kopalinę ze złoża, do uiszczania
opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (art. 84.1). Ustala
się ją jako iloczyn 50% kwoty stawki opłaty eksploatacyjnej dla
danego rodzaju kopaliny i towarzyszącej wydobytej w okresie
rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną wnosi się w terminie

jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.
Opłaty eksploatacyjne mogą stanowić dochód gminy, na
której prowadzona była działalność objęta koncesją (60%)
i dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40%).
Służba geologiczna przedstawia wydobycie kopalin towarzyszących w corocznie sporządzanej „ Analizie gospodarki
złożem kopaliny głównej i kopalin towarzyszących złoża
węgla brunatnego „Bełchatów” SA – Pole Bełchatów i Pole
Szczerców”. Ujmowane są w niej ilości wydobytych kopalin
towarzyszących w danym roku. Zobowiązuje do tego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 roku.
Podsumowanie
Złoże węgla brunatnego w Bełchatowie należy traktować
jako obszar o potencjalnie bardzo dużych zasobach i zróżnicowanych możliwościach wykorzystania kopalin towarzyszących.
Kopalnia w swej ponad 30-letniej historii zanotowała
znaczące sukcesy w zagadnieniach dotyczących kopalin towarzyszących. Kompleksowy sposób rozwiązania tych zagadnień
pozwolił na zaproponowanie i realizowanie rozwiązań, które
doprowadziły do:
- zabezpieczenia przed bezpowrotną stratą części kopalin
poprzez ich selektywną eksploatację i składowanie na
złożach wtórnych,
- utylizację na użytek własny jak i przez różne podmioty
gospodarcze,
- realizację badań i wykorzystanie ich wyników w celu
wykazania innych niż surowcowe możliwości zagospodarowania,
- rewitalizację (kompleksowe zagospodarowanie i przedłużenie działalności górniczej).
Praca ta powstała częściowo dzięki możliwościom finansowym
stworzonym w realizowanym w 2007 roku w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica temacie działalności statutowej „Badania
mineralogiczno-petrograficzne oraz geochemiczne w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych, surowcowych, ekologicznych
i technologicznych” (numer umowy 11.11.140.158).

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Bolewski A., red., Encyklopedia surowców mineralnych. Wyd. CPPGSMiE PAN, 1994
Nieć M., Kopaliny towarzyszące. Przegląd Geologiczny nr 5, 1994
Nieć M., Złoża antropogeniczne. Przegląd Geologiczny nr 1, 1994
Kasiński J., Piwocki M., Metoda ekonomiczno-sozologiczna waloryzacji złóż węgla brunatneg,. Przegląd Geologiczny nr 5, 1993
Czarnecki L., Frankowski R., Ślusarczyk G., Syntetyczny profil litostratygraficzny rejonu złoża węgla brunatnego „Bełchatów” dla
potrzeb Bazy Danych Geologicznych. Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4, 1992
[6] Gruszczyk H., Geologia złóż. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983
[7] Kompleksowa Dokumentacja Geologiczna Złoża Węgla Brunatnego „Bełchatów” w kat. C2. Kombinat Geologiczny „Zachód”, 1984
[8] Pajda R., Ratajczak T., Możliwości rozwoju bazy zasobowej w Polsce drogą tworzenia antropogenicznych złóż wtórnych kopalin towarzyszących węglom brunatnym. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. Wydział Zarządzania AGH, 2001
[9] Ratajczak T., Jończyk W.M., Skórzak A., Ekologia a kopaliny towarzyszące na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”. Górnictwo Odkrywkowe nr 2, 2003
[10] Dulewski J., Uzarowicz R., Problematyka rewitalizacji terenów pogórniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona w Górnictwie nr 9 (145), 2006
[11] Ratajczak T., Hycnar E., Jończyk W.M., Skórzak A., Kompleksowe wykorzystanie kopalin towarzyszących a problemy rewitalizacji
terenów pogórniczych na przykładzie Złoża Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Górnictwo i Geoinżynieria zesz. 2, 2007
Artykuł recenzowali dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
dr Joanna Specylak - Skrzypecka
Rękopis otrzymano 17.07.2007 r. *2886

190

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA MINCOM-MINESCAPE™ DO
PLANOWANIA ROBÓT GÓRNICZYCH W OPARCIU O NUMERYCZNE
MODELE ZŁOŻA BEŁCHATÓW
UTILISATION OF SOFTWARE SYSTEM MINCOM-MINESCAPE™ FOR MINE PLANNING
PERFORMED BASED ON DIGITAL MODELS OF BELCHATOW DEPOSIT
Edward Sośniak, Ryszard Frankowski - BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
Andrzej Gądek - Mincom International, Oddział w Polsce
Projektowanie robót górniczych to stadium działalności górniczej, w którym istotne są następujące kryteria środowiska
pracy oraz jej wyników: dokumentowanie zamysłów projektanta na rysunkach, precyzja rysowania, wykonywanie obliczeń
objętości oraz mas fragmentów górotworu przeznaczonych do urobienia, obliczenia ilości oraz jakości kopaliny przeznaczonej
do urobienia lub ilości nadkładu do usypania w ramach tworzonego planu, modyfikowanie tworzonego planu, a co za tym idzie,
możliwość ciągłego przeliczania objętości oraz mas, zdolność tworzenia planów górniczych w wielu wariantach celem umożliwienia analiz porównawczych, które są podstawą optymalizacji koncepcji udostępnienia i eksploatacji złoża. Komputerowe
wspomaganie projektowania (CAD) daje projektantom swobodę tworzenia rysunków z wykorzystaniem całej gamy narzędzi
precyzyjnego rysowania, umożliwia wprowadzanie zmian zanim dany rysunek trafi na papier. W BOT KWB Bełchatów S.A.
tworzenie i dokumentowanie geometrii projektów górniczych przy pomocy narzędzi CAD odbywa się od wielu lat. W ostatnich
latach, przy współpracy z firmami ComputerLand i Mincom środowisko komputerowo wspomaganego projektowania górniczego wzbogacone zostało o cyfrowy model złoża. Model złoża jest dostępny i widoczny za pośrednictwem sieciowego systemu
komputerowego zarówno dla tworzących go geologów jak i dla projektantów. Pozwala to projektantom na płynne korzystanie
z wiedzy o skomplikowanej strukturze złoża w trakcie tworzenia projektów górniczych. Umożliwia również szybkie obliczenia
zasobów górniczych w zaprojektowanych sektorach eksploatacyjnych i harmonogramowanie postępu frontów. Komputerowy
model złoża pozwala też dzielić się wiedzą o złożu z dyspozytorem działającym w centrum operatywnego kierowania ruchem.
Mine design is a stage of mining activity in which it is important that the following conditions of work environment and
the work results are met: speed and ease of documenting of an engineer ideas on the drawings, precision of drawing, speed
and ease of calculations of volumes and masses of pieces of rock-mass designed for excavation, speed and ease of calculations
of quantity and quality of resource designed for excavation or amounts of overburden for dumping under mining plan being
created, speed and ease of making changes to mine plan and connected with it need for constant recalculations of volumes and
masses, ability to create multi-scenario mine plans to allow comparison analysis, which are basis for optimisation of conception
of accessing and exploitation of the resource. Computer aided design (CAD) gives the mining engineers the freedom of drawing
utilizing whole range of tools for precise creation and editing the drawing before it is actually placed on paper. In BOT KWB
Belchatow mine, creation and documenting of mine design with CAD is being carried out for many years now. In recent years in
cooperation with companies ComputerLand and Mincom, the CAD environment has been supplemented by digital model of the
deposit. The model is visible and available to both geologists who created it as well mining engineers. It allows mine planning
engineers to seamlessly see and use the knowledge about complicated structure of the deposit during creating of mine plans. It
also allows for quick mining reserves calculations for all mining sectors being designed and for mine scheduling. The digital
model of the deposit lets us also share the knowledge about the deposit with dispatchers operating in the main control room.

W grudniu 2003 r. w BOT KWB Bełchatów S.A. zakupiono oprogramowanie australijskiej firmy MINCOM™. Wyżej
wymieniony pakiet oprogramowania nosi nazwę MineScape
i służy do szeroko rozumianego wspomagania prac projektowo
dokumentacyjnych mierniczo-geologiczno-górniczych. W latach 2004÷2006 trwało szkolenie personelu i wdrażanie wyżej
wymienionego systemu. Obecnie oprogramowanie MineScape
jest na co dzień stosowane nie tylko w komórkach sztabowych,
ale również w oddziałach ruchowych kopalni. Wdrożenie
oprogramowania MineScape obejmowało trzy obszary działalności:
mierniczy – obejmujący aktualizację modelu terenu,
geologiczny – budowa i aktualizacja modelu stratygraficznego,
plastrowego oraz blokowego,
technologii górniczej – projektowanie robót górniczych oraz
harmonogramowanie produkcji.

Model terenu
Na podstawie obmiarów fotogrametrycznych i geodezyjnych prowadzonych w terenie przez personel Działu
Mierniczego, w środowisku systemu MineScape™ tworzone
są modele trójkątowe i siatkowe (gridowe) kolejnych stanów
geodezyjnych wyrobisk Pola Bełchatów i Pola Szczerców wraz
ze zwałowiskami oraz przedpolem (rys. 1-3).
Wyżej wymienione modele są wykorzystywane m.in. do:
- liczenia objętości („mas”) urobionych lub usypanych w
kolejnych przedziałach czasu,
- automatycznego wybierania z bazy danych i tworzenia
oznaczeń otworów, które w kolejnych miesiącach przedstawiane są na mapie wyrobisk górniczych,
- projektowania zabierek oraz bloków zwałowych,
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Rys. 1.

Fragment modelu stanu geodezyjnego nałożonego na krawędzie stanu z poprzedniego miesiąca

Rys. 2.

Fragment modelu trójkątowego stanu geodezyjnego 01-07 wraz z modelem siatkowym stanu 12-06
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Rys. 3 . Fragment modeli trójkątowych dwóch kolejnych stanów geodezyjnych nałożonych na siebie. Czerwony – stan 12-06, zielony
– stan 01-07

-

tworzenia przekrojów, obliczeń objętości oraz mas węgla
i nadkładu na etapie tworzenia planów pracy maszyn podstawowych.

Model złoża
Modelowanie struktury złoża polega na obliczeniu rzędnych wszystkich powierzchni stratygraficznych, miąższości
warstw ograniczanych tymi powierzchniami z zachowaniem zilustrowanych wyżej reguł modelowania oraz z wykorzystaniem
powierzchni izoliniowych jako powierzchni nadających trend
powierzchniom modelowanym. Wspomniane rzędne liczone
są we wszystkich węzłach zdefiniowanej siatki o oczku 2,5 m,
pokrywającej obszar całego złoża (tj. około 60 mln m2).

Rys. 4 . Schematyczne przedstawienie modelowanych warstw
z zaznaczeniem zależności (erozja, granice pięter,
współkształtność warstw w obrębie piętra)

Cechą charakterystyczną zbudowanego modelu jest, z jednej
strony zgodność przebiegu modelowanych warstw ze stwierdzeniami w otworach (dane z bazy danych otworów), z drugiej
zaś strony zgodność z przebiegiem powierzchni izoliniowych
stanowiących geologiczną interpretację struktury złoża (rys. 4).
Powierzchnie te stworzone były w drodze trójkątowania izolinii, które zostały uzgodnione ze stwierdzeniami w otworach
jednak z zachowaniem marginesu błędu 5 m. Zadanie stawiane
systemowi polegało na stworzeniu modelu, w którym modelowane powierzchnie są całkowicie zgodne z danymi z otworów,
a przebieg tych powierzchni pomiędzy stwierdzeniami w
otworach jest współkształtny z przebiegiem powierzchni izoliniowych. Okazało się to możliwe dzięki specyficznej funkcjonalności systemu MineScape™. Polega ona na wykorzystaniu
powierzchni stworzonej poza modelem stratygraficznym (poza
modułem StratModel) w taki sposób, że taka zewnętrzna powierzchnia może nadawać trendy powierzchni modelowanej
w oparciu o dane z otworów.
Rysunek 5 przedstawia schematycznie (uproszczony model
testowy) rezultat dodania do modelu opartego o dane z otworów
powierzchni izoliniowych wymuszających trendy.
Model jest spójny, nie zawiera obszarów niepożądanego
przenikania się warstw lub powierzchni, jest zgodny z danymi
z otworów i zachowuje trendy wyznaczone przez powierzchnie
izoliniowe. Powierzchnie izoliniowe stanowią narzędzie, przy
pomocy którego interpretacja geologiczna danych wykonana
przez człowieka jest przekazywana maszynie i uwzględniana w procesie modelowania. Ten mechanizm pozwala nam
kontrolować i wpływać na kształt (strukturę) modelowanych
powierzchni.
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Rys. 5.

Przekrój przez model testowy stworzony w wersji bez- i z powierzchniami nadającymi trend

Grafika generowana z modelu
Grafika generowana z modelu służy jako podstawa dokumentacji złoża. Przykładem jest przekrój przez model głównych warstw stratygraficznych (rys. 6 i 7). Linia przekroju
przeprowadzona jest przez wybrane otwory dokumentacyjne.

Rys. 6.

Przekrój przez model złoża Bełchatów z powierzchniami nadającymi trend

Przekrój tworzony jest w dwóch wersjach: płaski i trójwymiarowy. Rozwinięcie przekroju trójwymiarowego odbywa się
automatycznie a wynikiem jest przekrój, na którym odległości
między otworami są rzeczywiste niezależnie od tego czy otwo194

ry są, czy też nie są, rozmieszczone współliniowo. Czarnymi
liniami zaznaczono opisane powyżej powierzchnie izoliniowe.
Powierzchnie te biorą udział w modelowaniu jako powierzchnie
nadające trend powierzchniom modelowanym na podstawie
danych z bazy danych otworów.
Na rysunku 8 przedstawiono inny sposób graficznej prezentacji danych opisujących strukturę złoża poprzez izolinie

z zaznaczeniem stwierdzeń z otworów. Rysunek przedstawia
mapę izoliniową spągu kompleksu węglowego (KW) wraz
z linią zasięgu tej warstwy wykreśloną przez system MineScape™.
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Rys. 7.

Przekrój przez model złoża Bełchatów z powierzchnią nadającą trend dla stropu podłoża mezozoicznego. W tle wysad solny „Dębina”

Rys. 8 . Fragment mapy izoliniowej spągu kompleksu węglowego wykreślonej przez system
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Model jakości węgla
Model plastrowy
W tym ujęciu kompleks węglowy (pokład główny) oraz
inne pokłady węgla (A, KWN) są dzielone na leżące bezpośrednio na sobie plastry. Generowane są one automatycznie

Rys. 9.

tak, aby ich sumaryczna miąższość zawsze odpowiadała
miąższości pokładu. Próby jakościowe uśredniane są dla
każdego plastra. W ten sposób otrzymane średnie próby służą
jako podstawa do interpolacji parametrów jakościowych w
każdym plastrze osobno. Na przekrojach (rys. 9) za pomocą

Struktura modelu plastrowego i kategorie jakościowe oznaczone barwnie na przekroju przez plastry

Rys.10. Przekrój przez model blokowy wraz z otworami. Barwy oznaczają klasy litologii
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barw oznaczone są różne przedziały kaloryczności. Utworzone
plastry są następnie grupowane i w zależności od kaloryczności i zawartości siarki są zaliczane do wcześniej zdefiniowanej
kategorii produktów.
Model blokowy
Modelowanie blokowe to ujęcie złoża w regularną strukturę
wyrażoną przez dużą ilość bloków o wymiarach zdefiniowanych przez użytkownika systemu. W procesie interpolacji
danych z prób jakościowych, każdy blok dostaje przypisane
określone wartości poszczególnych parametrów jakościowych. Interpolacja odbywa się w taki sposób, że elipsoida
poszukiwań wokół każdego bloku jest spłaszczona w kierunku

-

obwiednia poziomu,
krawędzie i warstwice dna poziomu,
stan po przejściu projektowanego poziomu (stan ten
powstaje poprzez zastąpienie w granicy obwiedni, stanu
geodezyjnego stanem projektowym) (rys. 12).
Oprogramowanie MineScape™ zawiera między innymi
moduły do modelowania geologicznego jak i moduły do projektowania geometrii w trójwymiarowej przestrzeni. W trakcie
projektowania geometrycznego, system płynnie pozwala na
wgląd do bazy danych geologicznych, modelu stratygraficznego, modelu plastrowego i modelu blokowego złoża (rys. 13,
14). Podczas projektowania program umożliwia projektantowi
szybką kontrolę poprawności stworzonej geometrii bloków eks-

Rys. 11. Ekspozycja modelu blokowego na powierzchnię wyrobiska. Barwy oznaczają klasy litologii

wyznaczonym przez zaleganie podkładu. Efekt pochodzący od
określonych prób jakościowych ma miejsce w tych blokach,
które zlokalizowane są na podobnej wysokości w odniesieniu
do całkowitej miąższości pokładu, co próba.
Trójwymiarowa natura modelu blokowego umożliwia
otrzymywanie różnorakich przekrojów geologicznych; również
dowolnie pochylonych lub i takich, że powierzchnia „przekroju”
nie jest płaska. Pozwala to uzyskać obraz przebiegu wychodni
i rozkładu jakości węgla na skarpach. Rysunki 10 i 11 przedstawiają przekrój przez model blokowy oraz ekspozycję rozkładu
klas litologii górotworu na powierzchnię wyrobiska.
Projektowanie eksploatacji
W strukturze oprogramowania MineScape™ projektowanie
długoterminowe jak i projektowanie krótkoterminowe (operatywne) jest nierozerwalnie powiązane ze sobą. Podstawą do
projektowania operatywnego jest nazywany w strukturze projektu
MineScape™ tzw. projekt dyrektywny. Projekt dyrektywny zawiera w plikach graficznych i trójkątowych geometrię każdego
poziomu eksploatacyjnego od aktualnego (na czas tworzenia
projektu) geodezyjnego stanu wyrobiska do końca projektowanej
eksploatacji górniczej. Każdy projektowany poziom eksploatacyjny zapisany jest w następujących strukturach danych:

ploatacyjnych poprzez możliwość płynnej zmiany nachylenia
osi współrzędnych względem ekranu. Wydajna trójwymiarowa
grafika systemu MineScape™ pozwala na szybkie znajdowanie
i korektę błędów geometrycznych w dowolnym widoku na
projektowaną geometrię (np. geometrię zabierki).
Projektowanie kolejnych zabierek odbywa się w nawiązaniu do aktualnej i planowanej na czas wykonania zabierki
lokalizacji przenośnika. W plikach graficznych MineScape™
przechowywane są parametryczne obiekty typu przenośnik
(rys. 15).
Wykorzystywane są funkcje stworzone w systemie specjalnie na zamówienie Kopalni, wspomagające projektowanie
przesuwki przenośnika i geometrii zabierki w nawiązaniu do
planowanego położenia przenośnika (rys. 16).
Na podstawie modeli: terenu, przenośników, złoża (plastrowego i blokowego) oraz grafiki płaskiej z mapy wyrobisk
górniczych prowadzonej w środowisku Microstation™ oraz
z uwzględnieniem lokalizacji rejonów zagrożeń i otworów
z pozostawionym w nich sprzętem (łącze do bazy danych
otworów), tworzona jest dokumentacja mapowa planu pracy
dla koparek. Obliczenia ilości węgla z podziałem na kategorie
kaloryczności i zasiarczenia oraz objętości nadkładu z podziałem na klasy litologiczne, prowadzone są na podstawie modelu
złoża opisanego powyżej (rys. 17).
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Rys. 13. Powierzchnia trójkątowa projektowanego spągu zabierki z podglądem modelu plastrowego (kategorie węgla)

Rys. 14. Powierzchnia spągu zabierki z ekspozycją modelu blokowego złoża na nią, z zaznaczeniem kaloryczności naturalnej węgla
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Rys. 15. Obiekt graficzny (parametryczny) typu przenośnik

Rys. 16. Dane graficzne wykorzystywane przez system w obliczaniu zasięgu zabierki
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Rys. 17. Wycinek elektronicznej wersji mapy planu pracy koparki stworzonego w środowisku graficznym MineScape™

Przekrój przez złoże w obrębie projektowanej zabierki
tworzony jest wieloetapowo jednak w ramach spójnej (częściowo zautomatyzowanej) procedury i zawiera graficzne
przedstawienie: stropu i spągu zabierki, granic głównych

czony do eksploatacji w zadaniach produkcyjnych. Wdrożenie
systemu realizowane było przez firmy ComputerLand i Mincom
we współpracy z Zespołem Projektowym złożonym z pracowników Kopalni.

Rys. 18. Fragment planu pracy koparki – przekrój przez projektowaną zabierkę z zaznaczeniem kategorii węgla z modelu złoża oraz
litologią i kalorycznością przedstawionymi na otworach. Nad przekrojem tabela zasobów liczonych z modelu

warstw stratygraficznych, kategorii węgla, klas litologicznych
nadkładu, wybranych otworów wraz z oznaczeniem przelotów
o różnych litologiach oraz histogramy jakości węgla na tych
otworach (rys. 18).
Poza opisanymi w tej publikacji, stworzono modele:
położenia zwierciadeł wód oraz rozkładu chemizmu wód w
poszczególnych horyzontach wodonośnych.
Jeszcze w tracie realizacji wdrożenia, system został włą200

Podsumowanie
Dla każdego projektowanego zakresu urabiania lub zwałowania, przewidzianego do wykonania przez maszynę podstawową w BOT KWB Bełchatów S.A., wykonywane są plany pracy.
W części górniczej i geologicznej plany pracy zawierają między
innymi informacje takie jak: aktualną geometrię odkrywki,
projektowaną geometrię zabierki, lokalizację otworów wiertni-

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
czych, położenie (aktualne i nowo projektowane) przenośnika
taśmowego, technologię prowadzenia prac, ilość i jakość
węgla, ilość kopalin towarzyszących, zagrożenia naturalne,
sprzęt pozostawiony w otworach, kartograficzny obraz zarówno
aktualnej jak i projektowanej skarpy. Ze względu na znaczny
zakres informacyjny jaki posiadają Plany Pracy, a co za tym
idzie dużą pracochłonność ich wykonywania, już na początku
lat 90 ubiegłego wieku wykorzystywano do ich sporządzania
systemy komputerowe. Od 2007 r. planowanie robót górniczych w BOT KWB Bełchatów S.A. prowadzi się z użyciem
oprogramowania MineScape™. Wykorzystując możliwości
analizy, weryfikacji, interpolacji, interpretacji oraz przetwarza-

nia dużej ilości danych pochodzących z otworów wiertniczych
przy pomocy tego oprogramowania zbudowano cyfrowy model
Złoża Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W oparciu o stworzone cyfrowe modele geologiczne złoża, przy uwzględnieniu
prognozowanych rejonów zagrożeń naturalnych, parametrów
technicznych maszyn oraz długoterminowe projekty górnicze
i aktualną sytuację technologiczną z wykorzystaniem systemu
MineScapeTM możliwe jest precyzyjne projektowanie eksploatacji. Przy użyciu tego oprogramowania obliczenia objętości
urabianych mas z podziałem na klasy litologii i jakość w odniesieniu do węgla cechują się dużą dokładnością i wiarygodnością
obliczeń.
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PROBLEMY EKSPLOATACJI ZŁÓŻ W SĄSIEDZTWIE OBSZARÓW
CHRONIONEJ PRZYRODY
PROBLEMS OF DEPOSIT EXPLOITATION IN THE NEIGHBOURHOOD
OF NATURE CONSERVATION AREAS
Andrzej Szlagowski - Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne EKOTERRA Sp. z o.o., Kielce
W artykule przedstawiono obowiązujące formy ochrony przyrody. Scharakteryzowano główne nakazy i zakazy dotyczące
poszczególnych rodzajów obszarów chronionych. Przedstawiono wybrane przykłady złóż eksploatowanych na terenie obszarów
chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Omówiono uwarunkowania eksploatacji wynikające z tego sąsiedztwa.
Current forms of environmental protection are presented in the paper. The main notices and bans concerning different kinds
of protected areas are described.
Some examples of deposits exploited in the protected area or in its neighbourhood are presented. Exploitation conditioning
resulting from the neighbourhood is discussed.
Wstęp
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady eksploatacji złóż jest Prawo Geologiczne i Górnicze [8], które w art. 15
dotyczącym wydobywania kopalin ze złóż wymaga uzyskania
koncesji. Koncesja określa: rodzaj i sposób działalności, przestrzeń w granicach, której ma być prowadzona ta działalność,
okres ważności koncesji i datę rozpoczęcia działalności, oraz
inne wymagania w tym dotyczące ochrony środowiska.
Równocześnie art. 26 określa w uzasadnionych przypadkach możliwości zwolnienia ubiegającego się o koncesję,
z niektórych wymagań koncesji jeśli nie zagraża to środowisku,
a także możliwości odmowy udzielenia koncesji jeśli zamierzona działalność narusza wymagania ochrony środowiska.
Prawo Geologiczne i Górnicze przewiduje także możliwość cofnięcia wydanej wcześniej koncesji, lub ograniczenia jej zakresu,
w przypadku naruszania ustaleń ustawy a w szczególności, gdy
dotyczy to ochrony środowiska. Takie uregulowania prawne
wskazują na nadrzędną rolę środowiska, którego ochrona
stała się podstawowym zadaniem dla różnych dziedzin życia
społecznego i gospodarczego.
Jeśli przytoczymy przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska [9], które określają zasady ochrony środowiska oraz
warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju to widzimy, że górnictwo wykorzystujące jeden z podstawowych zasobów przyrody jakim
są złoża różnorodnych kopalin, stoi przed skomplikowanymi
problemami, jak racjonalnie wykorzystywać te złoża, aby nie
doprowadzać do naruszenia istniejącego stanu środowiska? Już
w tak postawionym pytaniu kryje się pozorna sprzeczność. Zasoby złóż surowców są zasobami praktycznie nieodnawialnymi
stąd ich eksploatacja musi zmieniać sytuację w środowisku.
Dogmatyczne podejście nie wydaje się być tutaj uzasadnione,
gdyż przepisy ustawy mówią o konieczności takiego wykorzystywania zasobów przyrody, które spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju, a więc oprócz równowagi w przyrodzie
przewiduje zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Surowce są niezbędnie potrzebne gospodarce i społeczeństwu, więc rodzi się następne , ale bardziej uzasadnione pytanie
o granice kompromisu pomiędzy eksploatacją złóż wynikającą
z potrzeb rozwojowych a potrzebami ochrony środowiska.
Pytanie to jest coraz bardziej aktualne wobec pojawiających
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się konfliktów w miejscach, gdzie istnieją złoża surowców mineralnych, nieraz od wielu lat eksploatowane, a w sąsiedztwie
utworzono obszary chronionej przyrody. Konflikty te istniały
także wcześniej jednak w mniejszej skali, gdyż w ostatnich
latach powstały nowe obszary włączone do europejskiej sieci
Natura 2000, a projektowane są dalsze.
Nie jest to zagadnienie typowe dla górnictwa, dotyczy
wielu działów gospodarki i wielu inwestycji a charakterystycznym przykładem rozpowszechnionym szeroko przez media jest
realizacja budowy obwodnicy Augustowa, która ma przebiegać
przez Dolinę Rospudy objętą ochroną na podstawie Ustawy
o Ochronie Przyrody [10], jako obszar Natura 2000.
System obszarów chronionych
Ustawa o ochronie przyrody [10] wprowadza krajowy
system obszarów chronionych:
- parki narodowe,
- rezerwaty przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- ochronę gatunkową roślin i zwierząt,
- wprowadzenie ochrony w drodze uznania za:
• pomniki przyrody,
• stanowiska dokumentacyjne,
• użytki ekologiczne,
• zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.
Dla wyżej wymienionych obszarów opracowywane są
plany ochrony. Ustalenia planu ochrony są wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy na
terenie której znajduje się dany obszar. Dla parków narodowych, plan ochrony ustanawia Minister Środowiska, a dla
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, właściwy
terenowo wojewoda. Dla obszarów parków narodowych
i rezerwatów przyrody określono szereg zakazów. Między
innymi zabroniono wydobywania skał, minerałów w tym torfu
i bursztynu.
W parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu zabroniono lokalizowania nowych obiektów zaliczanych
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zabroniono wypalania roślinności, wydobywania skał,
minerałów, torfu, oraz niszczenia gleby.
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Ustawa o ochronie przyrody daje wojewodzie uprawnienia, aby kierując się potrzebą ochrony przyrody, po podaniu w
rozporządzeniu nazwy parku krajobrazowego, obszaru parku
i jego otuliny, mógł wybrać spośród wymienionych w ustawie
zakazów tylko te najbardziej właściwe dla danego parku. W
praktyce dla obszarów parków krajobrazowych w rozporządzeniach wojewodów nie widać złagodzeń zakazu wydobywania
kopalin. Bardziej jest to widoczne w obszarach chronionego
krajobrazu i otulinach zwłaszcza w przypadkach, gdy znalazły
się w nich czynne kopalnie.
W ostatnich latach rozszerzono zakres ochrony przyrody.
Zaczęły obowiązywać Dyrektywy: Dyrektywa Rady Europy
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikich ptaków i Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory. Każde państwo członkowskie musi
opracować i przedstawić Komisji Europejskiej listę obszarów
najcenniejszych pod względem przyrodniczym, zawierające
gatunki i siedliska przyrodnicze umieszczone w Dyrektywach
Ptasiej i Siedliskowej. Do Komisji Europejskiej zgłoszono w
2004 roku 72 specjalne obszary ochrony siedlisk. Lista potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk obejmuje 169
obszarów (znajdują się wśród nich niektóre obszary zgłoszone
wcześniej, których powierzchnie proponuje się zwiększyć).
Lista potencjalnych obszarów specjalnej ochrony ptaków
obejmuje 69 obszarów. Komplikuje to sytuację zwłaszcza, że
w niektórych obszarach może to dotyczyć terenów górniczych
lub sąsiadujących z kopalniami.
W świetle obowiązujących zasad prawnych wynikających
z Prawa Ochrony Środowiska [9] tego rodzaju sytuację powinno
rozstrzygać postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, prowadzone zarówno na etapie opracowywania
planów i programów ( w tym planów zagospodarowania przestrzennego) jak i realizacji konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych [2]. Prawo Ochrony Środowiska w art. 5 i 6 przewiduje
potrzebę kompleksowości działań chroniących środowisko,
przezorności oraz zrównoważonego rozwoju. W art. 31 i 33 postanawia, że postępowania administracyjne w sprawach przedsięwzięć mogących wywierać znaczący wpływ na środowisko
będą prowadzone przy udziale społeczeństwa z możliwością
udziału w nich organizacji ekologicznych. Równocześnie w art.
46.1 w przypadku realizacji takich przedsięwzięć oraz innych,
które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000, lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco
oddziaływać na ten obszar – prawo wymaga uzyskania tzw.
decyzji środowiskowej. Jednym z podstawowych dokumentów
załączanych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
(jeżeli jest on wymagany). Prześledzić można w przypadku
kilku wybranych przedsięwzięć górniczych, realizowanych
w sąsiedztwie obszarów chronionej przyrody, jak wyglądają
ustalenia raportów o oddziaływaniu na środowisko i jak rozwiązywane są problemy eksploatacji złóż.
Przykłady eksploatacji złóż w obszarach chronionych
i w ich sąsiedztwie
Kopalnia piaskowców triasowych „Tumlin - Gród”
W 1994 roku utworzony został rezerwat geologiczno – archeologiczno – leśny „Kręgi Kamienne”. Rezerwat przylega
bezpośrednio do czynnej kopalni i otacza ją z trzech stron.

Ochronie podlegają ze względów historycznych, kulturowych,
naukowych i dydaktycznych zarówno walory przyrodnicze
jak i archeologiczne jakimi są prehistoryczne, współśrodkowe
kamienne kręgi ( wały usypane z rumoszu piaskowca) uważane
za pozostałości kultu pogańskiego [5]. W centrum znajduje się
zabytkowa kapliczka z 1850 roku umiejscowiona na kilkunastometrowym filarze skalnym. Kapliczka ta kojarzona jest
z wydarzeniami powstania styczniowego 1863 roku.
Najważniejszym bogactwem rezerwatu są wychodnie geologiczne dolnotriasowych piaskowców o charakterystycznej czerwono – brunatnej barwie. Piaskowce widoczne są na ścianach
czynnego wyrobiska oraz w skarpach starych wyrobisk. Cały
teren porośnięty jest lasem sosnowym z domieszką dębu.
Zarówno rezerwat jak i kopalnia położone są w otulinie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.
Przedmiotem eksploatacji są piaskowce tumlińskie przeznaczone dla celów budowlanych – podmurówki budynków mieszkalnych, murki ogrodzeniowe, wykładziny elewacji budynków
wielkogabarytowych oraz dla potrzeb hutnictwa – kształtki ,
okładziny pieców hutniczych.

Rys. 1.

Widok wyrobiska eksploatacyjnego Kopalni Tumlin

Zasady eksploatacji złoża uzgodnione zostały z Dyrekcją
Parków Krajobrazowych jeszcze przed zobowiązaniem Inwestora do opracowania Oceny oddziaływania na środowisko.
Złoże eksploatowane jest w wyrobisku odkrywkowym na
jednym poziomie eksploatacyjnym przy wykorzystaniu półek, wcinek, tarasów nachylonych zgodnie z upadem warstw
tj. 10o – 30o . Eksploatacja złoża i obróbka kamienia odbywa
się ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi: kliny, młoty,
szpice, dłuta, łomy . Taki sposób prowadzenia prac pozwala
uzyskiwać niewielkie wydobycie, ale nie stwarza zagrożeń dla
sąsiedniego rezerwatu przyrody.
Ocena oddziaływania na środowisko potwierdziła taki
wniosek stwierdzając, że główne oddziaływanie polega na
przekształceniu powierzchni terenu i krajobrazu [3]. W okresie eksploatacji nastąpiło trwałe przekształcenie powierzchni
terenu na obszarze około 3 ha. W miejscu stoku wzgórza
porośniętego lasem powstało zagłębienie z odsłonięciami
piaskowców triasowych. Ocena podkreśliła, że odsłonięcia te
ze względu na ciekawą kolorystykę i fakturę oraz oryginalny
układ warstw skalnych posiadają duże walory dydaktyczne
i naukowe -stanowiąc uzupełnienie sąsiedniego rezerwatu.
Tak więc kompromis uzgodniony pomiędzy właścicielem
kopalni, a dyrekcją parków krajobrazowych i dyrekcją lasów
państwowych pozwolił utrzymać wydobycie cennego pia203
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skowca tumlińskiego przy zminimalizowaniu niekorzystnych
oddziaływań na środowisko. Wspomnieć trzeba, że kopalnia
uzyskała zgodę na korzystanie z fragmentu drogi technologicznej przebiegającej przez teren rezerwatu.

Rys.2.

Fragment ściany eksploatacyjnej

w rejonie, gdzie ponad dwadzieścia lat temu eksploatowana
była część kompleksu piaskowcowego. Kopalnia dostarcza
bloki skalne do dalszej obróbki na cele okładzinowe oraz do
produkcji innych materiałów kamiennych (płytki elewacyjne,
ogrodzeniowe, podłogowe, schody, itp.). Wspomnieć należy, że
w odległości 10-20 m od wyrobiska znajdują się zabudowania
mieszkalne i gospodarcze. Zgodę na eksploatację złoża uzależniono od wyników Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Raport stwierdza, że przedsięwzięcie zgodne jest z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Wąchock, który w miejscu tym przewiduje PE – „powierzchniową eksploatację surowców”[6]. Plan
ochrony Sieradowickiego Parku Krajobrazowego dopuszcza w
otulinie parku możliwość eksploatacji surowców dla potrzeb
lokalnych. Uruchomienie eksploatacji złoża możliwe było na
warunkach rezygnacji ze stosowania środków strzałowych.
Urabianie odbywa się przy wykorzystaniu środków pęczniejących (Cevamit). Wiercenie otworów, klinowanie odbywa się
wiertarkami udarowymi powietrznymi, przy czym zalecono
równomierne rozłożenie czasu pracy na wszystkie dni tygodnia,
zamiast kumulowania tych prac w jednym dniu. Ponadto w
odległości 10 m od zabudowań gospodarczych sąsiada wyznaczono strefę ochronną, której nie można przekraczać robotami
eksploatacyjnymi. Wykazano, że przy zastosowaniu zabezpieczeń proponowanych w pracy, poza dalszym przekształceniem
powierzchni terenu , eksploatacja złoża będzie miała znikomy
wpływ na stan środowiska przyrodniczego.
Kopalnia piaskowców kwarcowych „Ludwików II B”
Kopalnia ta położona jest w południowo-wschodniej części
Tomaszowa Mazowieckiego. W odległości około 1 km znajduje
się rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, który włączony
został do obszarów chronionych „Natura 2000” [4] .

Kopalnia piaskowców triasowych „Parszów”
Kopalnia położona jest w otulinie Sieradowickiego Parku
Krajobrazowego utworzonego w 1994 roku dla ochrony często
unikatowych walorów przyrodniczych, kulturowych, wschodniej części Puszczy Świętokrzyskiej, z cennymi walorami chronionymi w rezerwatach: „Wykus” i „Kamień Michniowski”.
Jest to ważny węzeł hydrograficzny i obszar źródliskowy dla
prawobrzeżnych dopływów Kamiennej. Są tutaj liczne pozostałości górnictwa rudnego.W otulinie udokumentowano liczne
pomniki i miejsca pamięci historycznej ( z ostatniej wojny) np.
Michniów i Polana Wykus.
Kopalnia „Parszów” położona jest poza tymi miejscami,
Rys. 4. Kopalnia pisaku kwarcowego Ludwików IIB

Rys.3.
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Odsłonięta calizna skalna w Kopalni Parszów przygotowana do odspajania bloków

Przedmiotem eksploatacji - w oparciu o koncesję ważną do
2013 roku, jest złoże piasków kwarcowych „Ludwików – Pole
B”. W związku z wyczerpywaniem się zasobów tego złoża Inwestor w 2006 roku udokumentował dodatkowe zasoby poniżej
poziomu wód. W związku ze zmianami granic geologicznych
złoża w oparciu o ten dodatek Inwestor opracował Dodatek
do projektu zagospodarowania złoża w którym przewiduje
wydobycie ogółem: 1 137 962,6 ton piasków kwarcowych na
trzech poziomach eksploatacyjnych: dwóch dotychczasowych
(suchych) i trzecim do rzędnej 154,2 m npm (poniżej lustra
wody).

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Inwestor wystąpił do władz administracyjnych z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Miejscowy
Urząd Miasta stwierdził w drodze postanowienia konieczność
opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzasadniając to skalą przedsięwzięcia, jego lokalizacją i charakterystyką środowiska. W oparciu o uzyskane informacje przypuszczać
można, że głównym powodem wydania tego postanowienia
była obawa, czy eksploatacja nie spowoduje niekorzystnych
zmian w rejonie rezerwatu „Niebieskie Źródła” zwłaszcza, że
w ubiegłym roku opracowano „Projekt prac geologicznych
mających na celu określenie obszaru zasilania „Niebieskich
Źródeł”, oraz ustalenia zasad ochrony tego obszaru”. W trakcie opracowywania raportu wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego proponujące odstąpienie od opracowania Raportu.
Opinia ta nie została uwzględniona.

Niebieskie Źródła są wywierzyskami, wypływającymi
w miejscu dwóch uskoków tektonicznych. Wody zasilające
pochodzą z opadów transportowanych przez niewielkie potoki
do ponorów, gdzie giną pod powierzchnią ziemi.
Aktualny krajobraz tego miejsca powstał w 1936 roku ,
gdy usypano groble i przekopano sztuczne kanały a z piasku
wybranego przy kopaniu kanałów utworzono trzy duże wyspy.
Z jednej strony mamy tutaj rezerwat o niezwykłej urodzie
i niepowtarzalnych walorach, a z drugiej strony wartościową
kopalinę ze złoża eksploatowanego od kilkudziesięciu lat.
Piasek kwarcowy ze złoża „Ludwików – Pole B” charakteryzuje się unikalnymi własnościami jeśli chodzi o wytrzymałość
i kształt, porównywalnymi jedynie z własnościami piasku
„Northerm White” wydobywanego na środkowym zachodzie
USA. Produkt oparty na tym piasku nadaje się do wytwarzania
wysokiej jakości odlewów, do zastosowania w różnych wyrobach budowlanych, w urządzeniach filtrujących, w przemyśle
wydobywczym ropy i gazu, oraz w wielu innych specyficznych
technologiach.

Rys. 6. Widok Kopalni piasku Szczypiec 1

Rys. 5. Niebieskie źródła
Rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła” utworzony został
Zarządzeniem nr 129 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 27.07.1961 roku. Zajmuje powierzchnię 28,8
ha. Swoją nazwę zawdzięcza barwie wody zmieniającej się w
zależności od pory roku, pory dnia i stopnia zachmurzenia.
Niebieski kolor wody wynika ze złudzenia optycznego, które
powstaje w wyniku rozszczepienia i odbicia światła słonecznego w krystalicznie czystej wodzie zbiornika na dnie którego
zalega piasek o dużej zawartości kwarcu (około 80 %), zaś
zielony kolor pochodzi od minerału – glaukonitu występującego w skałach wodonośnych. Woda w „Niebieskich Źródłach”
jest bardzo czysta – pozbawiona zanieczyszczeń fizycznych
i chemicznych.

Autorzy Raportu [4]stwierdzają, że analizowane przedsięwzięcie nie zmieni zasadniczo stanu środowiska. Eksploatacja
prowadzona będzie jak dotychczas na poziomach I i II – urabianie koparkami przedsiębiernymi z samochodowym transportem
urobku. Na poziomie III prowadzone będzie wydobycie piasku
spod wody koparkami chwytakowymi. Koparki te ustawione
będą na spągu poziomu II - 0,5 m powyżej poziomu wody. Nie
będzie prowadzone wypompowywanie wody z wyrobiska.
Zwrócono uwagę na potrzebę przestrzegania reżimów technologicznych oraz systematycznej kontroli stanu technicznego
maszyn i urządzeń w celu zabezpieczenia przed możliwością
wycieków olejów i smarów. Na kierunku rezerwatu „Niebieskie
Źródła” po wykonaniu projektowanych otworów obserwacyjnych prowadzony będzie monitoring wód podziemnych.
Kopalnia piasków „Szczypiec 1”
Kopalnia ta położona jest w miejscowości Chruścice koło
Pińczowa na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na obszarze Ostoi Nadnidziańskiej włączonej
do programu ochrony przyrody Natura 2000. W miejscu tym
od wielu lat prowadzone było wydobycie piasku budowlanego
w oparciu o udokumentowane złoże.
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Obecnie eksploatacja prowadzona jest powyżej poziomu wód
gruntowych, do rzędnej 222 m npm, systemem ścianowym
z równoległym postępem frontu roboczego. Wysokość ścian
eksploatacyjnych sięga 7 m.

Wnioski
1.

2.

3.

4.
Rys. 7. Siedlisko borowe Cladonio Pinetum

Nadkład zdejmowany jest przy pomocy spycharek. Załadunek piasku ładowarkami na samochody samowyładowcze odwożące go bezpośrednio do odbiorcy, a więc na plac budowy.
Z chwilą, gdy przedsiębiorstwo państwowe prowadzące eksploatację złoża zostało zlikwidowane ogłoszono przetarg, który
wygrało dwóch inwestorów - osoby fizyczne. W oparciu o dokonaną analizę ekonomiczną zamiast korzystać z informacji
geologicznej postanowili oni opracować nowe dokumentacje
geologiczne. Udokumentowano zasoby geologiczne złoża
Szczypiec 1 i Szczypiec 2. Jednym z warunków uzyskania
koncesji na wydobywanie piasku było opracowanie Raportu
o oddziaływaniu na środowisko. W raporcie opracowanym
w 2006 roku [1], na podstawie badań terenowych stwierdzono
występowanie w obszarze złóż różnych typów siedlisk, przy
czym szczególnej ochrony wymaga zespół borowy Cladonio
Pinetum w granicach złoża Szczypiec 1.
Określono granice występowania tego zespołu a zasoby
złoża w tych granicach zakwalifikowano do nieprzemysłowych.
Zespół Cladonio Pinetum obejmuje około 3 % powierzchni
złoża i znajduje się w odległości około 150 m od czynnej ściany eksploatacyjnej. Przewiduje się, że w okresie 5 lat będzie
potrzeba ominięcia tego fragmentu złoża.
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Eksploatacja złóż prowadzona może być jedynie w oparciu
o koncesję, która niezależnie od innych wymagań, określa
także warunki ochrony środowiska, a w przypadku ich niedotrzymywania Prawo geologiczne i górnicze przewiduje
możliwość cofnięcia koncesji.
System obszarów chronionych w Polsce obejmuje różne
formy ochrony, dla których opracowywane są plany ochrony.
W przypadku parków narodowych i rezerwatów jednym
z podstawowych zakazów jest zakaz wydobywania skał,
minerałów w tym torfu i bursztynu.
Podobnie w przypadku parków krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu, dla których jednak wojewoda,
kierując się potrzebami ochrony przyrody może wybrać te
najbardziej właściwe dla danego parku.
W ostatnich latach część starych oraz nowo udokumentowanych obszarów siedlisk ptasich i obszarów ochrony przyrodniczej włączono do europejskiej sieci obszarów chronionych
Natura 2000. Odnotowano przypadki, że obszary te znajdują
się w sąsiedztwie czynnych kopalń, stwarzając różnorodne
konflikty, szczególnie wtedy, gdy kopalnia zamierza przeprowadzić rozbudowę lub modernizację.
W przypadku inwestycji znacząco oddziaływujących
na środowisko lub mogących znacząco oddziaływać na
środowisko o zasadności jej realizacji w danym miejscu
powinno rozstrzygać postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko. Podstawą analizowania tej
zasadności jest raport sporządzony przez specjalistów. W
oparciu o dotychczasowe doświadczenia proponuje się,
aby w opracowaniu raportu brał udział interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujących różne dziedziny
wiedzy, a więc zarówno przyrodnicze jak i techniczne,
z obowiązkowym udziałem specjalisty z zakresu technologii górniczych.
Podobnie proponuje się, aby wyznaczenie obszaru chronionego na danym terenie zwłaszcza, gdy w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy
przewidywana jest w tym miejscu eksploatacja złóż, nie odbywało się w sposób automatyczny ale, aby poprzedzone
było dogłębną analizą uwarunkowań geologicznych, technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych itp. przy udziale przedstawicieli kopalni. Jest to uzasadnione warunkami
sporządzania i wprowadzania planu zagospodarowania
przestrzennego. Skoro plan ten wymaga skomplikowanej
i długotrwałej procedury przygotowania, to nie można jej
pomijać lub upraszczać, tylko dlatego, że chcielibyśmy
jak najszybciej wywiązać się z przyjętego zobowiązania
utworzenia 230 nowych obszarów siedliskowych sieci
Natura 2000.
W oparciu o doświadczenia praktyczne stwierdzić można,
że w przypadku obszarów chronionej przyrody zaliczonych do obszarów sieci Natura 2000, a występujących
w sąsiedztwie czynnych kopalń miejscowe władze
administracyjne są często przewrażliwione, stwarzając
trudności w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego
modernizacji lub rozbudowy zakładu. Wynika to zapewne
z rozpowszechnionego przez prasę i telewizję przypadku
Rospudy. Potwierdza to potrzebę przeprowadzenia rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko, przy udziale
interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
6.

W przypadku eksploatacji złóż położonych na terenie
obszaru chronionego krajobrazu, lub też bezpośrednim
sąsiedztwie, jak wynika z licznych raportów o oddziaływaniu na środowisko – gałęzią górnictwa odkrywkowego i przetwórstwa surowców skalnych, która posiada
historyczne znaczenie i może być tam akceptowana jest
unowocześniona produkcja różnego rodzaju galanterii
marmurowej i materiałów kamieniarskich oparta na wydobyciu bloków skalnych. Tego rodzaju wyrobiska bloczne

posiadają też walory naukowo-dydaktyczne upoważniające
do włączenia ich do programów wycieczek turystyczno –
krajoznawczych. Warunkiem jest stosowanie odpowiedniej
technologii urabiania skał zapewniającej minimalizację
szkodliwego oddziaływania na środowisko ( nie strzałowe
metody urabiania). Podobne warunki techniczne spełniają
kopalnie w których stosowane jest mechaniczne urabianie
skał np.: piasków, żwirów, itp.
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SKUTKI WPROWADZENIA OBSZARÓW NATURA 2000
DLA DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ
THE EFFECTS OF IMPLEMENTING NATURA 2000 AREAS FOR MINING ACTIVITY
Ryszard Uberman, Anna Ostręga - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego,
Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków

W sposób schematyczny przedstawiono procedurę wyznaczania obszarów Natura 2000 w oparciu o przepisy krajowe i unijne, a także procedurę prowadzenia działalności górniczej (w zakresie OOŚ i wykonywania kompensacji) mającej wpływ na
tę formę ochrony przyrody. Na przykładach pokazano skutki finansowe dla przedsiębiorców wynikające z ograniczenia lub
zaprzestania działalności wydobywczej spowodowanej koniecznością ochrony obszaru Natura 2000. Zwrócono uwagę na brak
wystarczających uregulowań prawnych w zakresie rekompensaty strat jakie ponoszą przedsiębiorcy wskutek wyznaczenia obszarów Natura 2000.
The procedure of establishing Natura 2000 areas on the basis of national and EU regulations as well as the procedure of
conducting extracting activity (in the extent of EIA and carrying out compensations) having an influence on this type of environmental protection are presented in the form of an outline. The financial effects for the entrepreneurs resulting from the limitation
or the cessation of the extracting activity caused by the need to protect Natura 2000 areas are presented by using examples. The
lack of sufficient legal regulations in the extent of the compensation of losses that entrepreneurs incur as a result of designating
Natura 2000 areas were pointed to.

Wprowadzenie
Wielokrotnie już podnoszono kwestię niewystarczającej ochrony złóż kopalin w Polsce. Z ich występowaniem
i zagospodarowaniem na cele wydobywcze kolidują przede
wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne (budowlane, drogowe
i inne) oraz wymogi ochrony przyrody. Jedną z form ochrony
przyrody, która w ostatnich latach zwiększyła skalę problemu
jest Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 będąca rezultatem implementacji Dyrektywy w sprawie ochrony dzikich
ptaków (tzw. Dyrektywy Ptasiej) [1] i Dyrektywy w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw.
Dyrektywy Siedliskowej) [2].
Sieć Natura 2000 jest programem ochrony zagrożonych
składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego wdrażanym w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw
członkowskich UE. Obszary Natura 2000 dzielą się na: obszary
specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary
ochrony siedlisk (SOO). Choć tworzone są niezależne, każde
na podstawie opracowanych kryteriów i składników przyrody
zamieszczonych w załącznikach do wyżej wymienionych
dyrektyw i mogą pokrywać się ze sobą, jak również z innymi
istniejącymi już formami ochrony przyrody, to i tak zwiększają okazałą pod względem różnorodności i powierzchni gamę
obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Bowiem obszary
o ponad przeciętnych wartościach przyrodniczych zajmują
ponad 40 % powierzchni Polski. Pod prawną ochroną jest
natomiast jedna trzecia obszaru kraju (32,5%) i są to: 23 parki
narodowe, 1368 rezerwatów przyrody, 120 parków krajobrazowych, 448 obszarów chronionego krajobrazu, 167 zespołów
przyrodniczo – krajobrazowych i 33865 pomników przyrody
[13].
W procesie implementacji unijnego prawa, trzeba mieć na
uwadze fakt, że dyrektywy wskazują jedynie na cele jakie mają
być osiągnięte, natomiast sposoby ich osiągania pozostają w
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gestii poszczególnych krajów członkowskich. Wydawać by się
mogło, że była więc okazja na takie wyznaczanie obszarów Natura 2000, aby w jak największym stopniu uniknąć ich kolizji ze
złożami kopalin, niestety naszym zdaniem niewykorzystana.
Skala konfliktu
Wykonana w Ministerstwie Środowiska analiza kolizyjności udokumentowanych złóż kopalin z obszarami Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 wykazała skalę problemu. Po
nałożeniu dwóch warstw informacji zawartych w bazie danych
Midas w Państwowym Instytucie Geologicznym oraz w bazie
danych Natura 2000 znajdującej się w Departamencie Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministerstwa Środowiska
okazało się, że 36 rodzajów kopalin w ogólnej liczbie prawie
1000 złóż znajduje się (przynajmniej częściowo) na terenach
objętych ochroną Natura 2000 [11].
Nadmienić należy, że duża liczba udokumentowanych złóż
kopalin znajduje się na obszarach objętych dotychczasowym
systemem ochrony ustalonym na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Przepisy tej ustawy zabraniają prowadzenia eksploatacji złóż kopalin znajdujących się na terenie parków narodowych
i rezerwatów przyrody, natomiast może być dopuszczona (ale
nie musi) eksploatacja złóż znajdujących się na terenach parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, pomników
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych
lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych [5].
Prawna procedura ustanawiania obszarów Natura 2000
Postanowienia Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej znalazły
swoje odzwierciedlenie w krajowym systemie prawa, a mianowicie:
• w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) i rozporządzeniach
wydanych na jej podstawie:
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Rys. 1. Prawna procedura wyznaczania obszarów Natura 2000 (źródło: opracowanie własne)
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- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca
2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 (Dz.U. nr 229, poz. 2313);
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005
r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu
ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. nr 61, poz.
549);
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja
2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w
formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. nr
94, poz. 795).
• oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 129, poz.
902).
Z powyższego wynika, że do tej pory formalnie (tzn. na podstawie rozporządzenia) wyznaczone zostały obszary specjalnej
ochrony ptaków, natomiast obszary specjalnej ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt są w fazie
uzgadniania z Komisją Europejską. Niemniej jednak, zgodnie
z art. 33 ustawy o ochronie przyrody zabrania się podejmowania
działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000
lub taki obszar jest projektowany i znajduje się na liście obszarów Natura 2000 sporządzonej przez Ministra Środowiska.
W przypadku obszarów projektowanych zakaz ten obowiązuje
do czasu odmowy zatwierdzenia tych obszarów przez Komisję
Europejską jako obszary Natura 2000. Należy mieć na uwadze
fakt, że oprócz ministerialnej listy Natura 2000 zawierającej
obecnie 314 specjalnych obszarów siedliskowych, istnieje lista
takich obszarów proponowana przez organizacje pozarządowe
(tzw. Shadow List), która poszerzona jest o 22 obszary [12].
Zatem obydwie listy z propozycjami obszarów Natura 2000
zwiększają skalę omawianego w artykule konfliktu, co więcej
do momentu wydania rozporządzenia zawierają wciąż zmieniające się informacje utrudniające podejmowanie decyzji
odnośnie eksploatacji kopalin.
Wydaje się, że jedną z przyczyn powstawania konfliktu
jest sposób wyznaczania obszarów Natura 2000. Procedura
związana z wyznaczaniem tych obszarów opiera się głównie
o ustawę o ochronie przyrody i w sposób graficzny przedstawiona została na rysunku 1.
Jak wynika z przedstawionej procedury wyznaczanie obszarów Natura 2000 odbywa się na szczeblu ministerialnym
w porozumieniu z Komisją Europejską w oparciu o przesłanki
naukowe – typy siedlisk i gatunki roślin, zwierząt i ptaków
wymienione w załącznikach do dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Jedynymi organami niższego szczebla, przewidzianymi w
ustawie o ochronie przyrody do wyrażenia opinii na temat projektu listy obszarów Natura 2000 oraz projektu planu ochrony
obszaru Natura 2000 są właściwe terenowo rady gmin. Trzeba

1

2

tutaj mieć jednak na względzie dwie kwestie:
1) opinia nie jest wiążąca dla organu wydającego decyzję,
2) w strukturach rad gminnych, działających w systemie
komisji tematycznych nie ma komisji związanej stricte
z działalnością geologiczną i górniczą, a zatem i geologów,
którzy byliby kompetentni wydać opinię na temat lokalizacji złóż kopalin, eksploatowanych czy perspektywicznych
i o ich ewentualnym konflikcie z planowanymi obszarami
Natura 2000.
Wydaje się słuszne zatem, że nie opinię, a właściwe uzgodnienie
w kwestii wyznaczania obszarów Natura 2000 wydawać powinni powiatowi i wojewódzcy geolodzy – posiadający wiedzę
o występowaniu złóż kopalin i będący w stanie zapobiec, przynajmniej w pewnym stopniu, konfliktom na linii złoża kopalin
– obszary Natura 2000.
Pozytywnym rozwiązaniem zawartym w ustawie o ochronie
przyrody i uszczegółowionym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu
ochrony dla obszaru Natura 2000 jest obowiązek sporządzania
planów ochrony dla obszarów Natura 2000. W zakres opracowania
projektu planu oprócz analiz przyrodniczych (w tym zaprojektowania działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych oraz populacji
gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony
obszar Natura 2000) i planistycznych wchodzi identyfikacja istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz podanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń
i ich skutków (§ 4) [8]. Należy sądzić zatem, że dokument ten
będzie pozwalał na analizę i rozwiązywanie potencjalnych konfliktów wynikających z realizacji przedsięwzięć (również tych
z branży geologiczno–górniczej) mogących zagrażać obszarom
sieci Natura 2000 na poziomie opracowywania planu.
Czy w praktyce plan ochrony dla obszaru Natura 2000 będzie
rzeczywiście formą godzenia interesów gospodarki i przyrody,
trudno dziś stwierdzić, gdyż zarządzający danym obszarem
Natura 2000 ma 5 lat na sporządzenie projektu planu ochrony,
który podlega następnie ustanowieniu w drodze rozporządzenia
przez właściwego ministra ds. środowiska.
Procedury postępowania w przypadku przedsięwzięć
mających negatywny wpływ na obszar Natura 2000
Konsekwencją implementacji dyrektyw UE dotyczących
obszarów Natura 2000 jest pojawienie się w ustawie Prawo
ochrony środowiska dodatkowej grupy przedsięwzięć, dla
których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a mianowicie przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust. 1 pkt
1 i 21, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru
Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one
znacząco oddziaływać na ten obszar.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone jest procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w
ramach której dla niektórych przedsięwzięć2 wymagany jest raport.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu (art. 51, ust.1, pkt 1) oraz przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu jest wymagany postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku działalności geologicznej i górniczej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 51, ust.1, pkt 2).
Przedsięwzięcia wymienione w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573)
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Rys. 2.

Prawna procedura postępowania w przypadku, gdy realizowane przedsięwzięcia mają wpływ na obszar Natura 2000 (oprac.
własne na podstawie [10])

W przypadku tych przedsięwzięć, które nie są związane
z ochroną obszarów Natura 2000, a mogą na nie negatywnie
wpływać zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko powinien być ograniczony do określenia
oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (art. 51, ust.
2a).

Ustawa prawo ochrony środowiska wśród decyzji, które muszą być poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wymienia koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż kopalin, a także składowanie
odpadów górotworze. W sytuacji, gdy działalność ta koliduje
z obszarami Natura 2000 przedsiębiorca powinien dodatkowo
wnioskować o sporządzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
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Zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy
- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
przedsiębiorcy górniczy realizujący przedsięwzięcia z zakresu
geologii czy górnictwa mogące znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000, dla których koncesja wydana została przed datą
wejścia w życie tej ustawy, powinni w ciągu 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar sieci Natura 2000 [4].
Generalnie ustawa o ochronie przyrody zabrania realizacji
przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, które w znaczący
sposób mogą wpłynąć negatywnie na siedliska i gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem ich ochrony. Odstępstwo
od tej zasady zawarte zostało w artykule 34, z treści którego
wynika, że jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi
nadrzędnego interesu publicznego, o charakterze społecznym
lub gospodarczym, i przy braku rozwiązań alternatywnych,
właściwy organ (wojewoda lub dyrektor właściwego urzędu
morskiego na obszarach morskich), może zezwolić3 na realizację przedsięwzięcia, które ma negatywny wpływ na obszar
Natura 2000. Jednak, gdy w obszarze tym występuje siedlisko
lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie to może
zostać udzielone wyłącznie w następujących celach:
• ochrony zdrowia i życia ludzi;
• zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
• uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym
znaczeniu dla środowiska przyrodniczego;
• wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
W obydwu przypadkach konieczne jest wykonanie kompensacji przyrodniczej, przy czym zakres, miejsce, termin i sposób
wykonania tej kompensacji ustala organ wydający zezwolenie
na realizację przedsięwzięcia (decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach) i ten sam organ prowadzi nadzór nad jej
wykonaniem. Kompensacja wykonywana jest na koszt podmiotu realizującego przedsięwzięcie.
Środki kompensujące podlegają ocenie mającej na celu
uzyskanie pewności, że są adekwatne względem danego obszaru
i szkody spowodowanej przez przedsięwzięcie, są w stanie zachować lub wzmocnić ogólną spójność sieci oraz są wykonalne
i mogą zostać wdrożone do czasu wystąpienia szkody w obszarze.
Możliwe są do zastosowania następujące środki kompensujące
negatywne oddziaływania na obszary Natura 2000 [10]:
• przywrócenie poprzedniego stanu siedliska, w celu zapewnienia zachowania jego wartości przyrodniczych oraz
zgodności z celami ochrony obszaru;
• utworzenie nowego siedliska na nowym obszarze lub
powiększenie istniejącego;
• poprawa stanu pozostałego siedliska proporcjonalnie do
strat powstałych wskutek realizacji przedsięwzięcia;
• zachowanie puli siedlisk, stosowanie działań zapobiegających dalszemu upośledzeniu spójności sieci Natura
2000.
Na rysunku 2 pokazana została prawna procedura postępowania w przypadku, gdy realizowane przedsięwzięcia mają
wpływ na obszar Natura 2000.

3

4

Skutki finansowe dla przedsiębiorców górniczych
w wyniku wyznaczenia obszarów Natura 2000
Poniżej rozpatrzone zostaną dwa przypadki:
1) gdy wpływ eksploatacji złoża na obszar Natura 2000 będzie nieznaczny i działalność górnicza będzie mogła być
prowadzona bez zmniejszenia wydobycia,
2) gdy ustanowienie obszaru Natura 2000 wykluczy dalsze
prowadzenie eksploatacji złoża, co spowoduje straty
przedsiębiorcy.
Ten drugi przypadek traktować należy jako skrajny.
Odkrywka węgla brunatnego Drzewce należąca
do KWB KONIN S.A. w Kleczewie
Złoże udokumentowane zostało w 1996 r. (zatwierdzenie
dokumentacji geologicznej). W 1998 r. uzyskano koncesję
(nr 22/98) na wydobywanie węgla brunatnego. W 2006 roku
rozpoczęto wydobycie węgla metodą odkrywkową. Złoże (2
pola: Drzewce i Bilczew) zajmuje powierzchnię 5,65 km2,
jego zasoby bilansowe wynoszą 37 714 tys. Mg, a zdolność
wydobywcza – 2,3 do 2,4 mln Mg/rok.
Złoże węgla brunatnego Drzewce znajduje się w Obszarze
Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 – „Dolina środkowej Warty”, kod PLB 300002 zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Zgodnie z załącznikiem mapowym do tego rozporządzenia fragment południowej
części terenu górniczego4 odkrywki Drzewce wkracza w granice
ostoi Natura 2000.
Powierzchnia obszaru Natura 2000 obejmująca pola
Bilczew (kod 434) wynosi 26,13 ha, a pola Drzewce (kod
426) – 1,11 ha, tymczasem wg pisma Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska (DGe-076-4/3684/Mwo) z dnia 12 maja 2005 r. skierowanego do Wójta
Gminy Kramsk podany w cytowanym załączniku odcinek
granicy jest błędny i należy go skorygować zgodnie z granicami
podanymi Komisji Europejskiej przez organizacje pozarządowe
(tzw. Lista Shadow).
Zgodnie z powyższym znaczna część odkrywki Drzewce
(Pole A i Bilczew) znajduje się na terenie obszaru Natura 2000
„Dolina Środkowej Warty”. Granice zgłoszone przez organizacje pozarządowe uwzględnione zostały w opracowanym we
wrześniu 2006 r. Raporcie o oddziaływaniu na środowisko
odkrywki Drzewce w zakresie wpływu na obszary Natura 2000
(przez Poltegor-Projekt Sp. z o.o., Wrocław).
Z Raportu wynika, że: „Negatywne oddziaływanie tej inwestycji na gatunki ptaków, dla których wyznaczono obszar Natura
2000, polegać będzie na zmianie warunków wilgotnościowych
panujących w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego wywołanego odwadnianiem przedpola odkrywki oraz zmiany w
strukturze użytkowania gruntów.” I dalej ... „Przedsięwzięcie,
pomimo realizacji w granicach obszaru Natura 2000, nie powinno mieć znaczącego wpływu na gatunki, dla których ten obszar
utworzono. Straty powstałe na wskutek eksploatacji odkrywki
będą stosunkowo niewielkie i w odniesieniu do przedmiotu
ochrony można je zaliczyć do mało istotnych.” Raport stwierdza

Dla planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie
wynikają z tej ochrony, zezwolenie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy prawo ochrony środowiska.
Teren górniczy dla odkrywki Drzewce wyznacza maksymalny zasięg leja depresyjnego o promieniu ok. 4 km od centrum odwadniania złoża.
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też, że funkcjonowanie odkrywki może przejściowo korzystnie
wpłynąć na stan populacji lęgowych poprzez utworzenie zastępczych siedlisk lęgowych. Proponowane środki i działania
kompensacyjne to:
• nawodnienie terenów i użytków zielonych, w tym rezerwatu ptaków „Strumyk” wodami z odwadniania złoża,
• utrzymanie lub odtworzenie reżimu hydrogeologicznego
rzek i kanałów,
• wyznaczanie miejsc lęgowych dla wybranych gatunków
ptaków.
Dodatkowe koszty, które z tego tytułu ponosi KWB Konin
to:

Dokładniejszy szacunek strat oraz ewentualnych kompensat
może być przeprowadzony dopiero po sprecyzowaniu granic
obszaru Natura 2000, określeniu rodzaju i ważności siedlisk
przyrodniczych oraz wykonaniu przez Przedsiębiorstwo Raportu o oddziaływaniu eksploatacji złóż bazaltu na środowisko
w zakresie wpływu na obszar Natura 2000.
W ustawie o ochronie przyrody ustawodawca wymienił potencjalne źródła pomocy, których celem miałaby być rekompensata poniesionych strat przez podmioty, których działalność
została ograniczona w wyniku ustanowienia obszaru Natura
2000. Są to:

opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko odkrywki Drzewce w zakresie
wpływu na obszary Natura 2000
• dodatkowe koszty nawodnienia terenów i zasilania wodą cieków powierzchniowych
• utrzymanie
• koszty wykonania miejsc lęgowych
• dodatkowy monitoring, oceny itp.
Łącznie wydatki jednorazowe
Corocznie przez 16 lat: 60 tys. zł x 16 lat
Ogółem:
•

Kopalnia odkrywkowa bazaltu
w Wilkowie eksploatująca złoże Krzeniów
Kopalnia należy do Przedsiębiorstwa Górniczo-Produkcyjnego „Bazalt” S.A. w Wilkowie k. Złotoryi. Złoże Krzeniów
(kod 949) eksploatowane jest od 1927 roku. Zasoby przemysłowe złoża wynoszą 28128 tys. Mg (2004 r.). Zdolność wydobywcza ok. 1,7 mln Mg/rok. Bazalt wydobywany jest sposobem
odkrywkowym. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 92,7
ha. Część obszaru górniczego znajduje się w otulinie utworzonego w 1992 roku Parku Krajobrazowego Chełmy.
Zgłoszony przez organizacje pozarządowe do utworzenia
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000 o nazwie
„Góry i Pogórze Kaczewskie” kod PLH 020037 obejmuje tereny Parku Krajobrazowego Chełmy oraz częściowo jego otulinę
i obszary przylegające do terenów będących w posiadaniu PG-P
„Bazalt” o powierzchni 32,51 ha.
Skutki utworzenia obszaru Natura 2000 o kodzie PLH020037
dla Przedsiębiorstwa Górniczo-Produkcyjnego „Bazalt” oszacować będzie można po wykonaniu Raportu o oddziaływaniu na
środowisko Kopalni bazaltu w Wilkowie eksploatującej złoże
Krzeniów w zakresie wpływu na obszar Natura 2000. Koszt
wykonania Raportu szacuje się na około 50 tys. zł.
W przypadku wykluczenia możliwości funkcjonowania
zakładu górniczego eksploatującego złoże bazaltu Przedsiębiorstwo szacuje straty w wysokości:
• produkcja roczna kruszyw:
1 300 tys. Mg
• okres wystarczalności zasobów:
10 lat
• średnia cena 1 tony kruszywa:
30 zł/Mg
Łącznie straty Przedsiębiorstwa wyniosą 390 mln zł. Wartość
rynkową Przedsiębiorstwa szacuje się na 40 mln zł. Gdyby także
wykluczona była możliwość eksploatacji czterech złóż perspektywicznych będących w zainteresowaniu Przedsiębiorstwa,
zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego „Chełmy”
i obszaru Natura 2000, bądź w bezpośrednim ich sąsiedztwie
straty Przedsiębiorstwa byłyby znacznie większe.

jednorazowo

32 tys. zł

jednorazowo
średniorocznie
jednorazowo
średniorocznie

120 tys. zł
10 tys. zł/rok
10 tys. zł
50 tys. zł/rok
162 tys. zł
960 tys. zł
1 122 tys. zł

•

programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości,
a gdy te nie znajdują zastosowania
• możliwość zawarcia umowy pomiędzy wojewodą a właścicielem lub posiadaczem obszaru, której celem będzie
wypłata rekompensaty za wprowadzone ustanowieniem
obszarów Natura 2000 ograniczenia.
Przedmiotem umowy jest określenie wykazu niezbędnych
działań, sposobów i terminów ich wykonania oraz warunków
i terminów rozliczenia należności za wykonanie czynności
w związku z ochroną obszaru Natura 2000. Umowa ponadto
powinna zawierać wartość rekompensaty za utracone dochody
wynikające z wprowadzonych ograniczeń (art. 36, ust. 3).
Ustawa nie zawiera szczegółowej regulacji w zakresie
wysokości rekompensaty. Zasadne wydaje się, że powinna być
ona ustalona na podstawie różnicy między dochodami przynoszonymi przez konkretną nieruchomość przed wprowadzeniem
ochrony w formie obszaru Natura 2000, a dochodami uzyskiwanymi po objęciu nieruchomości ochroną. Warunkiem wypłaty
przedsiębiorcom górniczym rekompensaty za utratę dochodów
jest posiadanie przez wojewodów środków finansowe na ten
cel [9].
Ocena wpływu obszarów Natura 2000 na działalność
geologiczno–górniczą z wykorzystaniem zasad
analizy SWOT
Na podstawie przedstawionych w poprzednich punktach
artykułu analizy uregulowań prawnych, prac związanych
z wyznaczaniem obszarów Natura 2000 oraz dotychczasowych
doświadczeń podmiotów górniczych w zakresie oddziaływania
na obszary Natura 2000 sporządzono analizę SWOT.
Przedstawiona analiza SWOT zawiera również stwierdzenia jakie zostały sformułowane na Regionalnych Warsztatach
organizowanych w latach 2005–2007 na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii AGH w ramach projektu współfinansowanego
przez UE pn. Europejska Sieć Regionów Górniczych. Uczest213
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nikami warsztatów byli przedstawiciele wszystkich środowisk
związanych z działalnością górniczą i ochroną przyrody, a więc:
Ministerstwa Środowiska – Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Departamentu Leśnictwa, Ochrony
Przyrody i Krajobrazu, służb geologicznych, przedsiębiorstw
górniczych, gmin górniczych, dyrekcji parków krajobrazowych,
organizacji ekologicznych, a także przedstawiciele jednostek
naukowych. Najczęściej poruszanym tematem był temat
związany z ustanawianiem obszarów Natura 2000 i konfliktów
wynikających z tego faktu. Wniosek jaki wypływał z tych dyskusji to brak płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy
Ministerstwem Środowiska – komórkami odpowiedzialnymi
za wyznaczanie obszarów sieci Natura 2000 i organizacjami
ekologicznymi, a podmiotami niższego szczebla posiadającymi
wiedzę o występowaniu zagospodarowanych i perspektywicznych złóż kopalin w obrębie obszarów Natura 2000 i ich
znaczeniu dla rozwoju regionu.
Tab. 1.

Analiza SWOT w odniesieniu do współistnienia obszarów Natura 2000 i złóż kopalin

MOCNE STRONY
Obowiązek sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura
2000, co stwarza szansę na analizę i rozwiązywanie konfliktów na linii złoża kopalin – obszar Natura 2000 już na etapie
opracowywania planu;
Wymóg opracowywania OOŚ dla przedsięwzięć mogących
wpływać negatywnie na obszary Natura 2000, co gwarantuje
opracowanie wariantów alternatywnych i działań zapobiegających lub eliminujących negatywne oddziaływanie;
Możliwość prowadzenia eksploatacji na obszarach sieci
Natura 2000 po przeprowadzeniu działań minimalizujących
lub eliminujących negatywne oddziaływania na ten obszar
lub pozwalających na reintrodukcję chronionych obiektów w
innym miejscu;
Możliwość prowadzenia eksploatacji na obszarach Natura
2000 w sytuacji wystąpienia nadrzędnego interesu publicznego (społecznego lub gospodarczego) i braku rozwiązań
alternatywnych;
Umożliwienie przedsiębiorcom wnioskowanie o rekompensatę z tytułu utraty dochodów ze względu na ograniczenie
lub zaniechanie działalności wydobywczej spowodowane
wyznaczeniem obszaru Natura 2000.

SZANSE
Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE na kompensację przyrodniczą niezbędną dla zapewnienia spójności
i właściwego funkcjonowania obszarów Natura 2000.
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Przedstawiona analiza SWOT pozwala na uporządkowanie
problemów dotyczących podejmowania przedsięwzięć na
obszarach objętych siecią Natura 2000 oraz sporządzenia listy
rekomendacji mającej na celu złagodzenie (lub wyeliminowanie) istniejących konfliktów i niedopuszczenie do nowych. Lista
rekomendacji jest następująca:
1. Przygotowanie podkładów kartograficznych w dużych
skalach (1:10 000 lub nawet 1:5 000) z zaznaczonymi
granicami obszarów sieci Natura 2000 oraz zasięgiem
udokumentowanych złóż kopalin.
2. Stworzenie płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska (komórkami odpowiedzialnymi za tworzenie obszarów sieci Natura 2000), organizacjami ekologicznymi a podmiotami niższego szczebla
(przedsiębiorcami górniczymi, geologami wojewódzkimi,
samorządami lokalnymi i WUG-iem) w zakresie informacji
o występowaniu zagospodarowanych i perspektywicznych

SŁABE STRONY
Wyznaczanie obszarów sieci Natura 2000 jedynie na podstawie
przesłanek przyrodniczych (naukowych), nie uwzględniających
m.in. lokalizacji złóż kopalin;
Brak płaszczyzny porozumienia pomiędzy MŚ a podmiotami
niższego szczebla – np. przedsiębiorcami górniczymi odnośnie
szczegółowych informacji o zasięgu obszarów sieci Natura
2000 w stosunku do terenów aktualnej i przyszłej eksploatacji
kopalin;
Utrudniony dostęp do udokumentowanych, a nie zagospodarowanych zasobów kopalin, ze względu na niestabilne informacje
dot. lokalizacji i granic obszarów Natura 2000, przy jednoczesnym wymogu traktowania proponowanych obszarów na równi
z zatwierdzonymi rozporządzeniem;
Brak szczegółowych opracowań kartograficznych przedstawiających granice złóż i granice obszarów Natura 2000, co
utrudnia podejmowanie decyzji w sprawie właściwego zagospodarowania terenu;
Wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw górniczych wynikający z obowiązku wykonania dodatkowych opracowań
lub ekspertyz, OOŚ, a także zmian w technologii eksploatacji
kopalin;
Zmniejszenie dochodów z tytułu konieczności ograniczenia
lub zaniechania działalności wydobywczej ze względu na jej
oddziaływanie na obszar Natura 2000;
Wzrost kosztów dla budżetu Państwa z tytułu roszczeń przedsiębiorców górniczych o odszkodowania lub rekompensaty za
ograniczenie lub uniemożliwienie działalności geologicznej
i górniczej.
ZAGROŻENIA
Nieuwzględnianie przez Komisję Europejską czynników
społeczno-ekonomicznych (a jedynie przyrodniczych) przy
tworzeniu obszarów sieci Natura 2000;
Niejasne procedury ubiegania się o dofinansowanie na kompensację przyrodniczą, brak wytycznych, brak precedensu, bariera
językowa, konieczność poniesienia kosztów na opracowanie
wniosku.
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złóż kopalin w obrębie obszarów sieci Natura 2000 i ich
znaczeniu dla gospodarki narodowej.
3. Podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności górniczej lub jej ograniczeniu (zaniechaniu), nie tylko w oparciu
o środowiskowe, ale także gospodarcze i społeczne wyniki
analiz, po ustaleniu priorytetów indywidualnie dla każdego
przypadku.
4. Opracowanie zasad i procedur ubiegania się o rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy narażeni zostaną na dodatkowe koszty (zmiana technologii, dodatkowe opracowania
i ekspertyzy, wykonanie kompensacji przyrodniczej) lub
pozbawieni dochodów ze względu na ograniczenie lub
zaniechania działalności wydobywczej na skutek wyznaczenia obszaru Natura 2000.
5. Opracowanie wytycznych dla ubiegających się o dofinansowanie na kompensację przyrodniczą ze środków UE.
Podsumowanie
Ustanowienie obszarów sieci Natura 2000 spowoduje
dalsze ograniczenia możliwości wydobycia kopalin, zwłaszcza
metodą odkrywkową. Dotychczasowe ograniczenia eksploatacji, zwłaszcza surowców skalnych wynikające z objęcia

wielkoprzestrzennym systemem ochronnym (na mocy ustawy
o ochronie przyrody) znacznych obszarów kraju powoduje, że
część złóż nie może zostać zagospodarowana, albo eksploatacja
musi być prowadzona z ograniczeniami.
W przypadku obszarów sieci Natura 2000, gdy oddziaływuje na nie czynna już kopalnia należy dążyć do rzetelnego ustalenia wzajemnych skutków eksploatacji na obszar chroniony
i odwrotnie, wymogów i rygorów ochrony dla kopalni. Kwestią
wymagającą pilnego rozstrzygnięcia jest kto i z jakich źródeł
sfinansuje rekompensaty przedsiębiorcom, którzy zmuszeni
zostaną do ograniczenia eksploatacji, a niekiedy do zamknięcia
kopalni.
Równie wnikliwie powinny być przeanalizowane ograniczenia i możliwości zagospodarowania nowych złóż, a ich skutki
uwzględnione w rachunku opłacalności inwestycji. W analizach
i decyzjach dotyczących możliwości zagospodarowania złóż w
nawiązaniu do ograniczeń wynikających z systemu obszarów
chronionych należy kierować się zasadą zrównoważonego
rozwoju kraju i poszukiwać kompromisowych rozwiązań, godzących potrzeby zachowania stanu środowiska przyrodniczego
oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa jeśli
chodzi o rozwój gospodarczo–społeczny i cywilizacyjny, które
nie mogą się obyć bez surowców mineralnych.
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CZERPAKI DO URABIANIA UTWORÓW BARDZO
TRUDNO URABIALNYCH KOPARKAMI KOŁOWYMI
BUCKETS FOR EXTRACTON OF VERY HARD FOR MINING FORMATIONS
WITH BUCKET WHEEL EXCAVATORS
Norbert Wocka - SKW Biuro Projektowo – Techniczne, Zgorzelec

Eksploatacja pokładów zaliczanych do utworów trudno urabialnych koparkami kołowymi wymaga opracowania czerpaków
o szczególnych parametrach technicznych i technologicznych przy zachowaniu racjonalnego ekonomicznie nakładu środków na
ich produkcję i remonty. Prowadzone od wielu lat przez firmę SKW prace projektowe nad czerpakami tego typu doprowadziły
do opracowania czerpaka CK910-N3 zabudowanego na koparce KWK-910 przeznaczonej do eksploatacji w warunkach złóż
trudno urabialnych. W artykule omówiono teoretyczne podstawy, które zaowocowały projektem czerpaków z narożami oraz
scharakteryzowano proces dochodzenia do optymalnej postaci naroża, zarówno pod względem kształtu geometrycznego jak
i materiału. Przedstawiono również uwarunkowania technologiczne związane z obróbką cieplną naroży oraz systemem remontu
czerpaków. Analiza ekonomiczna nowego rozwiązania przedstawiona w artykule dowodzi w pełni zasadności przyjętej koncepcji
eksploatacyjnej i remontowej czerpaków nowego typu.
Exploitation of layers classified as hard to mine with Bucket Wheel Excavators needs elaboration of buckets which have
special technical and technological parameters simultaneously keeping reasonable economical expenditures limits on its production and renovation. Project works on such buckets which have been carried out by SKW Company for many years leaded to
designing the bucket CK910-N3 installed on BWE KWK-910 which is appointed to extract in hard mining deposits conditions. In
the paper theoretical basic which resulted in design of buckets with quoins were discussed as well as characteristic of optimized
of the quoin’s form regards to geometrical shape and a material. Technological conditions related with heat-treatment of quoins
and buckets’ reparation systems were described. The economical analysis of the modern solution which have been shown in the
paper proves completely that the new concept of exploitation and rebuilding of buckets should be applied.
Część ogólna
Podstawowym zadaniem koparki kołowej w kopalniach
odkrywkowych jest urobienie i odtransportowanie urobionych
mas do przenośnika poziomowego. W warunkach trudno urabialnych szczególną rolę należy przypisać procesowi urabiania.
Urabianie takich utworów pochłania do 50% łącznie zużywanej
mocy przez koparkę. Na remonty i wymianę czerpaków – pracujących w takich warunkach – przypada również ok. 50%
łącznych rocznych nakładów na remonty koparek [3, 6].
W BOT KWB Turów S.A. istnieje już od kilku lat, a w BOT
KWB Bełchatów S.A. w najbliższym czasie zachodzić będzie
konieczność urabiania utworów bardzo trudno urabialnych
(w IV i V klasie urabialności) koparkami kołowymi.
Nad pierwszym najgłębiej zalegającym pokładem węglowym w BOT KWB Turów SA zalegają bardzo twarde
iły z wieloma rodzajami wtrąceń bardzo trudnourabialnych
koparkami kołowymi. Iły te w skali petrologicznej mieszczą
się w obszarach między szarymi iłami i zwartymi frakcjami
o cechach zbliżonych do zbitego rumoszu. Miąższość tych
skał waha się od 15÷80 m. Wytrzymałość na ściskanie (zbitych
warstw) wynosi od 2,5÷3,0 Mpa.
Przy wielu – z konieczności wymuszonych postępem robót
górniczych – potrzebach urabiania tych warstw koparkami do
tego nieprzystosowanymi typu SchRs 1200 i KWK 1200 – wydajność ograniczona została do 0,15÷0,25 wydajności Qteoret.
Ponadto praca tymi koparkami powodowała dużą awaryjność
czerpaków oraz wielu innych podzespołów narażonych na
oddziaływanie dynamiczne procesu urabiania.
Do rangi szczególnej urabiania takich utworów należy
zaliczyć potrzebę właściwego doboru koparki z napędem
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urabiania i z czerpakami spełniającymi wymagania techniczne i oczekiwania eksploatatorów – zdejmowanie tych warstw
z możliwie dużą wydajnością Q≥ 0,5 Qteoret.
W BOT KWB Turów S.A. był realizowany program prób
i badań nad przystosowaniem czerpaków dla nowej koparki
KWK-910 do pracy w takich trudnourabialnych warunkach.
Wyniki zdobytych doświadczeń odpowiadają już na wiele pytań
dotyczących realnych możliwości urabiania koparkami kołowymi podobnych utworów. Pozwalają one określić rzeczywiste
granice dla takiego urabiania - urabiania bez wspomagania
strzelaniem rozluźniającym lub stosowaniem innych bardzo
kosztownych metod rozluźniania przygotowawczego przedpola
dla koparki.
Przeprowadzone w II kwartale 2005 r. próby eksploatacyjne
I-etapu z czerpakami uzbrojonymi w nowe naroża oraz naroża
trójzębne w wersji poprawionej w I kwartale 2006 r. pozwoliły
już na wstępne sformułowanie wielu cennych wniosków dla
prób III etapu na koparce KWK-910. Próby III etapu z udoskonalonymi czerpakami przeprowadzono w I i II kwartale 2007 r.
już na nowej koparce KWK-910 z kołem czerpakowym z 16
czerpakami. Koparkę KWK-910 przekazano do pełnej eksploatacji – po pozytywnie przeprowadzonej próbie wydajności
w tych utworach – dnia 16.04.2007 r.
Koparka KWK-910 wyposażona została w napęd koła
czerpakowego przystosowany do urabiania utworów bardzo
trudno urabialnych w rozwiązaniu ze specjalnym sprzęgłem
przeciążeniowym szybkoodcinającym oddziaływania nadwyżek dynamicznych. Jednym z najważniejszych celów doboru
takiego napędu była również ochrona wytrzymałościowa tak
czerpaków jak i konstrukcji stalowej (głównie nadwozia) przed
uszkodzeniami od sił dynamicznych procesu urabiania.

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Podstawowe wymogi projektowo – konstrukcyjne
stawiane zespołom mechanizmów urabiania

Producentem tych czerpaków została wybrana firma KOPEX
- FAMAGO, a producentem naroży N3 (ze specjalnego staliwa)
firma FUGO-ODLEW S.A.

Do urabiania warstw bardzo trudno urabialnych mechanizm
urabiania powinien spełniać następujące główne wymagania:
- koło czerpakowe z dużą ilością (min. 16 szt.) czerpaków,
zapewniające możliwość jednoczesnego udziału 4-ch
czerpaków w procesie skrawania,
- napęd o dużej obwodowej sile skrawania - przystosowany do pokonywania jednostkowych (liniowych) oporów
skrawania KL$150 kN/mb, ze sprzęgłem przeciążeniowym
szybko odcinającym wszystkie nadwyżki dynamiczne
o wartości
-

-

-

-

możliwość rozdrobnienia urabianych mas „małym” wiórem
– przypadającym na dużą ilość (4 szt.) czerpaków biorących
jednoczesny udział w skrawaniu - ze specjalnie ukształtowanymi ostrzami skrawającymi o wysokich parametrach
wytrzymałościowych i wysokiej trwałości,
dobór szczegółów konstrukcyjnych czerpaków powinien
w sposób szczególny uwzględnić potrzebę minimalizacji
kosztów remontowych związanych z przewidywaną, (nieodzowną) koniecznością częstych wymian – zużywanych w
procesie mineralnego ścierania - głównie naroży i noży,
konstrukcja nowych czerpaków – narażonych na takie
ścieranie powinna zapewnić możliwie niskie nakłady na
remonty. Przy takich czerpakach powinna być zapewniona
możliwość:
a. ok. 10÷15 krotnej wymiany naroży (bez potrzeby wymiany noża) oraz
b. ok. 10÷15 krotna wymiana noży w całym okresie trwałości („żywotności”) czerpaka,
dobór przekładni oraz trwałość takich głównych podzespołów zespołu napędowego jak silniki, wały Cardana
i sprzęgła hydrokinetyczne powinien uwzględniać obciążenia wynikające z częstych przypadków wyłączeń
oraz gwałtownych zahamowań koła czerpakowego przy
natrafianiu narożem czerpaka na przeszkody nieurabialne
(kamienie) [4].

Rys.1a. Czerpak R12-N2 – testowany w utworach trudno
urabialnych na koparce KWK 1200M/K14

Rys.1b. Czerpak CK910-N3 – zastosowany na nowej koparce
KWK-910

Konstrukcja czerpaka
Na rysunku 1a przedstawiono próbowane czerpaki spełniające podstawowe wymogi. Czerpaki te w I i II etapie poddane
zostały próbom eksploatacyjnym na koparce KWK-1200M/
K14. W przedstawionym rozwiązaniu nowe naroża i nóż zostały „dopasowane” do istniejącego korpusu czerpaków R12.
Naroża czerpaków wykonane zostały ze specjalnego staliwa
stopowego (chromowo–niklowo–molibdenowego) o wysokich
walorach wytrzymałościowych, spełniającego ponadto wymogi
głębokiej hartowności oraz wymóg remontowy – możliwość
wielokrotnego spawania styku naroża z nożem, po każdorazowej wymianie (po odpalaniu) zużytego naroża.
Na rysunku 1b przedstawiono czerpak, w którym naroża,
nóż oraz konstrukcja korpusu i złącz z kołem czerpakowym
zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia
projektowe Biura Projektowo–Technicznego SKW ze Zgorzelca. Uwzględniają one m.in. obciążenia wynikające z napędu
2 x 500 kW = 1000kW, koło czerpakowe w rozwiązaniu z 16
czerpakami, z 42T – nominalną siłą obwodową (skrawania)
oraz z 25T – boczną siłą mierzoną w osi koła czerpakowego.

Rys.1c.

Czerpak R12.0M testowany w utworach trudno
urabialnych na koparce KWK 1200M/K14 w I etapie.
Czerpaki takie stosowane są od wielu lat w BOT KWB
Turów do urabiania nadkładu i węgla
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Fot. 1

Fot. 2

Na zdjęciach:
• Fot. 1 - czerpaki CK910-N3 w procesie urabiania po ca
104 h pracy
• Fot. 2 - czerpaki CK910-N3 w procesie urabiania bardzo
trudno urabialnych frakcji o cechach zbliżonych do zbitego
rumoszu. W czasie ich urabiania wydziela się charakterystyczny dym
• Fot. 3 - koło czerpakowe z czerpakami CK910-N3 przy
urabianiu warstw zbliżonych do pokazanych na fot. 1
Na rysunku 1c przedstawiono czerpak R12.0M – tradycyjny
od wielu lat stosowany w BOT KWB Turów na trzech koparkach KWK 1500, czterech koparkach KWK 1200M i trzech
koparkach SchRs 1200 (z sześcioma zębami ostrosłupowymi
spawanymi bezpośrednio do noża).

Fot. 3

początkowej zużycia) optymalny kąt skrawania g=a+b@45°
[1]. Proces „stępiania się” (geometrię) ostrzy przedstawiono
na rysunku 3 [3]. Takie ukształtowanie ostrzy w płaszczyźnie
przyłączenia jak na rysunkach 2b i 2c zapewnia mniejsze
oddziaływanie sił odporu w całym procesie zużycia oraz - co
udowodniły próby na koparce K14 – pozwoliło na utrzymanie
jeszcze korzystnego kąta skrawania γ £ 60° w końcowej fazie
zużycia i to z zachowaniem wymogu „samo ostrzenia” (rys. 3)
[3]. Wymóg ten jak wykazały wieloletnie próby eksploatacyjne
najlepiej spełniają ostrza głęboko hartowane (do ca 150 mm).

Naroża
Na rysunku 2 przedstawiono fazy doskonalenia naroży
w czasie realizowanego programu prób, odpowiednio: N1
(rys. 2a) w pierwszym, N2 (rys. 2b) w drugim oraz N3 (rys.
2c) w trzecim etapie prób. Trzy zęby ostrosłupowe w narożach
(rys. 2b) ukształtowane zostały na bazie doświadczeń oraz prób
przeprowadzonych w drugim kwartale 2006 r. Usytuowano je
odpowiednio do trajektorii skrawania tak aby zapewnić (w fazie

Rys. 3.

Rys. 2.
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Fazy doskonalenia naroży od N1 do N3 (widok od
zewnętrznej płaszczyzny przyłożenia)

Proces stępiania się ostrzy głębokohartowanych w wyniku
zużycia mineralnego

W warunkach trudno urabialnych, przy dużej intensyfikacji
ścierania oraz natrafianiu na kamienie nie sprawdza się napawanie ostrzy zębów. Napawanie jako metoda zwiększenia
trwałości przy czerpakach typu R12-N2 oraz CK910-N3
ograniczone być powinno jedynie dla powierzchni natarcia
ostrzy noża. Przy tych czerpakach powierzchnie te narażone
są na ścieranie z oddziaływania sił od urobku już uprzednio
odspojonego przez zahartowane naroża, czyli na ścieranie mniej
intensywne i mniej energochłonne. Udarowe oddziaływanie
sił na napoinę noży jest kilkakrotnie niższe od takiego oddziaływania na końcówki zębów. Z doświadczeń wynika, że przy
urabianiu warstw trudno urabialnych napoiny na (narażonych
na główne siły odspajania) zębach kruszą się, deformują oraz
powodują – w miarę zużywania – znaczny wzrost oporów ura-
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biania, przyczyniając się często do przedwczesnego zniszczenia
noża i całych czerpaków.

ny noża. Kształt naroża dobrano tak, aby z sił wynikających
z procesu urabiania wynikały stosunkowo małe naprężenia w
spoinie łączącej naroże z nożem i to przy wielu analizowanych
– różnych co do kierunku – przypadkach ich oddziaływania.

Rys. 4a. Tradycyjny nóż gięty na gorąco z 6 zębami stosowany
przy czerpakach R12.0M w rozwinięciu
Fot. 4

Na zdjęciu (fot. 4) pokazano zużycie naroży czerpaków CK910-N3 – po ca 136 h pracy w warunkach trudno urabialnych.
Specjalnie ukształtowana (optymalizowana) dolna powierzchnia przyłożenia naroża (za zębami) zapewnia zmniejszenie
oddziaływania sił odporowych. Jest to szczególnie ważne przy
czerpakach pracujących w warunkach IV i V klasy urabiania
gdzie w końcowej fazie zużycia tarcie od sił odporowych Fodp.
może pochłonąć nawet 40% mocy napędu urabiania [3].
Dla zminimalizowania wielkości brył - w procesie odspajania – przy kole czerpakowym koparki KWK-910, zastosowano 16 czerpaków z narożami trójzębnymi N3 (rys. 1b).
W najważniejszej dla minimalizacji brył, początkowej fazie
odspajania każdy z 3-ch zębów naroża N3 kruszy niezależnie
i to ze stosunkowo dużym wyprzedzeniem l2 w odniesieniu do
krawędzi skrawania noża „odciążając” w ten sposób powierzchnię natarcia noża od intensywnego zużycia ściernego ( rys. 4).
Nóż dlatego nie zużywa się tak szybko jak przy czerpakach
R12.0M przy których wielkość l1 jest stosunkowo mała. Przy
remontach noże czerpaków R12N2 jako pozycja znacząca w
kosztach – nie muszą dlatego być wymieniane z taką dużą
częstotliwością jak przy wielu innych typach czerpaków, np.
R12.0M, przy których wielkość l1 jest ca 2,5razy mniejsza od
wielkości l2 przy czerpakach CK-910N3 ( rys. 4).
Producentem naroży N1, N2 i N3 jest FUGO-ODLEW S.A.
z Konina. Naroża te podlegają specjalnym wymogom obróbki
cieplnej (włącznie z głębokim hartowaniem) w specjalnym
oprzyrządowaniu zrealizowanym w FUGO. Oprzyrządowanie
to pozwala również na spełnienie innych wysokich wymogów
wytrzymałościowych narzuconych procesowi wytwarzania.
Warunki techniczne wytwarzania naroży „WTW” zostały
wspólnie opracowane w zespole specjalistów FUGO oraz
SKW. Do zawartego w nich doboru materiału na naroża oraz
optymalizacji parametrów obróbki cieplnej szczególnie owocna
była współpraca z Instytutem Materiałoznawstwa i Mechaniki
Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
WTW dla wytwarzania (całych) czerpaków oraz WTW dla
ich remontu opracowane zostały przez SKW.
Parametry geometryczne i wytrzymałościowe naroży czerpaków R12-N2 i CK910-N3 zostały projektowo tak dobrane
aby w typowych przypadkach zużycia od ścierania mineralnego zapewnić możliwość 10÷15 krotnego odpalenia zużytych
i przyspawania nowych naroży do noża bez potrzeby wymia-

Rys. 4b. Nowy nóż czerpaka CK910-N3 (z trzech odcinków
z blach) – w rozwinięciu

W testowanym napędzie urabiania koparki KWK-910
z prawidłowo ustawionym sprzęgłem przeciążeniowym (szybkoodcinającym) oraz z prawidłowo przyspawanymi narożami
- w okresie ponad trzymiesięcznego urabiania w warunkach
bardzo trudnourabialnych z czerpakami CK910-N3 - ilościowo bardzo nieliczne były przypadki całkowitego „urywania”
naroży na spoinach łączącej je z nożem.
Nóż
Z rysunków 1a i 1b oraz 4a i 4b wynika również istotne
znaczenie technologiczne, które spełnić powinna konstrukcja
noża. Nóż, według rysunku 4b do czerpaków R12-N2 i CK910-N3 wykonany jest z trzech zespawanych ze sobą segmentów
wykonanych z blach. Tak utworzony nóż z dwóch bocznych
i jednej, środkowej części może być geometrycznie bardzo
dokładnie wypalony i jako taki nie wymaga tłoczenia na gorąco.
Części noża tak zaprojektowane mogą być wykonywane (i to
bardzo dokładnie) na tanich obrabiarkach (frezarkach). Ich
napawanie przewidziano tylko na płaskich powierzchniach
natarcia (niezaokrąglonych). Czynność ta może być przeprowadzona na automatach do napawania.
Krawędzie tnące poszczególnych segmentów noża mogą
być frezowane – przy ułożeniu ich „na płasko” i napawane
przed zespawaniem noża „w całość”.
Styk naroża z nożem umożliwia – co potwierdziły próby
II i III etapu - ca 15 krotne odpalenie i ponowne przyspawanie
po zużyciu naroża w tym samym miejscu [5].
Ukształtowanie konstrukcyjne noża w części środkowej
przesunięte do środka czerpaka o znaczną wielkość l2 posiada
następujące zalety:
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- koncentruje naprężenia od obciążeń zewnętrznych do narożnej (sztywnej) części noża i przednoża, tj. do „silnych”
miejsc konstrukcyjnych w czerpaku,
- zmniejsza znacząco oddziaływanie szkodliwych sił odporu
w całym procesie zużycia noża i czerpaka,
- zmniejsza i to istotnie intensyfikację ścierającego oddziaływania od sił urabiania wywieranych na nóż „kosztem”
przewidzianego głównie do tego celu naroża. W tym rozwiązaniu, jak na rysunku 4b, stanowi to istotny cel projektowy
obniżający koszty remontowe czerpaków ograniczające się
głównie tylko do wymiany naroży.
Dzięki takiemu ukształtowaniu noży i naroży główne
zużycie będące przyczyną wymiany czerpaków „skupia się”
na stosunkowo łatwych do wymiany narożach. Pozwala to
na znaczne wydłużenie trwałości noży oraz obniża koszty
remontowe czerpaków. Ponadto w stosunkowo łatwy sposób
zapewnia powtarzalność wymiarów przy remontach czerpaków
oraz utrzymanie – tak istotnej w procesie skrawania – dużej
możliwości dokładnego ustawienia geometrii wymienianych
przy remontach naroży (szczególnie kątów przyłożenia a) do
wymogów trajektorii skrawania [3,4].
Zalety technologiczno – remontowe nowych czerpaków
typu R12-N2 i CK910-N3
1. Stosunkowo mały zakres prac naprawczo – remontowych w
porównaniu do zakresu prac przy czerpakach z zębami przyspawanymi do noża lub czerpakach z zębami wymiennymi.
2. Mała awaryjność – bowiem wytrzymałość na urywanie
i deformację naroży odpowiednio dobrana została do sił
skrawania od napędu.
3. Możliwość przeprowadzenia prac remontowych przy wykorzystaniu bardzo prostego oprzyrządowania ustawczego
zapewniającego wymagania jakościowe dla powtarzalnych
wymogów napraw.
4. Możliwość przeprowadzenia spawania naroży do noży w
automatach lub półautomatach.
5. Łatwa (warsztatowa) możliwość zespawania noża z trzech
płaskich uprzednio przygotowanych (już napawanych)
części. Obróbka wiórowa elementów noża może być przeprowadzona na małych i tanich obrabiarkach.
6. Przy wymianie naroży nie jest wymagane (wręcz nie jest
zalecane) przeprowadzanie obróbki wyżarzania czerpaka.
Zalecane jest jedynie podgrzanie styku naroża z nożem w
procesie spawania do ok. 200°C.

technicznych i ekonomicznych czerpaków nowej konstrukcji.
Po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych w II kw.
2005 r. i I kw. 2006 r. z pracy czerpakami z narożami R12-N2
(rys. 1a) i R12.0M (rys. 1c) bez naroży w porównywalnych
warunkach trudno urabialnych opracowano „Wytyczne …” dla
ustalenia efektów ekonomicznych wynikających z porównań
czasów pracy „od wymiany do wymiany” obu typów czerpaków, przyjmując następujące założenia wyjściowe:
1. Trwałość korpusów obu typów czerpaków R12-N2
i R12.0M jest porównywalna.
2. Efekty ekonomiczne z porównania nakładów na stosowanie
obu typów czerpaków wynikają głównie z porównania
nakładów na remonty, oraz porównania czasów pracy „od
wymiany do wymiany” noża i naroży czerpaków R12-N2
z nożami i zębami czerpaków R12.0M.
3. Z przeprowadzonych prób z narożami N1 i N2 wynika, że
średnia ilość możliwych wymian tych naroży (przez odpalenie) od noża wynosi ~ 16 razy (taką samą ilość można
przyjąć dla naroży N3 czerpaków koparki KWK-910). Po
tylu odpaleniach nóż podlega wymianie [5].
4. Przyjmuje się (wstępnie), że koszt zakupu noża dla czerpaków R12.0M porównywalny jest z kosztem wykonania
noża dla czerpaków R12-N2.
5. Jak wyżej przyjęto, że porównywalne są koszty samej
wymiany noży przy obu typach czerpaków.
6. Przyjęto, że koszt wymiany (odpalenie i przyspawanie)
6 zębów przy czerpakach R12.0M porównywalny jest
z kosztem wymiany 2 naroży przy czerpakach R12-N2.
7. Przyjęto, że przy czerpakach R12.0M średnio po ca 3 ÷ 4 wymianach zębów zachodzi konieczność wymiany noża. [5]
8. Przyjęto, że trwałość eksploatacyjna („od wymiany do wymiany”) czerpaków R12-N2 jest szczególnie przy pracy w
nakładzie trudnourabialnym ~ ca 3 razy wyższa od porównywalnej trwałości pracy czerpaków R12.0M (rys. 1c).
9. Do oceny efektów ekonomicznych przyjmuje się porównanie nakładów wynikających z czasu pracy i nakładów na
wymiany: noża i naroży (16 razy) czerpaków R12-N2 ze
stosowną (porównywalną) ilością wymiany noży i zębów
przy czerpakach R12.0M.
Porównanie kosztów remontu czerpaków z tytułu wymiany: noży i naroży przy czerpakach R12-N2 oraz noży i zębów
przy czerpakach R12.0M dokonano przy założeniu porównania

Ważniejsze aspekty ekonomiczne czerpaków
z narożami trójzębnymi
Zasadniczy, choć trudny, do szczegółowego ustalenia
stosownymi porównalnymi pomiarami eksploatacyjnymi
i odpowiednio (dogłębnie) przeprowadzaną dokumentacją
statystyczną napraw jest wpływ rozwiązań konstrukcyjnych
czerpaków, w tym przede wszystkim konstrukcji ich elementów
skrawających na ocenę ekonomiczną. Ocena ta głównie bazować powinna (co jest trudne do przeprowadzenia) na ocenie
kosztów zużycia energii napędu koła czerpakowego w procesie
urabiania oraz nakładów na wymianę i remonty czerpaków.
Trwałość geometryczna i wytrzymałościowa zużywających
się ostrzy, niska awaryjność czerpaków, spełnienie wymogu
„samo ostrzenia” w procesie zużycia oraz minimalizacja oddziaływania sił odporowych stanowią zasadniczo o walorach
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Rys. 5.

Porównywalny przebieg wzrostu oporów urabiania oraz
trwałości czerpaków R12.0M z czerpakami R12-N2 przy
pracy w warunkach trudno urabialnych – opracowano na
bazie prób przeprowadzonych na koparce KWK1200/K14
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konania (decydenta), że podjęcie produkcji nowego typu
czerpaków jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione,
- nakładów na nowe opracowania projektowe,

kosztów wymiany jednego noża i 16 par naroży czerpaków
R12-N2 z przypadającymi na ten sam czas pracy koparki
kosztami ilości wymian noży i zębów czerpaków R12.0M.
Rodzaj kosztów

Lp.

A. Koszt zakupów

Czerpaki R12-N2 (nowe)
a) 1 noża
b) 2 x 16 naroży

W tym samym okresie dla R12.0M przypada:
16

1

a) 3,5 = 4,6 wymiany noża
B. Koszt wymiany

2

b) 16 x 3 x 6 = 288 wymian zębów
Przyjmując koszty wymiany noży obu czerpaków za porównywalne oraz koszt wymiany 2
naroży przy czerpakach R12-N2 porównywalny z kosztem wymiany 6 zębów przy czerpakach
R12.0M otrzymamy, że dodatkowe koszty ze stosowania czerpaków R12.0M wynikają:
a) z dodatkowych (4,6 – 1) = 3,6 wymian noży (na porównywalny 1 cykl trwałościowy pracy
noży przy R12-N2) oraz
b) z dodatkowych (4,6 -1) x 6 x 16 = 345 wymian zębów (na 1 cykl trwałości noży
przy R12-N2).

Efekt ekonomiczny:
W porównywalnym czasie pracy (użytkowania) obu typów
czerpaków dalsze stosowanie czerpaków R12.0M pochłania
dodatkowe koszty zakupu materiałów i robocizny wynikających
z tytułu:
- 3,6 dodatkowych wymian noży,
- 345* dodatkowych wymian zębów przy czerpakach
R12.0M w jednym cyklu trwałościowym 1 noża i 2 x 16
szt. naroży czerpaków R12-N2 oraz dodatkowo z
- 3,6 krotnego wzrostu częstotliwości (i kosztów) wywożenia, przywożenia oraz rozładunku i załadunku czerpaków
do koparek i odwrotnie, oraz
- strat produkcyjnych przypadających na dodatkowe postoje
związane z dodatkowym czasem na wymianę czerpaków.
Powyższe wytyczne stanowią próbę analitycznego ujęcia
zagadnienia efektów ekonomicznych, które w szczegółowych
wyliczeniach i uwarunkowaniach w innych kopalniach mogą
ulec stosownym zmianom. Przyjęte założenia wyjściowe i rozeznanie kosztów zakupu wymaga każdorazowo oddzielnego
rozeznania w poszczególnych przypadkach decydowania o wymianie czerpaków „starych na nowe”.
Mimo tych częściowych nieścisłości opłacalność ekonomiczna stosowania czerpaków z narożami i nowymi typami noży typu
R12-N2 w porównaniu z czerpakami typu R12.0M jest na bazie
wyników przeprowadzonych prób bezdyskusyjna [5].
Ze względu na zasadniczy wpływ zużycia mineralnego
oraz innych przyczyn wymiany (szczególnie przy czerpakach
urabiających utwory trudno i bardzo trudno urabialne) na koszty
remontowe ten składnik kosztów a nie koszty zakupu nowych
czerpaków jest i to słusznie w kopalniach węgla brunatnego przyjęty jako rozstrzygający przy ocenie projektowej czerpaków.
* W przypadkach awaryjnych uszkodzeń noży czerpaków
R12.0M nieraz wykorzystuje się niektóre, częściowo tylko
zużyte zęby. W tym przypadku liczba 345 dodatkowych
wymian zębów może ulec zmniejszeniu.

2.

3.

Wnioski
1.

Czerpaki R12.0M (stare)

Decyzja o wprowadzeniu do eksploatacji w kopalniach
węgla brunatnego nowego rodzaju czerpaków jest trudna
i wymaga:
- pełnego rozeznania aktualnego stanu techniki oraz prze-

4.
5.

- nakładów na próby i badania eksploatacyjne (w tym na
niezbędne oprzyrządowanie),
- nakładów na badania u producentów, w tym głównie
u producentów naroży,
- rozeznania możliwości technologicznych u potencjalnych
(wskazanych przez użytkownika) poddostawców,
- nakładów na oprzyrządowanie m.in. do tych prób,
- dopracowania szczegółów technologicznych dla prowadzenia remontów napraw we własnych (kopalnianych)
warsztatach remontowych,
- opracowania procedur odbiorowych u poddostawców oraz
własnych służbach remontowych w postaci „Warunków
Technicznych Wykonawstwa”, tzw. WTW dla:
a. wykonania: naroży, noży i całych czerpaków,
b. przeprowadzania remontów,
c. przeprowadzania ocen weryfikacyjnych czerpaków do
remontu,
d. ustalenia kryteriów dopuszczalnego zużycia naroży
w eksploatacji.
Wyniki prób i badań przeprowadzonych z czerpakami R12-N1 i R12-N2 w warunkach trudno urabialnych, ich porównanie z czerpakami R12.0M, zdobyte doświadczenia w zakresie
doboru geometrii ostrzy i konstrukcji naroży oraz doboru
materiałów i ich obróbki cieplnej, wskazują na istotne uniwersalne zalety czerpaków z narożami również do urabiania
– szczególnie nadkładu – w niższych klasach urabialności i to
z dużą szansą znacznego obniżenia kosztów remontowych.
Dla urabiania skał trudno i bardzo trudno urabialnych w IV,
V-ej klasie urabialności wymagane są czerpaki specjalnej
konstrukcji ze wzmocnionymi, wieloostrzowymi narożami oraz ze zmienionym sposobem ich mocowania do koła
czerpakowego. Czerpaki takie zabudowane być powinny na
kołach czerpakowych napędzanych z przekładni o podwójnym systemie kontroli i regulacji dopuszczalnych wielkości
przeciążeń, tzn. ze sprzęgłem hydrodynamicznym typu
VOITH oraz dodatkowo ze sprzęgłem szybko odcinającym
nadwyżki dynamiczne – oddziaływujące szczególnie niszcząco na trwałość czerpaków, naroży i noży [4].
Naroża zużyte – ze względu na cenne składniki stopowe
(Mo, Cr oraz Ni) powinny być zwracane producentowi
odlewów do ponownego wykorzystania.
Wskazane jest - przy tak kapitałochłonnych nakładach
221

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

6.

jakie ponoszą kopalnie na remonty czerpaków - aby okresowo np. co 5÷10 lat gruntownie analizować rozwiązania
konstrukcyjne oraz stosowane technologie remontowe
czerpaków. Celem takich analiz powinna być stała potrzeba
doskonalenia konstrukcji i technologii w miarę ogólnie
pojętego postępu technicznego.
Przeprowadzone próby eksploatacyjne czerpaków z narożami trójzębnymi w BOT KWB Turów S.A. na koparce
KWK-1200M/K14 w II kwartale 2005 r. i I kwartale 2006 r.
oraz w I i II kwartale 2007 r. z czerpakami CK910-N3 na

koparce KWK-910 wykazały, że w warunkach trudnego
urabiania przy intensywnym ścieraniu mineralnym trwałość eksploatacyjna „od wymiany do wymiany” czerpaków
R12-N2 jest ca 3 krotnie wyższa w porównaniu z trwałością
czerpaków tradycyjnych R12.0M z zębami przyspawanymi
do noża. Podobne lub jeszcze lepsze wyniki porównawcze
można by oczekiwać gdyby na koparce KWK-910 udało
się wypróbować czerpaki tradycyjne R12.0M, co jednak ze
względu na inny sposób mocowania do koła czerpakowego
jest niemożliwe.

Niniejszy artykuł jest kolejnym, dziesiątym opublikowanym artykułem z dziedziny urabiania koparkami kołowymi autorstwa
pracowników SKW. Pięć z nich zostało także opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych „Braunkohle” oraz
„World of Mining”.
Biuro Projektowe SKW opracowało własny program ustalający między innymi optymalną geometrię ostrzy w zależności od
rozwiązań projektowych zespołu urabiającego i ukształtowania końcówki wysięgnika koła czerpakowego.
Literatura
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REWITALIZACJA TERENÓW POGÓRNICZYCH
NA PRZYKŁADZIE KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO „KONIN”
W KLECZEWIE S.A.
REVITALIZATION OF POST MINING AREAS ON THE EXAMPLE OF KWB KONIN S.A.
IN KLECZEW
Arkadiusz Michalski - Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A.
Zbigniew Kasztelewicz - Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Tereny pogórnicze zrekultywowane podlegają zagospodarowywaniu. Zagospodarowanie terenów należy do przyszłego
użytkownika. Kierunek rekultywacji zgodny jest z decyzją o kierunku rekultywacji uzgodnionym z samorządem gminnym.
Rekultywację Kopalnia wykonuje w kierunku rolnym, leśnym, specjalnym, rekreacyjnym i wodnym. Prowadzenie dalszego
zagospodarowania stwarza możliwość powstania nowych form dotychczas w tym terenie niespotykanych, doskonale
harmonizujących z otaczającym środowiskiem. Służą one okolicznym mieszkańcom w różnych celach stwarzając szansę rozwoju
regionu.
Post-mining, after being recultivated, are to be developed. Development of such an area lies in hand of its future user.
Recultibation is to directed in agreement with the decision on the line of recultivation. This line is consulted with the local
commune administration. The mine conducts the recultivation in various lines: agricultural, forestall, recreational, aqueous or
for special purposes. Continuation of the development process sets up an opportunity to create new the surrounding environment.
They serve various needs of the inhabitants and offer a chance for the development of the region.
Charakterystyczną cechą odkrywkowej eksploatacji węgla
brunatnego jest wyłączenie z dotychczasowego użytkowania
rolnego i leśnego stosunkowo dużych powierzchni pod działalność górniczą. W wyniku takiej działalności powstaje wiele
form ziemnych w postaci zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych, często wypiętrzonych ponad okoliczny teren oraz form
o dużych powierzchniach będących wyrobiskami końcowymi
zagospodarowanymi jako zbiorniki wodne.
Prowadzona w kopalni odkrywkowej na szeroką skalę
rekultywacja terenów pogórniczych ma na celu techniczne
przygotowanie powierzchni poprzez wyrównanie i budowę
sieci dróg i rowów odwodnieniowych, a w dalszym okresie
poprzez zagospodarowanie pełne przywrócenie im własności
użytkowych [1 ].
Jakość gruntów pogórniczych powstających w procesie
wydobycia kopaliny jest determinowana technologią robót
górniczych oraz właściwościami fizycznymi i chemicznymi
Tab. 1.

skał nadkładowych.
Zastosowanie selektywnego zwałowania, w wyniku czego
wierzchnią warstwę zwałowiska w większości stanowią gliny
szare, pozwala na wykorzystanie ich właściwości fizyczno-chemicznych do uzyskania potencjalnej produktywności nowo
tworzonych gleb na terenach poeksploatacynych [4 i 5].
W związku z tymi właściwościami nadkładu, w rejonie
konińskim przeważającym kierunkiem rekultywacji była rekultywacja rolna i leśna terenów pogórniczych – tabela nr 1.
W ostatnich latach, uzgodnione z samorządami gminnymi, kierunki rekultywacji wskazują na rekreacyjno-sportowe
zagospodarowanie terenów pogórniczych przy wykorzystaniu
zbiorników wodnych powstających w wyrobiskach końcowych,
szczegółowo zagospodarowanych przez gminy (tab. 2).
Tereny zrekultywowane, a więc po stwierdzeniu prawidłowo
wykonanej rekultywacji podlegają zagospodarowaniu ( rys. 1). Zagospodarowanie tych terenów należy do obowiązków właściciela.

Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych w KWB „Konin” w Kleczewie S.A. wg stanu na 31.12.2006 r.

Nazwa odkrywki
1
Morzysław
Niesłusz
Gosławice
Pątnów
Jóźwin IIA
Kazimierz
Lubstów
tereny zajęte pod bieżącą działalność
O/Drzewce i O/Jóźwin IIB
Razem KWB „Konin”

Powierzchnia
[ha]

Kierunek zagospodarowania w [ha]
rolny

2
118
315
956
1540
2589
2991
1461

3
110
130
285
607
1287
913
427

4
155
257
110
450
952
392

5
3
30
93
50
10
100
-

6
160
-

7
5
320
210
12
56
98

8
118
315
955
987
1919
2101
917

Pow. przy
KWB
Konin [ha]
9
1
563
670
890
544

2409

-

-

-

-

-

-

2409

12379

3839

2316

286

160

701

7302

5077

leśny wodny rekreacyjny inny ogółem
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Tab.2 .

Kierunki zagospodarowania czynnych odkrywek w KWB „Konin” w Kleczewie S.A.

Nazwa
odkrywki
1
Jóźwin
Kazimierz
Lubstów
Drzewce
Razem KWB
„Konin”

Pow. na dzień
31.12.2006
[ha]
2
1986
1008
728
1238
4960

Kierunek zagospodarowania w [ha]

435
210
26
30

441
113
49
1073

438
450
475
125

581
-

65
98
10

8
2043
1385
785
1200

Pow. przy
KWB
„Konin” [ha]
9
91
170
80
-

701

1676

1488

581

173

4619

341

rolny

leśny

wodny

rekreacyjny

inny

3

4

5

6

7

ogółem

Rys. 1. Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych KWB „Konin”

Rolne zagospodarowanie terenów
pogórniczych
Rolne tereny zrekultywowane w okresie do 1989 roku
przekazywane były w zasób Państwowego Funduszu Ziemi
i uprawiane były przez Państwowe Gospodarstwa Rolne. Po
1989 r. część terenów będących we władaniu Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa leży odłogiem czekając na potencjalnego nabywcę.
Tereny będące własnością prywatną czy też spółdzielczą
uprawiane są rolniczo. Część tych terenów posiada od III do
V klasy bonitacyjnej. Pozostałe oznaczone są nadal w ewidencji
jako tereny różne.
Obecnie zrekultywowane tereny pogórnicze kopalnia
sprzedaje na zasadzie przetargu. Zainteresowanie tymi gruntami
jest znaczne ze względu na niską cenę, znaczną powierzchnię,
możliwość uzyskania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych i w wielu przypadkach zwolnienia z podatku przez
Rady Gmin.
Na terenach tych, przez właścicieli bądź dzierżawców,
uprawiane są głównie zboża ozime jak: pszenica, żyto, jęcz224

Rys. 2.

Zbiór buraków cukrowych na zwałowisku odkrywki
Jóźwin

mień, rzepak, lucerna pastewna i nasienna, a także buraki
cukrowe (rys. 2).
Wydajność plonów uzależniona jest przede wszystkim od warunków pogodowych i również kultury uprawy tych terenów.

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
Rady Gmin współpracujących z Kopalnią z reguły zwalniają z podatku od nieruchomości właścicieli terenów zrekultywowanych
na okres 10 lat, bądź też ustalają stawki umożliwiające właścicielom na bieżące regulowanie nałożonych zobowiązań. Jedynie
w przypadku jednej gminy zbycie terenów zrekultywowanych
w kierunku rolnym komplikuje fakt ustalenia stawki podatku od
nieruchomości w 2006 roku od terenów różnych (zrekultywowanych) w wysokości 3300 zł za 1 ha, podczas gdy stawka podatku
rolnego z 1 ha wynosi 65 zł. Sytuacja taka zahamowała zbycie
terenów zrekultywowanych na terenie tej gminy do czasu ich
sklasyfikowania i ustalenia klasy bonitacyjnej. Zaznaczyć tutaj
należy, że Kopalnia wywiązała się z przepisów obowiązujących
w zakresie rekultywacji zawartych w ustawie o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, czyli uzyskała decyzję o prawidłowym zakończeniu rekultywacji wydawanej przez Starostę[1].
Zagospodarowanie leśne terenów pogórniczych
Model nasadzeń leśnego zagospodarowania uzgodniony
został z Lasami Państwowymi.

W związku z tym wprowadzono do nasadzeń gatunki
gospodarczo użyteczne, gatunki liściaste, lasotwórcze.
Do gatunków drzew nasadzanych w tych warunkach zaliczyć należy: dąb, jesion, klon, jawor oraz krzewy stanowiące
wypełnienie: karagana syberyjska, jarząb pospolity, rokitnik,
lipa, akacja, czeremcha amerykańska (rys. 3).
Dotychczas tereny pogórnicze z nasadzeniami głównie
skarp zwałowych, zostały przekazane Skarbowi Państwa,
a następnie znaczną część tych powierzchni zalesionych
przekazano Lasom Państwowym. Obecnie duże powierzchnie
leśne Kopalnia przekazuje Lasom Państwowym, bądź też
samorządom lokalnym. Decyzje samorządów lokalnych oraz
tendencje do zwiększenia lesistości kraju wskazują na wzrost
powierzchni terenów zalesianych. Sprzyja temu obecność w
nadkładzie słabszych utworów geologicznych. Przykładem
tego mogą być tereny nowo budowanej Odkrywki Drzewce
znajdującej się na terenie gminy Kramsk i Osiek Mały, gdzie
na ponad 1000 ha został ustalony kierunek leśnej rekultywacji
tych terenów. Będzie to wielki kompleks leśny w tym rejonie
dotychczas niespotykany.
Podobnie na terenie Okrywki Niesłusz zostały wykonane
nasadzenia leśne, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
osiedli mieszkaniowych miasta Konina. Tereny te zostały przekazane dla miasta tworząc w ten sposób tereny leśno-rekreacyjno-sportowe wykorzystywane przez społeczeństwo miejskie.
Zagospodarowanie w kierunku wodnym

Rys. 3.

Nasadzenie drzew liściastych na zwałowisku odkrywki
Kazimierz

W wyniku działalności wydobywczej polegającej na
zdejmowaniu nadkładu i umieszczenia go na zwałowisku
zewnętrznym oraz wydobyciu węgla na potrzeby elektrowni
a następnie prowadzeniu zwałowania wewnętrznego powstaje
przy zakończeniu wydobycia na danej odkrywce przestrzeń,
którego konsekwencją jest powstanie zbiornika wodnego
w wyrobisku końcowym.
W swej dotychczasowej działalności Kopalnia „Konin”
w wyrobiskach końcowych odkrywek utworzyła kilka zbiorników wodnych o różnej powierzchni i pojemności (tab. 3).

Tab. 3. Zagospodarowanie wodne terenów pogórniczych w KWB „Konin“

Lp.

Nazwa wyrobiska

Powierzchniaha

Pojemność [tys. m3]

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Morzysław
Niesłusz
Gosławice
Pątnów
Kazimierz Płd.
Kazimierz Płd.
do końca 2006 r.
Kazimierz Płn.
Pątnów
Lubstów
Jóźwin IIB
Drzewce
do końca działalności
Kopalni w tym rejonie

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

3
30
93
50
35
65
286
360
346
475
420
125

20
148
390
5.000
880
2.100
8.538
190.000
83.500
144.000
147.180
12.500

1.726

577.180

Zagospodarowanie
5
na potrzeby ogródków działkowych
tereny rekreacyjno-sportowe
dla potrzeb brykietowni, wędkarstwa
retencyjno-wędkarski
wędkarskie
rekreacyjno-sportowe
retencyjne, rekreacyjne
retencyjny
retencyjne, rekreacyjne
retencyjno, rekreacyjne
retencyjno, rekreacyjne
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Napełnienie tych zbiorników wodami przewiduje się w różnych
okresach czasu.
Czas ten uzależniony jest od dopływu wód. Przewiduje się
wypełnienie samoistne od kilku do kilkunastu lat. Obecnie ażeby przyspieszyć ten okres wypełnienia wykorzystuje się wody
czyste pochodzące z odwodnienia innych odkrywek skracając
ten okres do kilku lat ( rys. 4).
Zbiorniki te Kopalnia przekazuje samorządom lokalnym,
które wykorzystując okoliczny teren przystępują do szczegółowego zagospodarowania.

Składowiska te zostały wybudowane w oparciu o obowiązujące
przepisy, a eksploatacja ich potrwa kilkanaście lat [3].
Składowiska te są monitorowane przy pomocy otworów
piezometrycznych. Dotychczas w wyrobisku Odkrywki Morzysław na powierzchni ok. 4 ha zostało zlokalizowane składowisko odpadów komunalnych dla miasta Konina, a w wyrobisku
Odkrywki Gosławice w końcowej fazie jest rekultywacja leśna
składowiska popiołów o powierzchni 320 ha pochodzących ze
spalania węgla brunatnego w Elektrowni „Pątnów” i „Konin”.
Zagospodarowanie terenów w kierunku rekreacyjnym

Rys. 4.

Napełnienie zbiornika wodnego odkrywki Kazimierz
Południe

Kopalnia „Konin” zagospodaruje tereny pogórnicze w kierunku rekreacyjnym. Obszarem który zostanie zagospodarowany
w kierunku rekreacyjnym są tereny po odkrywce Jóźwin IIA.
Decyzja ustalająca rekreacyjny kierunek rekultywacji tego terenu
została wspólnie podjęta przez samorząd miasta Kleczewa jak
i Kopalnię. Zgodnie z ustaleniami Kopalnia „Konin” zobowiązała się do ukształtowania terenów pod ośrodek rekreacyjny,
a gmina do sukcesywnego nabywania i zagospodarowania ich we
własnym zakresie. Ośrodek o nazwie Malta-Bis o powierzchni
ponad 580 ha składać się będzie m.in. z czterech obiektów:
• amfiteatru wraz ukształtowanym terenem o pow. ok. 24 ha,
• toru motocrossowego z właściwie ukształtowaną trasą
o powierzchni ok. 15 ha,
• stoku narciarskiego przy różnicy poziomów ok. 50 m,
• zbiornika wodnego o powierzchni ok. 9 ha i głębokości ok.
5–6 m będącego zlewnią wód opadowych z tego terenu.

Inne zagospodarowanie terenów pogórniczych
Zgodnie z zapotrzebowaniem samorządów gminnych dla
potrzeb każdej z gmin Kopalnia „Konin” wykonała niecki
pod składowiska odpadów komunalnych. Niecki te zostały
odpowiednio uformowane poprzez właściwe nachylenie skarpy i zaizolowanie poprzez ułożenie ponad 3 m warstwy iłów.
Odsypano również hałdę nadkładu w celu zrekultywowania
składowiska po jego napełnieniu. Niecki te Kopalnia przekazała
gminom wraz z okolicznym terenem w celu jego zagospodarowania (rys. 5). Nie wszystkie samorządy zdecydowały się
obecnie na budowę składowisk odpadów na swoim terenie
a niecki te wykorzystują jako oczka wodne.
Rys. 6.

Rys. 5.

Niecka składowiska na terenie odkrywki Lubstów

Również w wyrobisku końcowym odkrywki Pątnów na
powierzchni ok. 180 ha zlokalizowane zostało składowisko popiołów i gipsu oraz składowisko odpadów stałych dla ZE PAK.
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Korty tenisowe na zwałowisku odkrywki Morzysław
w Koninie

Rys. 7. Lotnisko aeroklubu konińskiego na zwałowisku odkrywki
Kazimierz
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Ponadto w sąsiedztwie Kleczewa po stronie zachodniej
w wyrobisku Odkrywki Kazimierz Północ powstanie zbiornik
wodny o powierzchni ok. 360 ha, a w północnej części miasta
na zwałowisku wewnętrznym Odkrywki Jóźwin II A powstaną
tereny zalesione o powierzchni ok. 170 ha. Całość zrekultywowanego terenu w sąsiedztwie Kleczewa stworzy kompleks rekreacyjno-sportowy wykorzystany nie tylko przez mieszkańców
Miasta i Gminy, ale i innych mieszkańców regionu.
Podobny kierunek rekreacyjny zastosowano na terenie gminy
Kazimierz Biskupi w wyrobisku końcowym odkrywki Kazimierz
Południe gdzie powstał zbiornik wodny o powierzchni 65 ha
zwierciadła wody i głębokości od 2,8 m do 8,0 m. Zbiornik ten
wraz z okolicznym terenem zalesionym o powierzchni ok. 85
ha po szczegółowym zagospodarowaniu przez gminę będzie
stanowił bazę rekreacyjno-sportowo-turystyczną dla regionu.
Rozwojowi gminy i regionu sprzyjać może również wykorzystanie wybudowanego wcześniej na terenie zwałowiska odkrywki

lotniska Aeroklubu Konińskiego, stadionu sportowego, strzelnicy
sportowej, kortów tenisowych ( rys. 6 i 7).
Podsumowanie
Celem artykułu jest pokazanie rewitalizacji terenów
poeksploatacyjnych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”.
Przedstawione kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych wyznaczane przez samorządy gminne zyskują akceptację
społeczną. Zagospodarowanie terenów wprowadza nowe elementy środowiska przyrodniczego dotychczas nie występujące
przed działalnością kopalni. Elementy te stwarzają możliwość
rozwoju regionu po zakończeniu działalności wydobywczej
kopalni [2]. Dowodzą również, że sprawca przekształceń
środowiska naturalnego pozostawia po swojej działalności
teren przystosowany do nowych uwarunkowań i wymagań
szczególnie w okresie rozwoju gospodarki wolnorynkowej.
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ZASOBY INFORMACYJNE INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
ŚRODOWISKIEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO W WARUNKACH KONKURENCJI RYNKOWEJ
INFORMATION RESOURCES OF INDUSTRIAL INFORMATICS AS A ENVIRONMENT
DEVELOPMENTAL OF ENTREPRENEURIAL INITIATIVES IN SURFACE MINING SECTOR
OPERATING UNDER COMPETITIVE MARKET CONDITIONS
Wiesław Migdał - UNICO Sp. z o.o. Informatyczne Systemy Przemysłowe, Katowice
Aspekt przedsiębiorczości jako podstawy funkcjonowania firmy na konkurencyjnym rynku został w artykule podjęty w odniesieniu do przedsiębiorstwa wysokiej specyfiki tj. kopalni węgla brunatnego, która niezależnie od tego, że pełen zakres realizowanego wydobycia sprzedaje strategicznemu klientowi zależnemu i nie musi poszukiwać rynków zbytu, to w coraz bardziej
dotkliwy sposób odczuwa potrzebę stosowania przedsiębiorczych zachowań.
Z uwagi na wysoką infrastrukturalność kluczowego procesu biznesowego kopalni autor skoncentrował się na zasobach
informacyjnych informatyki przemysłowej i wskazał ich potencjał do kreowania wysokiego poziomu przedsiębiorczości menedżerskiej wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem.
Istota zagadnienia, dedykowana jest szczególnie tym praktykom gospodarczym, którzy ograniczają zastosowanie zasobów
informatyki przemysłowej do zarządzania majątkiem wytwórczym w aspekcie technicznym i niedoceniają ekonomicznego potencjału przedmiotowych zasobów informacyjnych. Rozpatrywaną kopalnię autor prezentuje jako przykład dobrej praktyki, która
stworzyła sobie środowisko sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości menedżerskiej przedsiębiorstwa.
The article discusses the aspect of enterprise as the basis for functioning of a business on the competitive market, using the
example of a highly specific company, i.e. brown coal mine, which, although its entire output is sold to its strategic subsidiary
customer and it is not forced to search for ready markets, yet it reports the urgent need to apply entrepreneurial behaviours.
As the key business process used in the mine relies heavily on infrastructure, the author has focused on the information
resources of industrial informatics and indicated their potential to create high level of managerial enterprise at all levels of the
company management.
The subject matter is of particular importance to those management practitioners who limit the use of industrial informatics
to the management of the technical aspects of the production assets, while underestimating the economic potential of the said
information resources.
The mine under consideration is shown as an example of good practice which has created favourable environment for the
development of managerial enterprise.
Wprowadzenie
Przedsiębiorczość stanowiąca warunek funkcjonowania
przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku odnajduje w literaturze przedmiotu różne interpretacje. Przez Kamerschena [2]
rozumiana jest jako działalność gospodarcza menedżerów, polegająca na odkrywaniu potencjalnie zyskownych możliwości,
organizowaniu oraz kierowaniu przedsięwzięciami mającymi
produkcyjny charakter. Inne źródło [3] określa przedsiębiorczość jako umiejętność doboru i zaangażowania w działalności
gospodarczej prowadzonej w warunkach niepewności czynników wytwórczych w sposób zapewniający zysk.
Przedsiębiorczość postrzegać można również przez pryzmat cechy lub zdolności do podejmowania ekonomicznie
skutecznych decyzji menedżerskich, w wyniku których wzrastają cenione przez klienta parametry wyrobu, wzrasta poziom
racjonalności działań organizacji gospodarczej czy poziom
konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Niezależnie od podejścia do definiowania pojęcia przedsiębiorczości istota tej kategorii ekonomicznej dotyczy wszystkich
podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w warunkach,
w których rezultaty działań podlegają rynkowej konfrontacji
i ocenie. Przede wszystkim, dlatego że kategoria przedsiębiorczości opisuje nierozerwalny związek: menedżera posiadającego
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uprawnienia do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa z ekonomiczną konfiguracją firmy [1] i jakością zasobów informacyjnych
organizacji, przesądzających o jakości tej konfiguracji. Z tej
przyczyny, zasadnym wydaje się poszukiwanie potencjałów
przedsiębiorczości menedżerskiej firm w pozaproduktowych
obszarach konkurowania – systemach organizacji i eksploatacji
informacji, a także w sferach tych z inwestycji firm, które są
zdeterminowane potrzebami technicznego doskonalenia procesu
wytwórczego i racjonalizacji jego kosztów.
Zagadnienie istotne dla ogółu przedsiębiorstw jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw wysokiej specyfiki takich
jak kopalnia odkrywkowa, która ze względu na poziom infrastrukturalności i kapitałochłonności technologicznej procesu
wydobywczego reprezentuje grupę tych branż [6], których
bieżąca zdolność dostosowawcza do warunków rynkowych nie
jest osiągalna metodami odręcznymi, ale oznacza dla rozpatrywanej grupy firm proces, w który wpisana jest czasochłonność
przebiegu i kapitałochłonność nakładów.
Specyfika odkrywkowej kopalni węgla brunatnego
- zagadnienia kluczowe
Analiza sfer przedsiębiorstwa sprzyjających realizacji
przedsiębiorczości wiąże się z rozpatrywaniem specyfiki
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firmy oraz uwarunkowań jej funkcjonowania. Za sprawą
zindywidualizowanego podejścia do poszukiwania potencjału
przedsiębiorczości, identyfikacja infrastruktury jej sprzyjającej
jest realizacją, która odzwierciedla rzeczywiste możliwości
rozwoju przedsiębiorczości rozpatrywanego podmiotu oraz
dostarcza charakterystyki zasobów własnych, które dostępne w
organizacji, zdolne są wspierać ten rozwój. Istota uwzględnienia specyfiki w przedmiotowych rozważaniach dotyczy ogółu
przedsiębiorstw i zachowuje aktualność także wobec analogicznych przedsiębiorstw tej samej branży. Odkrywkowa kopalnia
węgla brunatnego reprezentuje własny zakres specyfiki, który
zaprezentowany zostanie tylko na wybranych przykładach,
które w ocenie autora rzutują na problematykę kształtowania
menedżerskiej przedsiębiorczości i dotyczą: infrastrukturalności wydobywczo – transportowej, braku alternatywnej oferty
produkcyjnej i koniunkturalności zapotrzebowania na produkt
oraz wyłączności odbiorcy końcowego.
Infrastrukturalność wydobywczo – transportowa
Infrastrukturalność wydobywczo – transportową kopalni
opisują przede wszystkim cechy urządzeń wydobywczych
i transportowych, które same w sobie stanowią wyroby o jednostkowej produkcji i z przeznaczeniem do wyłącznego zastosowania w górnictwie odkrywkowym poprzez wyposażenie ich
w zdolność pozyskiwania urobku kopalnego oraz jego przemieszczania. Przykład takich urządzeń, które reprezentatywnie
zobrazują rozpatrywaną infrastrukturalność mogą stanowić:
- wielkogabarytowe koparki i zwałowarki produkowane
tylko na zamówienie kopalni, których dedykowany
górnictwu odkrywkowemu charakter, opisują wybrane
parametry np. wydajność , itp.,
- przenośniki taśmowe o określonej długości, wydajności
itp., jako wyłączne środki transportu urobku.
Park maszynowy i technologia wydobycia odkrywkowej
kopalni węgla obok wyłączności zastosowania stanowią wysoce kapitałochłonną infrastrukturę wytwórczą. Reprezentują
równocześnie wysoki poziom techniki, wymagający specjalistycznych kompetencji obsługi i zaawansowanej automatyzacji
ze względu na tempo rozwoju myśli naukowo - technicznej,
adaptacja której pozwala na racjonalizację kosztów i bezpieczeństwa wydobycia.
Niealternatywność oferty produkcyjnej
i koniunkturalność zapotrzebowania na produkt
Na infrastrukturze wydobywczej odkrywkowej kopalni
węgla brunatnego nie ma możliwości wytworzenia innego
produktu niż węgiel brunatny. Kopalnia nie może zatem
rozszerzyć asortymentu swojej oferty rynkowej ani zmienić
kluczowego swojego wyrobu na inny, który ogłoszony trendami mody mógłby być poszukiwany na rynku i przez rynek
preferowany. Zapotrzebowanie rynku na kluczowy produkt
kopalni ma charakter koniunkturalny tj. zależny w dużej mierze
od pory roku. W okresach zwiększonego zapotrzebowania na
energię elektryczną – jesień, zima rośnie zapotrzebowanie na
zwiększone wydobycie kopalni, które spada wiosną i latem
– co nie zwalnia przedsiębiorstwa z konieczności ponoszenia
wysokich kosztów stałych związanych z utrzymaniem majątku
produkcyjnego, realizacją opłat i zobowiązań fiskalnych. Ta
sytuacja jest jedną z ważnych okoliczności, która uświadamia

zapotrzebowanie na przedsiębiorczość menedżerską wszystkich
szczebli przedsiębiorstwa.
Wyłączność odbiorcy zależnego
Rozpatrywana kopalnia powstała jako podmiot gospodarczy, w celu zaspokojenia i realizacji potrzeb jej jednego,
kluczowego odbiorcy. Wyłączność odbiorcy zależnego opisują
rozwiązania techniczne w zakresie:
- bezpośredniego, przenośnikowego transportu węgla z kopalni do elektrowni,
- konstrukcji kotłów elektrowni przystosowanych do spalania
węgla brunatnego.
Kopalnia i elektrownia jako zintegrowany system
produkcji wartości rynkowej
Rozwiązania techniczne, które jako przykładowe przywołano do charakterystyki wyłączności odbiorcy zależnego
mogą stanowić równocześnie podstawę do rozpatrywania
kopalni i elektrowni jako zintegrowanego systemu produkcji
wartości rynkowej. Obydwa podmioty współrealizują łańcuch
wartości rynkowej poprzez wzajemną kompatybilność gospodarczą. Kopalnia jest wyłącznym dostawcą węgla brunatnego
do elektrowni a elektrownia, ze względu na parametry kotłów
energetycznych i uzależnienie produkcji od spalania węgla
brunatnego pozyskiwanego z rozpatrywanej kopalni odkrywkowej bezpośrednim transportem przenośnikowym, kluczowym
klientem kopalni i gwarantowanym rynkiem zbytu niemal
całego jej wydobycia. Oznacza to, że kopalnia nie sprzedaje
swojego produktu finalnego na konkurencyjnym rynku. Nie
zabiega o alternatywnych odbiorców, co w warunkach rynkowej
rywalizacji o klienta może wydawać się szczególnie atrakcyjną
formą gospodarowania.
Elektrownia zdeterminowana permanentnymi dostawami
określonej jakości kopalnego paliwa węglowego wytwarza
energię elektryczną tj. produkt:
1) specyficzny - wysoce niebezpieczny, niematerialny, pożądany
koniunkturalnie, nie alternatywny transportowo, wymagający specjalnych i kosztownych linii przesyłowych, dostępny
klientowi pod warunkiem pełnej sprawności urządzeń wydobywczych kopalni i wytwórczych elektrowni, niemagazynowalny i przez to bez szans na ukrycie przed konsumentami
np. technicznych trudności wytwórczych, nie alternatywny tj.
jedyny możliwy do wytworzenia na technicznej infrastrukturze
produkcyjnej elektrowni; odporny na zabiegi dyktatorów
mody i kreatorów sezonowych trendów,
2) sprzedawany na konkurencyjnym rynku,
3) warunkujący egzystencję gospodarczą kopalni i elektrowni.
Uwarunkowania opisujące wzajemną zależność kopalni
i elektrowni nie pozwalają wskazać strony dominującej w tym
układzie ale skłaniają do postrzegania analizowanych firm jako
wytwórczego kompaktu, którego funkcjonowanie w makroskali
środowiska gospodarczego rozpatrywane łącznie przypomina działanie systemu naczyń połączonych. Rysunek 1 ilustruje to zjawisko
i wyjaśnia je na przykładzie przepływu informacji rynkowej.
Analiza rysunku może sugerować postrzeganie elektrowni
jako buforu osłaniającego kopalnię przed siłą zjawisk rynkowych, z których kopalnia bezpośrednio pozyskuje dla siebie
informacje z grupy uzupełniających, np. opisujące nowości
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techniczno technologiczne oferowane przez rozwój nauki
i techniki przemysłom wydobywczym. Wnikliwy obserwator
zauważy jednak, że komfort posiadania kluczowego odbiorcy
pełnego zakresu wydobycia jest dla kopalni iluzorycznym
luksusem. Przede wszystkim dlatego, że presja oddziaływania
rynku na kopalnię za pośrednictwem elektrowni w warunkach
konkurencyjnego rynku dostawców energii elektrycznej jest nie
tylko oczywista ale obciążona dodatkowym bagażem zindywidualizowanych wymagań i roszczeń elektrowni. Te ostatnie w
praktyce skupiają się na oczekiwaniu zdolności kopalni do:
- synchronizacji wydobycia oraz działań profilaktyczno
– remontowych i modernizacyjnych z potrzebami produkcyjnymi elektrowni,
- dostosowania ciągłości wydobycia węgla do wielkości portfela zamówień na energię elektryczną zakontraktowanego
przez elektrownię,
- skracania okresów remontowych i modernizacyjnych urządzeń wydobywczych na rzecz zwiększania ich wytwórczej
dyspozycyjności szczególnie istotnej dla elektrowni w
warunkach pozyskiwania odbiorców energii elektrycznej
poprzez giełdę,
- racjonalizowania kosztów wydobycia i zarządzania działaniami kopalni.

Rys. 1.

Monopol dostawcy węgla brunatnego w warunkach
współrealizacji wartości rynkowej i konkurencyjnego rynku
dostawców energii elektrycznej (źródło: oprac. własne)

Dotychczasowe rozważania, mimo że prowadzone tylko
na wybranej grupie zagadnień opisujących problematykę
współtworzenia wartości rynkowej prowadzą do wniosku, że
biznesowo skuteczna współrealizacja wartości, za którą rynek
chce zapłacić, obwarowana jest wysokim poziomem ekonomizacji działań współpracujących stron a także ścisłą symbiozą
organizacyjną i zarządczą, przedsiębiorstw zintegrowanych
celem gospodarczym. Jakość parametrów współdziałania,
gwarantująca niezależnym podmiotom korzyści finansowe na
satysfakcjonującym poziomie zależy od zdolności menedżerów
tych firm do przedsiębiorczych zachowań tj. odkrywania potencjalnie zyskownych możliwości oraz poszukiwania metod
identyfikacji tych możliwości.
Kopalnia i elektrownia, mimo że wzajemnie od siebie
zależne i w aspekcie organizacyjno – prawnym stanowiące
odrębne podmioty gospodarcze nastawione względem siebie
biznesowo, to za sprawą powyższego współrealizują wartość
rynkową, która dodatkowo determinuje ich egzystencję gospodarczą. Omawiany układ działania firm niezależnie od jego
mocnych stron jest źródłem intensywnego zapotrzebowania na
przedsiębiorczość menedżerską kopalni, ponieważ kopalnia
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poprzez naciski rynku na elektrownię odbiera presję rynku na:
- minimalizowanie cen energii elektrycznej,
- dyspozycyjność wydobywczą ( w tym: stałą sprawność
urządzeń wydobywczych; realizację konserwacji, remontów i modernizacji tych urządzeń w terminach nie
obwarowanych kontraktami sprzedaży energii przez elektrownię).
Zintegrowane działanie biznesowe dwóch odrębnych przedsiębiorstw wymaga wysokiej jakości informacyjnej informacji,
sprawności menedżerskiej w posługiwaniu się informacją i jej
wielokierunkowym wykorzystaniem, wymaga kompleksowej
i zweryfikowanej ( wiarygodnej) informacji a zatem dostępu do
źródeł tworzenia informacji i wieloaspektowego wykorzystania
informacji źródłowej.
Informatyka przemysłowa
kierunkiem stałego inwestowania kopalni
Automatyka stosowana w procesie wydobycia jest
współczesnym warunkiem jego kontynuowania. Nakłady na
automatykę wynikają bezpośrednio z charakterystyki procesu
wydobywczego, który w konsekwencji wyznacza jakość standardów działań i ich bezpieczeństwo w tym zakresie. Informatyka przemysłowa zaimplementowana w proces technologiczny
przedsiębiorstwa [4], przede wszystkim zorientowana jest
na sterowanie, wizualizację i diagnostykę szeroko pojętych
urządzeń produkcyjnych, celem zapewnienia ciągłości procesu
wydobywczego, obniżenia poziomu awaryjności, zwiększenia
bezpieczeństwa pracy w kopalni a także racjonalizacji kosztów
wydobycia i transportu urobku.
Informatyka przemysłowa realizuje swoje zadania poprzez
zastosowania czujników pomiarowych, których już sama produkcja dedykowana jest również podstawowej roli informatyki
przemysłowej.
Sfera informatyki przemysłowej to sfera kreowania bezpośredniej przedsiębiorczości menedżerskiej w obszarze techniki
i technologii. Pośrednio natomiast, informatyka przemysłowa jest
dostarczycielem potencjału przedsiębiorczości menedżerskiej w
sferze ekonomizacji działań produkcyjnych. Potencjał, o którym
mowa informatyka przemysłowa dedykuje firmie za sprawą dostarczanego przez siebie produktu ubocznego, którym jest dostęp do
zasobów informacyjnych o poza technologicznej użyteczności.
Techniczny aspekt informacyjny zasobów
informatyki przemysłowej na przykładzie eksploatacji
przenośnika taśmowego
Rozkład eksploatacji przenośnika w ciągu dowolnej doby
może charakteryzować: zróżnicowanie kubatury przenoszonego
urobku, dobowe zróżnicowanie obciążenia przenośnika oraz
zjawisko jałowego biegu przenośnika. Sytuacja taka w praktyce jest rejestrowana przez pomiary i automatykę, które tworzą
zasób informacyjny opisujący techniczne aspekty biznesowego
procesu kopalni węgla. Jeśli przyjrzeć się bliżej opisywanemu
zjawisku, to okaże się, że produktem „ubocznym” technicznego
aspektu analizy dobowej pracy przenośnika mogą być informacje o charakterze zarządczym np. czas pracy przenośnika pod
określonym obciążeniem pozwala określić tempo zużywania
się taśmy przenośnikowej, krążników itp., co pozwala zaplanować: terminy i zakresy działań profilaktycznych, remontowych,
modernizacyjnych oraz wykorzystanie zasobów ludzkich.
W konsekwencji istnieje zdolność regulacji okresami między
remontowymi i optymalizacji działań poprzez wydłużanie okresów między remontowych, nie zagrażając procesowi produkcji.
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Kopalnia może skuteczniej zarządzać zaopatrzeniem w części
zamienne, zapobiegać awariom urządzeń i zabezpieczać ciągłość
procesu produkcyjnego, co jest naczelnym walorem wobec zawartych kontraktów z kluczowym klientem kopalni i przejawem
menedżerskiej przedsiębiorczości załogi przedsiębiorstwa.
Ekonomiczny aspekt informacyjny zasobów informatyki
przemysłowej na przykładzie eksploatacji przenośnika
taśmowego
Zróżnicowane obciążenie przenośnika wiąże się z wielkością
energii zużywanej przez ten przenośnik, co w konsekwencji pozostaje w związku z kosztami produkcji kluczowego produktu
kopalni. Informacja o wielkości zużycia energii przez przenośnik
w ciągu doby w poszczególnych przedziałach czasu zróżnicowanego obciążenia urządzenia inspiruje do optymalizacji tj. wyrównywania obciążeń przenośnika, wpływających na racjonalizacje
kosztów wydobycia węgla. Czas pracy biegu jałowego urządzeń
odzwierciedla dane liczbowe, których potencjał informacyjny
można wykorzystać w aspekcie ekonomicznym. Dobowa wielkość czasu pracy biegu jałowego, wyrażona kategorią kosztów
nieprodukcyjnej pracy urządzenia, będzie skłaniała menedżerów
do identyfikacji przyczyn zjawiska i jego minimalizacji a w konsekwencji źródłem przedsiębiorczych decyzji menedżerskich
wspierających realizację biznesu kopalni.
Techniczno - ekonomiczny aspekt informacyjny zasobów
informatyki przemysłowej jako źródło przedsiębiorczości
menedżerskiej kopalni
Możliwość dwoistego wykorzystania zasobów informacyjnych generowanych przez informatykę przemysłową:
- tworzy podstawę wzrostu skuteczności menedżerskich decyzji szczególnie w zakresie podejmowania przedsięwzięć,
do których nawiązuje literatura przedmiotu definiująca
kategorię przedsiębiorczości,
- wzmacnia skuteczność przedsiębiorczości menedżerskiej
między innymi dlatego, że buduje sferę przedsiębiorczości
ekonomicznej firmy na podbudowie inwestycji w techniczne aspekty wytwarzania.
W praktyce oznacza to, że sfera przedsiębiorczości ekonomicznej wyrasta na gruncie już raz dokonanych inwestycji
produkcyjnych rozszerzających skalę wykorzystania potencjału
informacyjnego zasobów informatyki przemysłowej o spektrum
zarządcze.
Podsumowanie
Implementacja informatyki przemysłowej w proces
wydobywczy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego jest
nieodwracalnym kierunkiem inwestowania przedsiębiorstwa,

ponieważ wynika z postępu techniczno - technologicznego,
który kształtuje coraz wyższe standardy wydobywania węgla.
Inwestycje z tego zakresu oznaczają w praktyce równoczesne
inwestowanie we wzrost horyzontów przedsiębiorczości menedżerskiej firmy. Wysokie koszty inwestowania w technologię
i automatyzację procesu wydobywczego odkrywkowej kopalni
węgla stanowią biznesowy argument do wieloaspektowego w tym
ekonomicznego wykorzystywania zasobów informacyjnych deponowanych w systemach informatyki przemysłowej. Siłę tego
argumentu wzmacnia presja konkurencyjnego rynku dostawców
energii elektrycznej, która jak poglądowo ilustruje rysunek 1,
mimo że przez pośrednika - elektrownię to płynnie przenika do
krwioobiegu gospodarczo – organizacyjnego kopalni i wymusza
kształtowanie jej rynkowego profilu myślenia i funkcjonowania.
Zapotrzebowanie elektrowni na wzrost racjonalizacji działań
kopalni nie wyczerpuje pełnej listy z tego zakresu. Dostatecznie
jednak nakreśla skalę zapotrzebowania na przedsiębiorczość
menedżerską kopalni. Ta jednak jest dalece niewystarczającą w
warunkach globalizacji rynków i konkurencji, jeśli realizuje się
tylko w infrastrukturalnej (technicznej) sferze aktywności przedsiębiorstwa. Skokowo wzrasta jej biznesowa skuteczność, jeżeli
charakterystyki infrastruktury wytwórczej opisywane pomiarami
automatyki angażowane są w procesy identyfikacji potencjalnie
zyskownych możliwości i ekonomicznie skutecznych wyborów
menedżerskich. Zyskowność jako miara menedżerskiej przedsiębiorczości zdradza i uzasadnia zarazem potrzebę identyfikacji
miejsc powstawania biznesowej informacji źródłowej i wszechstronnej eksploatacji nośników tej informacji. W przypadku
odkrywkowej kopalni węgla brunatnego biznesowa informacja
źródłowa tworzy się z technicznych charakterystyk obiektów wytwórczych i lokalizuje w systemach informatyki przemysłowej,
które mimo, że niedoceniane przez praktyków gospodarowania
stanowią nośniki cennej informacji ekonomicznej o wysokiej
jakości informacyjnej [5].
Skala zapotrzebowania na spektrum przedsiębiorczości
menedżerskiej przedsiębiorstwa wysokiej specyfiki kształtuje
nową jakość menedżera przedsiębiorcy, który nadal pozostaje
specjalistą technicznym ale rozumiejącym ekonomiczne aspekty procesu wydobywczego i przez to zdolnym do racjonalizacji
działań kopalni między innymi poprzez:
- kształtowanie racjonalnych wariantów produkcyjnych
konfiguracji ciągów technologicznych,
- selekcjonowanie urobku przez pryzmat kryteriów jego
parametrów,
- konfigurowanie parametrów urobku odpowiadającego
oczekiwaniom elektrowni i biznesowi kopalni,
- bezpiecznego dla ciągłości procesu wydobycia wydłużania
okresów między remontowych urządzeń produkcyjnych
i zindywidualizowanej ingerencji remontowej, wynikającej ze stanu eksploatowanego urządzenia, a nie na skutek
ogólnych zaleceń jego producenta.
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ORGANIZACJA PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ NA GRUNTACH
POGÓRNICZYCH NA PRZYKŁADZIE KOPALNI WĘGLA
BRUNATNEGO „KONIN”
THE ORGANIZATION OF PRODUCTIVE SPACE ON POST MINING AREAS FOR EXAMPLE
OF BROWN COAL MINE „KONIN”
Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji,
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań

Artykuł dotyczy właściwości gruntów pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Konin i powstających z tej skały glebotwórczej
gleb. Jakość pokrywy glebowej powstającej w wyniku eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego jest uzależniona od
czynnika antropogenicznego decydującego o doborze i stosowaniu zabiegów rekultywacyjnych. Jakość powstającej w procesie
rekultywacji gleby jest wyższa niż gleb zalegających na tym terenie przed eksploatacją.
The thesis concerns properties of the post mining areas of the Brown Coal Mine Konin and forming out of this soil parent
rock of the soils. The quality of the soil cover made as a result of the post mining of the brown coal is depended on the an
anthropogenical factor deciding about the selection and applying of the reclamation treatments. The quality of soil forming in
the reclamation process is higher than behindhand ones on this area before the reclamation.
Wstęp
Odkrywkowa eksploatacja kopalin, a węgla brunatnego w
szczególności, prowadzi do radykalnej ingerencji w tworzące
się przez kilkanaście tysięcy lat układy biocenotyczne. Powstają nowe i najczęściej trwałe formy reliefu – zwałowiska,
wyrobiska. Przekształcone zostają stosunki wodne i reżim
hydrologiczny obszarów przyległych. Miejsce agro- i silvoekosystemów zajmują grunty pogórnicze określane również
jako użytki kopalniane [5].
Rolę człowieka, w tej prowadzonej z konieczności gospodarczej działalności, należy postrzegać jednak nie tylko jako
dewastatora rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, lecz
również jako kreatora jej nowej jakości i wartości. W wyniku
odpowiedniej gospodarki skałami nadkładu człowiek może
kształtować nie tylko architekturę zwałowisk, ale jakość skały
glebotwórczej (gruntu pogórniczego), a w konsekwencji produktywności gleb rozwijających się z tego tworzywa glebowego [2]. Od umiejętnej roli człowieka, w układ grunt pogórniczy
– roślina zależy nie tylko tempo procesów glebotwórczych
oraz wielkość uzyskiwanych plonów i produktywność siedlisk
leśnych lecz także efektywność rekultywacji rolniczej i leśnej.
Te działania służą tworzeniu ładu przestrzennego na terenach
pogórniczych.
Cel pracy i metodyka badań
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników
wieloletnich badań nad rekultywacją rolniczą i leśną gruntów
pogórniczych i właściwościami gleb rozwijających się z tego
materiału macierzystego. Podstawą badań jest pole doświadczalne Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Akademii
Rolniczej w Poznaniu założone przez Bendera [7] na gruntach
pogórniczych zwałowiska wewnętrznego Odkrywki węgla
brunatnego Pątnów. Na polu doświadczalnym od trzydziestu lat
prowadzone są statyczne doświadczenia polowe nad różnymi
systemami uprawy, nawożenia, oraz użytkowania gruntów
pogórniczych, tempem procesów glebotwórczych i wielkością
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uzyskiwanych plonów. Rezultaty trzydziestoletnich badań ścisłych oraz wieloletnia praktyka rekultywacyjna realizowana na
gruntach KWB „Konin” upoważniają do uogólnień i stwierdzeń
zawartych w niniejszej pracy. Stanowią one także wkład w organizację i wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej na terenach
pogórniczych.
Charakterystyka pokrywy glebowej
na terenach pogórniczych KWB „Konin”
Gleby, na terenach objętych eksploatacją węgla brunatnego
przez Kopalnie Węgla Brunatnego „Konin” wytworzone zostały z utworów akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej
– piasków i glin. Były to gleby, w dużej mierze, zaliczane do
niskich klas bonitacyjnych. W wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego zostały one zniszczone, a ich miejsce
zajęły grunty pogórnicze. Są one zbudowane ze wszystkich skał
występujących w nadkładzie eksploatowanych złóż węgla– glin
zwałowych szarych i żółtych, piasków czwartorzędowych, iłów
poznańskich zmieszanych w różnych ilościach i proporcjach
Na właściwości nowo tworzonej pokrywy glebowej ma wpływ
zarówno litologia skał nadkładowych, jak również technologia
robót górniczych związana z ich urabianiem, transportowaniem
i zwałowaniem. W litologicznie zróżnicowanym „profilu glebowym” przeważa, dominująca w nadkładzie, glina zwałowa
szara, która przesądza o ich właściwościach. Skład granulometryczny oscyluje od piasków luźnych do iłów. Większość
gruntów ma jednak uziarnienie glin piaszczystych bądź lekkich,
zawierających od 56 do 67% frakcji piasku, 14 do 20% frakcji
pyłu i 7 do 20 % frakcji iłu koloidalnego [1, 6]. Gęstość objętościowa waha się w przedziale 1,87-1,92 Mg.m3 (tab.1). Te
wartości wskazują, że są to grunty zbite, charakteryzujące się
niekorzystnym układem: faza stała, ciekła i gazowa. Porowatość ogólna wynosi około 33% (tab.1). Wśród por dominują
pory kapilarne (27%). Ilość makropor wynosi około 4 %. Za
optymalny uważa się układ, w którym porowatość ogólna
wynosi około 50 %. Do wad nowej pokrywy glebowej należy
zaliczyć liczne okresowe zastoiska wodne oraz znaczne zaka-
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mienianie. W pierwszych latach rekultywacji zbiera się około
10 Mg kamieni z hektara.
Tab. 1.

Zabiegi rekultywacyjne, stosowane zgodnie z zasadami
koncepcji biologicznej rekultywacji, opracowanej pod kierun-

Wybrane właściwości fizyczne gruntów pogórniczych i gleby [1, 7]

Utwór

Poziom
[cm]

Gęstość
objętościowa
[Mg⋅m-3]

Porowatość
ogólna
[%]

Porowatość
kapilarna
[%]

Porowatość
niekapilarna
[%]

Gruntpogórniczy
Gleba0 NPK*
Gleba1 NPK*

0-25
0-25 Ap
0-25 Ap

1,87-1,92
1,68-1,77
1,63-1,72

32,19-33,74
32,39-36,62
34,92-38,09

26,91-29,72
29,38-32,22
31,54-34,29

3,74-4,98
3,01-4,40
3,38-3,81

Średnia ważona
średnica agregatu
(MWDa)
[mm]
62,34
44,64

0 NPK*- bez nawożenia mineralnego
1 NPK*- nawożenie mineralne zgodne z prawem zwrotu i współczynnikiem wykorzystania [1]
Tab. 2. Wybrane właściwości chemiczne gruntów pogórniczych i gleby. [1, 7]

Utwór

pH
w H20

Grunt pogórniczy 7,48-7,52
Gleba0 NPK*
7,99-8,88
Gleba1 NPK*
8,00-8,58

pH
w 1MKCL
7,20-7,31
7,35-8,21
7,32-7,95

CaCO3
[%]

C
[%]

9,86-10,86 0,37-1,44
2,63-7,54 0,11-0,47
2,74-6,79 0,50-0,98

Próchnica
[%]

N
[%]

0,20-0,81
0,86-1,69

0,014-0,018
0,018-0,043
0,040-0,061

mg/100 g gruntu
wg Egnera-Riehma
K 20
P205
2,5-4,5
8,3-9,7
5,8-6,7
7,8-9,7
11,7-36,9
12,5-15,0

0 NPK*- bez nawożenia mineralnego
1 NPK*- nawożenie mineralne zgodne z prawem zwrotu i współczynnikiem wykorzystania [1]

Właściwości chemiczne ilustrują dane zamieszczone w tabeli
2. Nowa pokrywa glebowa ma odczyn zasadowy, uwarunkowany
obecnością minerałów węglanowych, głównie kalcytu. Obecna w
niej substancja organiczna reprezentowana jest przez domieszkę
węgla brunatnego, nieregularnie rozproszoną w masie ziemnej
Wartości skrajne wynoszą (0,37-1,44 %), średnia natomiast
0,40%. Obok wapnia (745 Ca mg.100 g-1) jest ona zasobna w
przyswajalne związki potasu (8,3-9,7 mg.100 g-1). Zawartość
azotu ogółem wynosi od 0,014 do 0,018%. Są to wartości niskie, nie zaspakajające potrzeb roślin. Niska jest również ilość
przyswajalnych form fosforu (2,5 do 4,5 mg.100 g-1). Kationowa
pojemność sorpcyjna kształtuje się w granicach 13-26 cmol
(+).kg-1 gruntu [3]. Strzyszcz [9], a także Bender [1] taki układ
określają jako niezrównoważony układ jonowy. Ta skała może
tylko w ograniczonym zakresie sprostać wymaganiom roślin.
Jej potencjał energetyczny mierzony ilością wyprodukowanej
biomasy jest nieomal zerowy. Wskazują o tym plony roślin uzyskiwane na kombinacji 0 NPK w pierwszym i dalszych latach
rekultywacji i użytkowania gruntów pogórniczych.(tab. 3).

kiem Bendera [1]: naprawa chemizmu i naprawa właściwości
fizycznych stan ten zmieniają. Naprawa chemizmu realizowana
jest poprzez stosowane w odpowiednich proporcjach i ilościach
nawożenie mineralne i jego rolą jest nie tylko dostarczenie
roślinom niezbędnych składników pokarmowych lecz również
ingerencja w niezrównoważony układ jonowy, charakterystyczny dla tej skały glebotwórczej. Orka i inne zabiegi uprawowe
są podstawą naprawy właściwości fizycznych. Ich zadaniem
jest homogenizacja mas ziemnych oraz napowietrzenie i rozluźnienie wierzchniej warstwy gruntu.
Dopływ energii w formie nawozów mineralnych i energii
zawartej w paliwach umożliwiających wykonanie zabiegów
uprawowych, radykalnie zmieniają potencjał energetyczny
gruntu-skały. Dowodem są plony uprawianych roślin. Te plony,
nawet już w pierwszym roku rekultywacji, jak wynika z danych
zamieszczonych w tabeli 3 (kombinacja nawozowa 1 NPK),
zbliżone są do uzyskiwanych na glebach uprawnych. Znaczące
wahania w wielkości uzyskiwanych plonów determinowane są
przebiegiem warunków meteorologicznych, a przede wszyst-

Tab. 3. Plony roślin uprawnych (Mg.ha-1]

Gatunek
rośliny
Rzepak
ozimy
Pszenica
ozima
Żyto
ozime
Lucerna
z trawami

Nawożenie
mineralne
0 NPK
1 NPK
0 NPK
1 NPK
0 NPK
1 NPK
0 NPK
1 NPK

1-rok
10 rok
rekultywacji zagospodarowania
1980
1991

21 rok
użytkowania
2001

25 rok
użytkowania
2005

NIRF(α=0.05)
dla kombinacji
nawozowej

01,39

01,44

0,142,37

01,24

0,486

02,06

0,343,19

1,054,69

0,773,80

0,491

02,35

0,463,67

0,602,89

0,472,80

0,406

2,605,20

4,407,20

8,8012,40

8,0010,70

1,20
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kim rozkładem i ilością opadów w okresie wegetacji. Jedynym
źródłem zaopatrzenia roślin w wodę są opady atmosferyczne
w tym okresie i opady zretencjonowane w okresie jesienno-zimowym.
Koncepcja gatunków docelowych Bendera [1] zakłada
realizację dwóch ważnych celów gospodarczych jednocześnie
– produkcję gospodarczo użytecznej biomasy-ziarna, paszy
obniżającej koszty rekultywacji i przekształcenie gruntów
w glebę . Wprowadzana do gruntu w formie słomy, resztek
roślinnych i korzeniowych substancja organiczna podlega
złożonym procesom przemian, których skutkiem są między
innymi związki próchniczne i formowanie się poziomu próchnicznego – atrybutu każdej gleby [1, 3, 7, 8]. Należy zaznaczyć,
że ilość wprowadzanej substancji organicznej jest uzależniona
od wielkości uzyskiwanych plonów.
Wierzchnia około 30 cm warstwa gruntów pogórniczych,
w ciągu stosunkowo krótkiego czasu (6-10 lat), przekształcona
zostaje w uprawny poziom próchniczny Ap, który barwą, znacznym rozluźnieniem i ujednoliceniem mas ziemnych różni się od
pozostałej części profilu glebowego. W tym poziomie wyraźnej
poprawie uległy właściwości fizyczne. Tempo zmian uzależnione jest jednak od stosowanych zabiegów rekultywacyjnych.
Na kombinacji O NPK, w przypadku której wyeliminowana
została naprawa chemizmu gruntu-skały, gęstość objętościowa
waha się w granicach 1,68-1,77 Mg.m-3, a porowatość ogólna
32,39-36,62 % (tab.1). Na kombinacji 1 NPK, obejmującej
naprawę chemizmu i naprawę właściwości fizycznych, gęstość
objętościowa osiąga wartości 1,63-1,72 Mg.m-3, a porowatość
ogólna 34,92-38,09 %. Korzystne zmiany zachodzą także w
strukturze. Struktura bryłowa, charakterystyczna dla gruntów
spoistych, przekształca się (kombinacja 1 NPK) w strukturę
gruzełkowatą - najkorzystniejszą dla roślin. Średnia ważona
średnica agregatu (MWDa) wynosi 44 mm.
Wytworzone poziomy próchniczne wyraźnie różnią się
również właściwościami chemicznymi (tab. 2). Na kombinacji
0 NPK poziom Ap jest ubogi w węgiel i azot oraz przyswajalne formy fosforu i potasu, a ich ilości są zbliżone do ilości w
gruntach pogórniczych. W formowanym, w warunkach kombinacji 1 NPK, w poziomie próchnicznym nastąpiła wyraźna
akumulacja węgla i azotu oraz składników pokarmowych. Ilość
azotu waha się w granicach 0,040-0,061%, fosforu 11,7 do 36,9
mg.100 g-1, a potasu 12,5 do 15,0 mg.100 g-1 gruntu. Zawartość
węgla organicznego oscyluje od 0,50 do 0,98%, a zawartość
próchnicy 0,86-1,69%. Gilewska [4] podaje, że w składzie
frakcyjnym związków próchnicznych powstających in situ w
glebach rozwijających się z gruntów pogórniczych dominują
substancje próchnicowe związane z wapniem i ruchomymi
formami R2O3. W oznaczonych frakcjach związków próchnicznych dominowały kwasy huminowe. Zawartość materii
organicznej oraz podstawowych makroelementów dorównuje
zasobności poziomu próchnicznego gleb uprawnych należących
do trzecich klas bonitacyjnych. Poniżej poziomu próchnicznego
(Ap) wyraźnych zmian we właściwościach skały macierzystej
(C) nie zaobserwowano. W warstwie podornej grunt pogórniczy
jest jednak częściowo rozluźniony i poprzerastany korzeniami
roślin. Jest to szczególnie widoczne na kombinacji 1 NPK.
W tym samym czasie, przy oddziaływaniu tych samych gatunków roślin, z tej samej skały glebotwórczej rozwija się gleba,
a właściwie gleby o budowie morfologicznej Apcaan/Ccaan,
jednak różnych właściwościach fizycznych, chemicznych i produktywności. Produktywność gleby, powstałej na kombinacji
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0 NPK, mierzona wielkością uzyskiwanych plonów jest bardzo
niska i wynosi około 0,5 Mg .ha-1zbóż. Plony uzyskiwane na
kombinacji 1 NPK już w pierwszym i późniejszych latach
rekultywacji dorównują plonom uzyskiwanym na glebach
uprawnych i oscylują w granicach 3-4 Mg .ha-1 zbóż (tab. 3).
Dodać należy, że kierunek procesów glebotwórczych jest ten
sam, lecz ich tempo jest różne, uzależnione od intensywności
oddziaływania, poprzez zespół zabiegów rekultywacyjnych,
czynnika antropogenicznego na grunt pogórniczy.
Skarpy zwałowisk, a także część wierzchowin poddawane
są rekultywacji leśnej realizowaną także w oparciu o koncepcję gatunków docelowych Bendera. Ponad dwudziestoletnie
badania prowadzone nad rekultywacją leśną pozwalają na
wyznaczenie typu drzewostanu, kształtujące się na gruntach
pogórniczych zbudowanych z dużym udziałem gliny zwałowej
szarej. Według klasyfikacji Mroczkiewicza-Tramplera jest to
las świeży (L św.). Tworzy go drzewostan mieszany. Gatunki
główne to: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, modrzew europejski, buk zwyczajny. Gatunki domieszkowe stanowią: lipa
drobnolistna, grab pospolity, klon zwyczajny, klon jawor. Do
gatunków pomocniczych należy zaliczyć: leszczynę, głóg
jednoszyjkowy, czeremchę amerykańską, wawrzynka wilcze
łyko oraz kruszynę.
Miejsce gruntów pogórniczych, określanych często mianem poprzemysłowych nieużytków zajmują tereny spełniające
funkcje gospodarcze, a także krajobrazowe. Rekultywacja
leśna realizowana jest na powierzchni około 1350 hektarów.
Dominującym kierunkiem rekultywacji jest rekultywacja rolnicza, którą objęte jest aktualnie 3500 hektarów. W praktyce
rekultywacyjnej stosowany jest model rekultywacji oparty
na koncepcji gatunków docelowych Bendera Podstawowymi
systemami użytkowania gruntów pogórniczych są: system
paszowo-zbożowy, którego podstawą jest uprawa lucerny
oraz zbożowy. Na obszarze około 600ha przeprowadzono już
klasyfikację bonitacyjną.
Podsumowanie
Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego prowadzona
przez KWB „Konin” spowodowała powstanie nowej rzeźby
powierzchni i towarzyszącej jej nowej pokrywy glebowej na
obszarze około 5000 hektarów. Uzupełnieniem nowej rzeźby
powierzchni są wypełnione wodą wyrobiska końcowe o łącznej
powierzchni około 1000 hektarów. Nowa przestrzeń produkcyjna rolnicza i leśna jest jakościowo lepsza od tej pierwotnej.
Umożliwia uprawę roślin o dużych wymaganiach glebowych
– lucerny, rzepaku, pszenicy ozimej, a w późniejszych latach
nawet buraków cukrowych. Miejsce borów suchych zajmują
żyzne siedliska lasu świeżego. W wyniku działalności kopalni
nastąpiła komasacja gruntów i możliwości stworzenia zwartego
areału gruntów rolnych i leśnych wyższych klas bonitacyjnych,
umożliwiających wdrażanie nowoczesnej techniki rolniczej
i leśnej. W ostatnim czasie obserwowane są jednak tendencje
zmierzające do rozdrabniania tych skomasowanych z konieczności gospodarczej powierzchni. Zastoiska wodne, obsuwające
się skarpy zwałowisk zewnętrznych i halizny są także elementem tej nowej przestrzeni produkcyjnej, nie umniejszają one
jednak efektywności rekultywacji rolniczej i leśnej. Tereny
zrekultywowane pełnią funkcje zarówno krajobrazowe jak i gospodarcze. Zaburzony ład przestrzenny w wyniku działalności
kopalni odkrywkowej zostaje przywracany.
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MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA ODPADÓW
Z PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO DO REKULTYWACJI WEDŁUG
AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
POSSIBILITIES AND CONDITIONS OF UTILIZATION OF INDUSTRIAL AND MINING WASTE
TO RECLAMATION ACCORDING TO THE LAW
Jadwiga Król-Korczak - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Na podstawie ustawy o odpadach oraz przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Dyrektywy o odpadach
z górnictwa, przeprowadzona została analiza najważniejszych z punktu widzenia górnictwa odkrywkowego przepisów prawnych.
Przeanalizowano regulacje prawne stanowiące próbę systemowego gromadzenia środków finansowych na likwidację kopalń
oraz rekultywację terenów pogórniczych. Wskazano przy tym na konieczność weryfikacji przepisów prawnych dotyczących
finansowania prac rekultywacyjnych, których charakter nie jest obligatoryjny, a ich mnogość obciąża finansowo przedsiębiorcę
górniczego. Przedstawiono możliwości i uwarunkowania wykorzystania odpadów z przemysłu górniczego do rekultywacji, oraz
zmiany wynikające z konieczności weryfikacji istniejących rozwiązań prawnych w związku ze zmieniającymi się trendami w
racjonalnej gospodarce odpadami i zasobami glebowymi w państwach unijnych.
Based on the laws of waste disposal, the European Parliament, and European`s Council Mining Waste Directive, the law
analysis of the most important open pit mining was made. The law regulations were analyzed through a trial of accumulating
financial funds system for abandonmentof a mine, as well as reclamation of mining areas. Verifications of law regarding
financing reclamation works have been indicated. The reclamation works are not obligatory, but their multiplicity will cause
financial difficulties for a mining entrepreneur. The possibilities and conditions of utilization of industrial and mining waste were
presented. The need of law verifications are a result of changing trends in waste management and soil resources in European
Union`s countries.
Wstęp
Odpady powstające przy poszukiwaniu, eksploatacji
oraz przeróbce surowców mineralnych stanowią specyficzną
i zarazem największą grupę odpadów spośród wszystkich
wytwarzanych i składowanych w kraju. Czynnikiem decydującym o wytwarzaniu znacznej ilości odpadów z przemysłu
wydobywczego i przetwórstwa kopalin w Polsce jest szeroka
skala działalności górniczej i jej różnorodność. Postępująca restrukturyzacja przemysłu wydobywczego wynikająca
z przemian gospodarczo – politycznych jakie mają miejsce w
ostatnich latach, przyczyniła się do znacznego zmniejszenia wydobycia niektórych kopalin, a tym samym ilości wytwarzanych
odpadów. Znaczące zmniejszenie ilości odpadów górniczych
nastąpiło z ok. 100 mln ton w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku do ok. 70 mln ton obecnie. Pomimo spadku ilości
powstających odpadów, wydobycie wielu kopalin chociażby
podstawowych wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie
i daje obraz i skalę problemu. W dalszym ciągu ilość odpadów
powstających przy okazji eksploatacji surowców mineralnych,
stawia tę gałąź przemysłu w czołówce producentów odpadów
przemysłowych powstających w Polsce.

spoczywa obowiązek prawidłowego gospodarowania nimi.
Głównym źródłem wytwarzania odpadów jest górnictwo węgla kamiennego 48,2% całkowitej ilości odpadów przemysłu
wydobywczego w roku 2004 (tj. 35,5 mln ton – rys. 1). Z wydobycia i przetwórstwa rud miedzi powstaje ok. 38,9% (tj.
26,5 mln ton) odpadów. Górnictwo rud metali nieżelaznych
wytworzyło w 2004 r. odpady w ilości 3,2 mln ton (tj. 4,4%).
Pozostałymi źródłami wytwarzania odpadów jest wydobycie
soli potasowo – magnezowych, soli kamiennej, a także przeróbka surowców skalnych. Pozostałe nie wymienione branże
przemysłu górniczego wytworzyły w sumie 8,5% z całości
odpadów z przemysłu górniczego (tj. 6,2 mln ton).

Zasady gospodarowania odpadami
w prawodawstwie polskim
Unieszkodliwianie odpadów jest ważnym zagadnieniem
zachowania równowagi w środowisku. Powstanie odpadów
towarzyszy każdej działalności górniczej, gdyż w najbliższej
przyszłości nie uda się gospodarce osiągnąć stanu idealnego nie
zagrażającego środowisku – czyli produkcji bezodpadowej.
Zgodnie z przepisami prawnymi na wytwórcy odpadów
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Rys. 1.

Struktura gospodarki odpadami w przemyśle
wydobywczym w 2004 roku

O ilości i jakości powstających odpadów z przemysłu, a także
o możliwości zwiększenia ich odzysku będzie decydował
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rozwój techniczny i ekonomiczny całego sektora górniczego
przez najbliższe lata.
Przewidywany spadek udziału węgla kamiennego jako
głównego nośnika energii będzie powodował, że ilość odpadów
powstających przy eksploatacji będzie sukcesywnie malała.
Prognozy przewidują tendencję spadkową do ok. 36 mln ton
w 2010 roku, w 2014 roku do ok. 34 mln ton, a w 2020 roku
do ok. 32 mln ton.
Z kolei w przemyśle miedziowym szczególnie uciążliwe
dla środowiska są odpady poflotacyjne. Z uwagi na tendencję
zwyżkową exportu miedzi i srebra, ilość tych odpadów może
wzrastać. W konsekwencji jednak, o wielkości produkcji powyższych surowców będą decydowały wahania cen tych metali
na rynkach światowych.
Pomimo zmniejszenia się ilości wytwarzanych odpadów
z przeróbki rud cynkowo – ołowiowych, a w perspektywie do
2014 roku całkowitego zaprzestania ich wytwarzania (ze wzgl.
na likwidację kopalń), otwartym problemem pozostaje sanacja
terenów w mocno zdegradowanym rejonie bytomskim oraz
olkusko – chrzanowskim. Obok górnictwa węgla kamiennego
i brunatnego najważniejszą dziedziną przemysłu wydobywczego w Polsce stało się górnictwo surowców skalnych. Szczególnie duże zapotrzebowanie w tej branży w ciągu najbliższych
lat będzie można obserwować w związku z budową autostrad
i dróg ekspresowych.
Pomimo korzystnych prognoz odnośnie eksploatacji surowców skalnych, można spodziewać się znacznego spowolnienia
przyrostu odpadów górniczych i przeróbczych w związku ze
zmianami w dziedzinie urabiania oraz z wprowadzeniem przynajmniej w większych zakładach nowoczesnych technologii
przeróbki.
Niezależnie od istniejących i przyszłych możliwości
wykorzystania odpadów z przemysłu wydobywczego jedyną
racjonalną metodą unieszkodliwiania znacznej ich części jest
składowanie.
Zasady gospodarki odpadami pogórniczymi regulują dwa
akty prawne: prawo ochrony środowiska i ustawa o odpadach,
które obligują do ich ewidencji i utylizacji.
Prawo ochrony środowiska zawiera szereg definicji, których znajomość jest niezbędna dla właściwego zrozumienia
zasad gospodarki odpadami. Ponadto stanowi podstawowe
zasady i reguły wspólne i jednolite dla całego środowiska.
Zawiera ogólne założenia dotyczące wszystkich rodzajów
pozwoleń (sektorowych jak i zintegrowanych).
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia
postępowania z odpadami jest jednak ustawa o odpadach z 27
kwietnia 2001 roku wraz z aktami wykonawczymi do niej w postaci rozporządzeń. Określa zasady postępowania z odpadami, w
szczególności zapobiegania ich powstawaniu, usuwania z miejsc
ich powstania, wykorzystania, oraz unieszkodliwiania.
W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, nastąpiły kompleksowe zmiany w zakresie postępowania z nimi w licznych
nowelizacjach ustawy o odpadach, która funkcjonuje w Polsce
od roku 1997.
W ustawie, już w postanowieniach ogólnych, odpady
z przemysłu wydobywczego nie są nazywane odpadami,
a „masami ziemnymi lub skalnymi, usuwanymi albo przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji lub prowadzeniem
eksploatacji kopalin”.

Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do:
1. mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych
określają warunki i sposób ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
1a) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
wraz z ich przerabianiem, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż udzielona na podstawie ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm. 3))
lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich
zagospodarowania (…),
Na podstawie delegacji zawartych w ustawie, funkcjonuje
38 rozporządzeń wykonawczych. W 2005 roku ustawę zmieniono 6-cio krotnie, w 2006 roku dwa razy i w 2007 roku nastąpiła
jedna zmiana z datą obowiązywania 19 sierpienia 2007 rok.
Najistotniejsze zmiany dotyczące gospodarki odpadami
zostały wprowadzone w noweli ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku, która w znaczący sposób dotknęła przemysł wydobywczy
i postawiła resort w trudnej sytuacji. Znalazł się tu zapis wyłączenia z ustawy mas ziemnych lub skalnych usuwanych lub
przemieszczanych w trakcie prowadzenia prac eksploatacyjnych
– zapis o tzw. likwidacji procesu odzysku odpadów R10.
Z uwagi na niejednoznaczne interpretowanie i stosowanie
przepisów prawnych w zakresie rekultywacji gleb i gospodarki
odpadami, zwłaszcza w odniesieniu do procesów odzysku R10
i R14 zostały wprowadzone zmiany w art. 12 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku (ogłoszona w Dz.U. Nr 175, poz. 1458).
Nowe brzmienie art. 13 ustawy wprowadziło zakaz odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Zmianie uległa
istota procesu odzysku R10, która oznacza: rozprowadzanie po
powierzchni ziemi w celu nawożenia i ulepszenia gleby oraz
R14, który oznacza inne działania polegające na wykorzystaniu
odpadów w całości lub w części. Wg ustawy, Minister właściwy ds. środowiska, określa w drodze rozporządzenia rodzaje
odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku zarówno R14 jak i R15 który oznacza „przetwarzanie odpadów,
w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu”
wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy.
W związku z powyższym 21 marca 2006 roku wydane zostało
rozporządzenie w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356).
Rozporządzenie powyższe określa:
• Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach
odzysku R14 i R15 wymienionych w załączniku nr 5 do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku o odpadach
• Rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w
procesie unieszkodliwiania D2 wymienionym w załączniku
nr 6 do tej ustawy
Narzucony krótki termin przejściowy, by spółki węglowe i kopalnie mogły samodzielnie przeprowadzić stosowne procedury
restrukturyzacyjne związane z uzyskaniem nowych decyzji stał
się nierealny dla przedsiębiorców z kilku powodów:
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Koncesje posiadane przez kopalnie nie określały warunków
i sposobu zagospodarowania odpadów,
• Czas na uzyskanie zmian był niewystarczający,
• Dla terenów górniczych nie wykonywało się nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• Nie istniało jeszcze rozporządzenie regulujące sprawy
wykorzystania odpadów w procesie R14.
Istniało zatem zagrożenie, że kopalnie rozpoczną starania
o lokalizację składowisk odpadów, a do czasu uzyskania stosownych zezwoleń konieczne będzie składowanie w miejscach
na ten cel nie przeznaczonych, co wiązałoby się z trudnymi do
określenia skutkami finansowymi i ekologicznymi.
W związku z powyższym, przedłużono ważność obowiązujących dotychczas decyzji administracyjnych do 13 października 2006 roku.
W konsekwencji ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 roku nawiązuje do rozwiązań unijnych Dyrektywy Rady
75/442/EEC traktując odzysk odpadów jako działania pożądane, natomiast ich składowanie jako ostateczność.
Założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie gospodarowania odpadami
z przemysłu wydobywczego
1 maja 2006 roku weszła w życie Dyrektywa 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania
odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz
zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE.
Dyrektywa ma na celu zapobieganie wypadkom i będących
ich konsekwencją szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego,
wynikającym z przetwarzania i usuwania odpadów kopalnianych przez ustanowienie minimalnych wymagań mających na
celu udoskonalenie sposobów gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, przy uwzględnieniu
stosowania najlepszych dostępnych technik.
Dyrektywa określa „środki, procedury i wskazówki mające
na celu zapobieganie lub zmniejszenie, w najszerszym możliwym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla środowiska, w szczególności wody, powietrza, gleby, fauny i flory
oraz krajobrazu, oraz wszelkich wynikających z tego zagrożeń
dla zdrowia ludzkiego, spowodowanych gospodarowaniem
odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.
Dyrektywa obejmuje swoim zakresem gospodarowanie
odpadami pochodzącymi z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych zwanymi „odpadami wydobywczymi” z wyłączeniem odpadów powstałych
w wyniku poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców
mineralnych z dna morskiego, oraz wtłaczania wód do górotworu (art. 2 Dyrektywy). Z powyższego wynika, że dyrektywa
dotyczy również nadkładu pochodzącego z udostępniania złóż
węgla brunatnego oraz innych kopalin.
Ponadto Państwa Członkowskie zostały zobligowane do
wprowadzenia obowiązku opracowania przez operatora tj.
osobę odpowiedzialną za gospodarowanie odpadami wydobywczymi tzw. planu gospodarowania nimi, a także określono
cele takiego planu i elementy, które powinien zawierać.
Przyjęty i uzgodniony tekst dyrektywy po przeszło trzyletnich pracach nad jej projektem w głównej mierze związany
jest z górnictwem. Do najważniejszych zapisów przyjętych w
dyrektywie można zaliczyć poniższe treści:
1) Dyrektywa wprowadza szereg pojęć, m.in. „obiekt uniesz238

2)

3)

4)

5)

6)
•
•
•
7)

kodliwiania odpadów”. Pod pojęciem tym należy rozumieć
teren przeznaczony do gromadzenia lub składowania odpadów wydobywczych zarówno w formie stałej jak i ciekłej,
w roztworze lub zawiesinie. Odnosząc powyższą definicje
do zwałowiska zewnętrznego – to będzie ono podlegało
zapisom dyrektywy dotyczącym budowy i zarządzania
obiektami unieszkodliwiania odpadów dopiero wówczas,
gdy stanie się „obiektem unieszkodliwiania odpadów”,
co nastąpić może dopiero po trzech latach zwałowania
nadkładu.
Wyrobiska eksploatacyjne w których odpady wydobywcze
są lokowane w celach rekultywacyjnych lub technologicznych nie są „obiektem unieszkodliwiania odpadów”. Odpady wydobywcze lokowane z powrotem w wyrobiskach
będą podlegały wymogom związanym z zapewnieniem ich
stabilności, prowadzeniem monitoringu oraz zapobiegania
zanieczyszczeniu gleby i środowiska wodnego. Z zapisów
dyrektywy można wnioskować, że nadkład umieszczany
w wyrobisku w procesie zwałowania wewnętrznego, nie
będzie podlegał zapisom dyrektywy, ponieważ de facto
nigdy nie został usunięty z wyrobiska i składowany poza
nim.
Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do dokonywania inwentaryzacji wszystkich obiektów unieszkodliwiania odpadów a do dnia 1 maja 2012 roku zamkniętych
obiektów unieszkodliwiania odpadów, które wywierają
poważny negatywny wpływ na środowisko lub mogą stać
się zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.
Państwa Członkowskie od daty wejścia w życie Dyrektywy mają zapewnić bezpieczny sposób gospodarowania
odpadami, który nie narusza ogólnych wymagań dyrektywy
dotyczących środowiska naturalnego określonych w prawie
wspólnotowym (zapobieganie pogarszania się stanu wód
oraz zanieczyszczeniu powietrza i gleby).
Odpady obojętne i nie zanieczyszczoną glebę pochodzącą
z działalności odkrywkowej kopalń węgla brunatnego i innych kopalin (w tym przypuszczalnie i nadkład), z uwagi
na ich niższy stopień ryzyka dla środowiska objęte będą
jedynie niektórymi wymaganiami dyrektywy.
Najbardziej obciążające wymogi nie będą obowiązywać w
stosunku do obiektów unieszkodliwiania odpadów, które:
zaprzestały przyjmowania odpadów przed 1 maja 2006 roku
są na końcowym etapie realizacji procedury zamknięcia
lub zostaną definitywnie zamknięte do dnia 31 grudnia
2010 roku.
Jednym z fundamentów dyrektywy jest zapis zobowiązujący operatora obiektu unieszkodliwiania odpadów
z przemysłu, do złożenia gwarancji finansowej lub jej
ekwiwalentu (np. w formie depozytu pieniężnego, w tym
wzajemnych funduszy gwarancyjnych sponsorowanych
przez przemysł), zgodnie z procedurami o których zdecydują Państwa Członkowskie (pkt. 25 preambuły, oraz
art. 14 Dyrektywy), tak aby w dowolnym czasie dostępne
były fundusze na rekultywację terenu, na który miał wpływ
obiekt unieszkodliwiania odpadów. Wielkość gwarancji jest
uzależniona od prawdopodobnych skutków oddziaływania
na środowisko danego obiektu (szacuje się je m.in. na podstawie klasyfikacji danego obiektu i rodzaju składowanych
w nim odpadów) i musi być ciągle dostosowywana do
potrzeb wynikających z planowanych plac rewitalizacyjnych.
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Według aktualnie obowiązujących przepisów zapis
o konieczności zapewnienia gwarancji finansowych na
spełnienie wymagań bezpieczeństwa w czasie eksploatacji
i po jej zakończeniu jak i na rekultywację, gruntów skażonych odpadami z działalności wydobywczej, może się
pokrywać z zapisem prawa geologicznego i górniczego
(art. 26c), mówiący o obowiązku tworzenia przez przedsiębiorcę funduszu likwidacji zakładu górniczego, który
to fundusz jest wykorzystywany również na rekultywację
terenów poeksploatacyjnych. Kopalnie będą musiały zatem
decydować które i jak szerokie zadania pod względem
finansowym będą miały pokrywać z gwarancji określonych przez dyrektywę a które z funduszu likwidacyjnego.
Zmusza to również do ponoszenia dodatkowych kosztów
przez kopalnie na tworzenie nowej formy zabezpieczeń
finansowych.
Obliczenie gwarancji jest dokonywane na podstawie dwóch
założeń:
a) Niezależne i odpowiednio wykwalifikowane osoby
trzecie oceniają i wykonują wszelkie niezbędne prace
rekultywacyjne
b) Należy określić prawdopodobny wpływ obiektu
unieszkodliwiania odpadów na środowisko, biorąc pod
uwagę w szczególności kategorię obiektu unieszkodliwiania odpadów, właściwości odpadów oraz przyszłe
zastosowanie zrekultywowanego gruntu (art. 14, pkt 2
Dyrektywy)
Wielkość gwarancji jest okresowo dostosowywana do
zakresu niezbędnych prac rekultywacyjnych, które należy
przeprowadzić na terenie, na który miał wpływ obiekt
unieszkodliwiania odpadów (art. 14, pkt 3 Dyrektywy).
8) Zniesienie obowiązku gwarancji finansowych lub jej
ekwiwalentu na pokrycie kosztów rekultywacji oraz
teren na który oddziaływuje obiekt unieszkodliwiania
odpadów jest możliwe w stosunku do przedsiębiorstw
wytwarzających odpady obojętne i niezanieczyszczoną
glebę. Niebezpieczeństwem z punktu widzenia górnictwa
odkrywkowego jest możliwość zaliczenia miejsca składowania jakiegokolwiek odpadu (czyt. nadkładu) jako obiektu
zagospodarowania odpadów kategorii A, w wyniku czego
zwałowiska nadkładu podlegałyby wszystkim postanowieniom Dyrektywy.
Komisja Europejska tak sformułowała treść Dyrektywy, że oddelegowuje do dalszych prac Państwa Członkowskie w zakresie
ustalenia bardziej szczegółowych kryteriów określania klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów. Czas na doprecyzowanie zapisów dyrektywy przez Komisję Europejską jest
taki sam jak czas na transpozycje dyrektywy do prawodawstwa
polskiego – dwa lata od wejścia w życie Dyrektywy. Będzie
trzeba poddać dyskusji, czy korzystniejsze będzie stworzenie
odrębnego aktu prawnego regulującego problematykę odpadów
z przemysłu wydobywczego, w tym nadkładu, czy też lepiej
będzie dokonać zmian w istniejących ustawach takich jak prawo
geologiczne i górnicze i prawo ochrony środowiska.
Możliwości i uwarunkowania wykorzystania odpadów
do rekultywacji
Od szeregu lat do wypełnienia wyrobisk poeksploatacyjnych podziemnych i odkrywkowych stosuje się odpady
górnicze. W eksploatacji odkrywkowej powstają wyrobiska

końcowe, zwałowiska nadkładu i zniszczone tereny otaczające kopalnię. W wielu przypadkach wybrane przestrzenie złóż
mogą być wykorzystane do budowy składowisk odpadów. W
niektórych przypadkach niemożliwa jest, lub też pochłaniająca
zbyt duże nakłady finansowe rekultywacja rolna lub leśna. Uzasadnione jest wówczas zrezygnowanie z rekultywacji mającej
na celu odtworzenie istniejących warunków na tym terenie na
rzecz nadania im nowych wartości użytkowych preferowanych
przez społeczeństwo, a więc np. utworzenie terenów rekreacyjno – sportowych, zbiorników wodnych, ulokowanie w wyrobiskach uciążliwych zakładów produkcyjnych lub usługowych
oraz wybudowanie składowisk odpadów.
W przypadku wyrobisk podziemnych, odpady mogą być stosowane w podziemnych technikach górniczych jako podsadzka,
doszczelnianie zrobów, profilaktyka przeciwpożarowa czy budowa korków izolacyjnych oraz likwidacja zbędnych wyrobisk
górniczych w tym szybów.
Wypełnianie terenów poddanych wpływom górnictwa zostało
obwarowane licznymi szczegółowymi warunkami. Dotyczą
one między innymi:
• Wypełniania odpadami poniżej, ewentualnie do rzędnych
przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem,
że warstwę powierzchniową o grubości od 1 do 1,5 m
należy formować w sposób zapewniający jej funkcję
glebotwórczą lub w sposób odpowiadający docelowemu
przeznaczeniu terenu
• Prowadzenie działań w trybie przepisów prawa budowlanego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub
też decyzji w sprawach rekultywacji wydanej na podstawie
prawa ochrony środowiska lub ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
• Spełnienie szeregu dodatkowych warunków związanych
z lokalizacją i budową geologiczną oraz prowadzenie
monitoringu wód podziemnych – w przypadku odzysku
odpadów energetycznych z grupy 10.
Zmiany powyższe wynikają z konieczności weryfikacji
istniejących rozwiązań prawnych oraz w związku ze zmieniającymi się trendami w racjonalnej gospodarce odpadami
i zasobami glebowymi w państwach unijnych.
Ponadto wykorzystanie odpadów dla celów rekultywacyjnych jest obwarowane wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa
dla środowiska, na co duży nacisk kładzie i kładło ustawodawstwo polskie.
Wykorzystanie odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych jako składowiska odpadów może przebiegać kilkoma
drogami:
• Pośredniego zagospodarowania wyrobiska
• Częściowe wypełnienie wyrobiska – faza przejściowa
• Zrekultywowanie i zagospodarowanie jako faza docelowa.
Wyrobiska odkrywkowe wykorzystywane docelowo i pośrednio jako miejsce składowania odpadów, powinny spełniać określone warunki. Decydującym czynnikiem o ich przydatności są
warunki wodne, budowa geologiczna i warunki geotechniczne,
morfologia terenu, odległość od zabudowy miejskiej i dolin
rzecznych, infrastruktura techniczna i komunikacyjna otoczenia
wyrobiska, oraz walory i wartość przyrodnicza otaczającego
terenu. Nie należy zapominać, że umieszczanie odpadów w
rekultywowanych wyrobiskach nie zajmuje osobnych terenów na powierzchni i nie wymaga ponoszenia dodatkowych
kosztów dotyczących utrzymywania składowisk. Wyrobiska
i tereny poeksploatacyjne są w znacznej mierze terenami zde239
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gradowanymi a w niektórych przypadkach i zdewastowanymi,
w związku z tym muszą zostać zrekultywowane. Celowe jest
zatem zastosowanie modelu rekultywacji złożonej gdzie i tak
uzyskać można docelowy efekt rekultywacji, a dodatkowo zaoszczędzić tereny nie związane z działalnością przemysłową,
które należałoby zająć pod składowiska.
Jeżeli na danym terenie występuje potrzeba zagospodarowania odpadów przemysłowych i równocześnie znajdują się
wyrobiska wymagające rekultywacji to pogodzenie tych dwóch
potrzeb, może być korzystne zarówno dla osoby posiadającej
odpady jak i dla środowiska poprzez m.in. eliminację opłat za
składowanie odpadów na składowisku oraz nie zajmowanie
dodatkowych terenów pod składowiska odpadów.
Dodatkowym atutem przemawiającym za tego typu postępowaniem jest możliwość pobierania przez przedsiębiorcę górniczego
opłat za przyjmowanie odpadów. Należności jakie przedsiębiorca
mógłby uzyskiwać za deponowanie odpadów mogą stanowić
uzupełnienie, czy „wzmocnienie” funduszu likwidacji zakładu
górniczego, bądź gwarancji finansowych, które stanowi Dyrektywa
UE, przeznaczanych m.in. na rekultywację. Rekultywacja byłaby
rozpoczynana i kontynuowana jednocześnie z wydobywaniem
kopaliny. Bliskość prowadzenia prac wydobywczych i rekultywacyjnych pozwala na efektywne manewrowanie nie tylko ilością
mas ziemnych, odpadów, ale także sprzętem technicznym. Np.
spycharka nie wykonująca w danej chwili prac ziemnych przy
wydobyciu złoża może być użyta na części rekultywowanej do
rozgarniania przywiezionych odpadów.
Najbardziej istotne zapisy dla przemysłu górniczego w
związku z gospodarowaniem odpadami na terenach poeksploatacyjnych, zawiera Rozporządzenie z dnia 21 marca 2006
roku w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza
instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356), w szczególności załącznik nr 1 – Rodzaje odpadów oraz warunki ich
odzysku w procesie odzysku R14 „Inne działania polegające
na wykorzystaniu odpadów w całości lub części”.
Rozporządzenie dotyczy odpadów, w stosunku do których
podejmowane są działania mające na celu wykorzystanie ich w
całości lub w części lub na odzyskanie z odpadów substancji, materiałów lub energii wraz z jej późniejszym wykorzystaniem.
Rozporządzenie obejmuje:
A. Proces odzysku R14 – działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania
z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od R1 do R13.
B. Proces odzysku R15 - przetwarzanie odpadów w celu ich
przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu
C. Proces unieszkodliwiania D2 - obróbka w glebie i ziemi
(np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w
glebie i ziemi).
Dla powyższych procesów R14 i R15 oraz unieszkodliwiania
w procesie D2 zawarte zostały następujące informacje:
- rodzaj odpadu
- kod odpadu zgodny z rozporządzeniem o katalogu odpadów
warunki odzysku lub unieszkodliwiania.
Warunki odzysku w procesie R14 podzielone zostały na 17 grup,
a każdej grupie przypisane zostały określone warunki odzysku.
Warunki odzysku w procesie R15 obejmują 4 grupy, natomiast
warunki unieszkodliwiania w procesie D2 odnoszą się tylko
do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych zawartych
w glebie lub ziemi bezpośrednio w gruncie (…).
Powyższe rozporządzenie dotyczy zatem przede wszystkim
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prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także organów administracji rządowej i samorządowej np. Starostów, Wojewodów wydających decyzje
w zakresie gospodarki odpadami, którzy w jednakowy sposób
powinni klasyfikować procesy odzysku i unieszkodliwiania.
Oprócz wspomnianych wcześniej obwarowań dla wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak
zapadliska, nie eksploatowane odkrywkowe wyrobiska, lub ich
wyeksploatowana część), w przypadku wypełnienia terenów
niekorzystnie przekształconych odpadami o kodach z grupy
10 (ex 10 01 01, 10 01 02, 10 01 80) wytyczne ich odzysku są
dodatkowo uszczegółowione, tzn.:
• Należy brać pod uwagę, że wypełniany odpadami teren
znajduje się poza obszarem zagrożonym zalewaniem
wodami napływowymi
• Istnieje naturalna ciągła bariera geologiczna uszczelniająca
całe podłoże i ściany boczne. W innym przypadku należy
stosować sztucznie wykonaną barierę
• Najwyższy, przewidywany poziom zwierciadła wód gruntowych leży na głębokości co najmniej 1 m (w stosunku
do najniżej położonego punktu terenu przekształconego)
• Należy prowadzić monitoring wód podziemnych najpłytszego poziomu wodonośnego w zakresie poziomu
zwierciadła wód podziemnych oraz badań wskaźnikowych
parametrów zanieczyszczeń.
• (…)
Ponadto w odniesieniu do działań z zakresu górnictwa,
rozporządzenie określa rodzaje odpadów do utwardzania
powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny,
odpady możliwe do wykorzystania w trakcie porządkowania
i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony zamkniętego składowiska, oraz odpady do
rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego
części (tzw. okrywy rekultywacyjnej).
Wykorzystanie odpadów do celów rekultywacyjnych
możliwe jest po osiągnięciu nie tylko standardów jakości środowiska, ale także wymagań, które muszą być spełnione zgodnie
z zapisem dotyczącym m.in. kruszenia odpadów z grupy 17 01
przed ich zastosowaniem do rekultywacji.
W dotychczasowej praktyce rekultywacyjnej wykorzystywane były odpady grupy 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04 oraz 20 02 02.
Odpady te zostały uznane nadal za możliwe do stosowania.
Oczywiste jest, że wykorzystanie odpadów do rekultywacji
możliwe jest tylko wtedy, jeśli nie są to odpady niebezpieczne.
Przywracanie właściwości glebotwórczych terenom zdegradowanym lub zdewastowanym jest nie tylko niezbędne do
zachowania jej potencjału w postaci urodzajnych gleb, lecz także
do ochrony przed degradacją pozostałych elementów środowiska.
Przemieszczone, a nie spożytkowane masy ziemi oraz szereg
odpadów przemysłowych mineralnych mają ogromne znaczenie
dla stwarzania życiodajnych właściwości. Zatem miejscowe
i regionalne plany gospodarki odpadami oraz przepisy prawne,
powinny uwzględniać potrzeby i możliwości rekultywacyjnego
wykorzystania glebotwórczego potencjału odpadów mineralnych
i biomasy pochodzenia geologicznego i przemysłowego.
Analiza instrumentów prawnych dotyczących finansowania prac rekultywacyjnych
Odpady pochodzące z poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych należą do specyficznej grupy
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odpadów. Ma to swoje odzwierciedlenie w polskich i unijnych
rozwiązaniach prawnych związanych z działalnością górniczą.
Ten stan prawny ulega ciągłym zmianom.
W świetle dokonanej analizy przepisów dotyczących gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego należy
oczekiwać, że obowiązek narzucony przez Komisje Europejską
na Państwa Członkowskie zdefiniowania kryteriów klasyfikacji
obiektów unieszkodliwiania odpadów, nie będzie obejmował
nadkładu z kopalń odkrywkowych jako odpadu, a miejsc jego
składowania jako obiektów zagospodarowania odpadów. Dyrektywa w stosunku do nadkładu nie ustala bowiem jednoznacznych parametrów, ale na podstawie sformułowań zawartych
w licznych komentarzach m.in. Szczepiński i Libicki można
przypuszczać, że odpady obojętne, a zatem także i skały obojętne i niezanieczyszczona gleba, nie będą stanowiły podstawy
do zakwalifikowania ich do kategorii A.
W innym przypadku, zwałowiska nadkładu podlegałyby
wszystkim postanowieniom dyrektywy.
W związku z powyższymi założeniami, że składowiska
odpadów kategorii A nie będą obejmowały nadkładu, nie
wszystkie konsekwencje i postanowienia narzucone przez Dyrektywę przejdą na te składowiska. Wyłączony zostanie m.in.
obowiązek złożenia gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu
na tego typu działalność, która jako zabezpieczenie finansowe jest przeznaczona na wypełnienie wszelkich zobowiązań
wynikających z pozwolenia na prowadzenie działalności oraz
rewitalizację, gdy dany obiekt gospodarki odpadami zostanie
zamknięty.
Ponadto przy transpozycji przepisów wspólnotowych, na
pewno musi zostać rozwiązana przez polskiego ustawodawcę
sprawa tworzenia zarówno gwarancji finansowych, o których
mówi Dyrektywa, jak i funduszu likwidacji zakładu górniczego. W Polsce funkcjonuje bowiem obligatoryjne prawo
geologiczne i górnicze, które zobowiązuje przedsiębiorcę górniczego do tworzenia funduszu likwidacyjnego obejmującego
swym zakresem cały proces górniczy, nie tylko wydobywanie,
ale i zwałowanie oraz rekultywację, mając na celu naprawę
wszystkich negatywnych skutków w środowisku w związku
z prowadzoną działalnością górniczą. Inną kwestią jest fakt, że
tworzony fundusz w wielu przypadkach jest niewystarczający
dla pokrycia wszystkich zadań związanych z rewitalizacją
terenów pogórniczych.
Należy również wziąć pod uwagę, że przedsiębiorstwa
górnicze, które ubiegają się o wejście na giełdę, muszą
tworzyć rezerwy na zobowiązania dotyczące prac rekultywacyjnych. Rezerwy te wynikają z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), oraz ustawy o rachunkowości.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że docelowo w wyniku
decyzji o emisji papierów wartościowych dopuszczonych do
publicznego obrotu, będzie istniała w przyszłości konieczność
sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR. Ideą tworzonych
rezerw zgodnie z MSR, jest gotowość zabezpieczenia finansowego zakresu likwidacji w momencie osiągnięcia pełnej
zdolności kopalni. Tworzenie ww. rezerw można byłoby
jednak odnieść do sposobu w jaki jest to rozwiązywane w
krajach zachodnich, np. w Kanadzie. Uzyskanie pozwolenia
na prowadzenie działalności górniczej jest uwarunkowane
przedłożeniem rękojmi (zabezpieczenia finansowego) na
poczet kosztów likwidacji zakładu górniczego. Wysokość
rękojmi określa się sporządzając plan likwidacji kopalni (ang.
Clousure plan) zawierający kosztorys wykonania prac, oraz

koszty monitoringu środowiska. Jeśli minister, względnie
naczelny inspektor urzędu górniczego uzna, iż oszacowania kosztów są prawidłowe a ich pokrycie realne, wówczas
przedsiębiorca przedstawia rękojmie w postaci np.: gotówki
(czek), obligacji, akredytywy, poręczenia finansowego lub
polisy gwarancyjnej i inne.
Tworzenie rezerw wynikających z MSR jest zatem trzecią
formą zabezpieczenia finansowego nakładanego na kopalnie
w celu pokrycia kosztów związanych z rekultywacją terenów
poeksploatacyjnych.
Kolejnymi formami zabezpieczenia szkód spowodowanych
w środowisku przez operatora, stanowią zapisy zawarte w
art. 17 prawa geologicznego i górniczego oraz art. 35 ustawy
o odpadach.
Zgodnie z art. 17 Prawa geologicznego i górniczego ust.
1 ustanowienie zabezpieczenia nie jest de facto obligatoryjne
(ustawodawca pisze „może być”): „Jeżeli przemawia za tym
szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny
interes społeczny związany zwłaszcza z ochroną środowiska,
udzielenie koncesji może być uzależnione od ustalenia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania
działalności objętej koncesją”. Zatem należy rozumieć, że ewentualna decyzja odnośnie tworzenia zabezpieczenia powinna być
zawarta w treści warunków koncesji. Według J.Malewskiego
zabezpieczenie roszczeń to: „poręczenie administracji państwa
dane osobom trzecim, że ich słuszne roszczenia o naruszenie
dóbr osobistych i majątkowych spowodowane działalnością
przedsiębiorcy (określoną koncesją udzieloną przez uprawnione
organy państwowe) będą zaspokojone niezależnie od rozwoju
wypadków jakie nastąpią po uruchomieniu przedsięwzięcia
gospodarczego”. Ponadto z art. 96 prawa geologicznego i górniczego wynika, że w razie braku odpowiedzialnego za szkodę,
albo jego następcy prawnego roszczenia przysługują przeciwko
Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez właściwy miejscowy organ nadzoru górniczego”.
Analogicznie, na mocy ustawy o odpadach art. 35 ust. 1
przewiduje się ustanowienie w zezwoleniu na unieszkodliwienie odpadów zabezpieczenia roszczeń z tytułu negatywnych
skutków w środowisku: „Jeżeli przemawia za tym szczególnie
ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w
szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w
znacznych rozmiarach (…), może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w
środowisku”.
Podobnie jak w przypadku roszczeń ustanowionych w prawie geologicznym i górniczym, polski ustawodawca również
i w przypadku roszczeń stanowionych przez ustawę o odpadach, nie przewidział obligatoryjnego ich charakteru, zastrzegając jedynie, że ustanawia się je wówczas, gdy przemawia za
tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną
środowiska. Takie sformułowanie daje dużą dowolność w
interpretowaniu przepisu i jego wykonywaniu. Wobec nieścisłego zapisu w cytowanych ustawach czego mogą dotyczyć
roszczenia w związku z prowadzoną eksploatacją, zachodzi
konieczność sprecyzowania rodzaju szkód, gdyż w konsekwencji może dochodzić do dublowania dodatkowych opłat
związanych z finansowaniem prac wynikających z programu
likwidacji zakładu górniczego.
Jako podsumowanie – mamy zatem pięć kwestii stanowiących utworzenie zabezpieczenia finansowego ewentualnych
szkód powstających w środowisku:
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Gwarancje finansowe stanowione przez Dyrektywę
Obligatoryjny fundusz likwidacji zakładu górniczego
wynikający z prawa geologicznego i górniczego
- Rezerwy finansowe tworzone na mocy Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości oraz ustawy o rachunkowości
- Zabezpieczenie roszczeń zawarte w zapisach prawa geologicznego i górniczego (art. 17 i 96)
- Zabezpieczenie roszczeń wynikające z ustawy o odpadach
(art. 35).
W trakcie transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa
polskiego, należy poddać wnikliwej analizie kwestię zabezpieczenia gwarancjami finansowymi szkód powstałych w
środowisku w kontekście posiadania już obowiązku tworzenia
funduszu likwidacyjnego zakładu górniczego i w niektórych
przypadkach rezerw oraz zabezpieczenia roszczeń.
Na pewno można postulować, że przy wdrożeniu zapisów
Dyrektywy do prawodawstwa polskiego należy uwzględnić
powyższe rozbieżności w uregulowaniach prawnych. Ponadto,
z punktu widzenia racjonalności kosztów, wydaje się nieekonomiczne tworzenie i utrzymywanie przez przedsiębiorcę kilku
kont bankowych. Można śmiało stwierdzić, że nie zostały
zdefiniowane formy oraz procedury regulujące sposoby określania i korzystania z funduszu zabezpieczeń oraz możliwości
ich wykorzystywania. Należy rozważyć zatem celowość
włączenia problematyki zabezpieczenia roszczeń do zakresu
postępowania związanego z tworzeniem funduszu likwidacji
zakładu górniczego, oraz sprecyzować rodzaje szkód aby
uniknąć dublowania dodatkowych opłat finansowania czynności wynikających również z obowiązku tworzenia gwarancji
finansowych i ewentualnych rezerw w ramach MSR.
Do prawa należy podejść literalnie i traktować go oddzielnie,
by nie powielać istniejących już przepisów.
Podsumowanie i wnioski
Na postawie przeprowadzonej analizy zapisów ustawy o odpadach i Dyrektywy UE dotyczącej gospodarowania odpadami
z przemysłu wydobywczego wynikają następujące wnioski:
1. Poprawa bezpieczeństwa składowania odpadów górniczych na tle licznych wypadków w europejskim przemyśle
górniczym w związku z niewłaściwym postępowaniem
nimi, była bodźcem do podjęcia inicjatywy stworzenia
wspólnotowej polityki ochrony środowiska dotyczącej
zagospodarowania odpadów górniczych.
2. Przed polskim ustawodawcą stoi trudne zadanie transpozycji poszczególnych przepisów omawianej dyrektywy,
co w konsekwencji może spowodować istotne zmiany w
dotychczasowych polskich przepisach.
3. Dyrektywa dotycząca gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego jest pierwszą, precedensową Dyrektywą środowiskową, bezpośrednio skierowaną do górnictwa. Pomimo znacznych zaostrzeń przepisów w stosunku
do przedsiębiorców górniczych wytwarzających odpady,
korzystnym wydaje się fakt wprowadzenia zapisów regulujących rozwiązania w celu zapobiegania niewłaściwemu
gospodarowaniu odpadami wydobywczymi wraz z określeniem szeregu warunków koniecznych do spełnienia na
każdym etapie gospodarowania odpadami, począwszy od
procesu planowania obiektu zagospodarowania odpadów
aż do jego zamknięcia.
4. Realizacja postanowień Dyrektywy pociąga za sobą skutki
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finansowe do których należą między innymi: konieczność opracowywania planów gospodarowania odpadami,
budowa obiektu zagospodarowania odpadów zgodnie
z wymogami technicznymi oraz ich zabezpieczenie przed
negatywnym wpływem na środowisko i zdrowie ludzi, regularne monitorowanie obiektu. Z kolei dla obiektów zagospodarowania odpadów zaliczanych do kategorii A należy
przygotować strategię zapobiegania poważnym awariom,
system zarządzania bezpieczeństwem oraz zgromadzić
gwarancje finansowe jeszcze przed rozpoczęciem budowy
obiektu zagospodarowania obiektów (zwałowiska).
5. Dyrektywa zobowiązuje również do rekultywacji terenów
zniszczonych w wyniku eksploatacji obiektów i ewentualnej
odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku.
6. Obowiązek zabezpieczeń finansowych na pokrycie ewentualnych szkód w środowisku wynika nie tylko z Dyrektywy,
ale także z prawa geologicznego i górniczego, ustawy
o odpadach oraz MSR. W konsekwencji przedsiębiorca
górniczy może zostać zobowiązany do tworzenia kilku
form gromadzenia środków pieniężnych z przeznaczeniem
ich na likwidację zakładu górniczego, oraz rekultywację
terenów poeksploatacyjnych.
7. Rozporządzenie w sprawie rodzaju odpadów oraz warunków ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15 poza
instalacjami i urządzeniami stanowi nową formę w polskim
systemie prawnym, dlatego w chwili obecnej trudno ocenić
jego wpływ na gospodarkę odpadami w naszym kraju.
8. Rozporządzenie w sprawie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami odnosi się przede
wszystkim do sposobów postępowania z odpadami.
9. Prowadzenie działań według wytycznych rozporządzenia,
znajdzie odzwierciedlenie w nowych decyzjach o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej wydawanych przez
organy administracji państwowej oraz w raportach i sprawozdaniach wykonywanych przez odzyskujące i unieszkodliwiające odpady podmioty.
Przez wprowadzone zmiany w związku z przyjęciem Dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami i niektórymi
jej postanowieniami, można spodziewać się, że nie będą one
obojętne dla finansów zarówno przedsiębiorcy jak i gospodarki
państwa. Zwiększą się nakłady konieczne do poniesienia na
inwentaryzację oraz rekultywację wytypowanych zamkniętych
obiektów unieszkodliwiania odpadów. Dyskusji należy poddać
kwestię ponoszenia opłat za składowanie odpadów z przemysłu wydobywczego na własnych obiektach unieszkodliwiania
odpadów. Ponadto, na przedsiębiorców zostały nałożone nowe
obowiązki w postaci zapewnienia gwarancji finansowych lub
jej ekwiwalentnej formy dla istniejącego lub nowego obiektu
unieszkodliwiania odpadów. Niepodważalny jest jednak fakt,
że zgromadzenie zawczasu środków finansowych w połączeniu
z dokładniejszym ustaleniem zakresu i obowiązku przedsiębiorcy, może przyczynić się do poprawy aktualnej sytuacji w
dziedzinie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych – również
na cele składowania odpadów. Według dyrektywy, część mas
ziemnych lub skalnych, które nie podlegają przepisom ustawy
o odpadach, będzie musiała zostać zaliczona do odpadów
z przemysłu wydobywczego.
Wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych jako miejsc
docelowych do składowania odpadów, daje możliwości stworzenia efektywnego systemu zabezpieczenia przed skażeniem,
oraz skutecznego monitorowania środowiska przyrodniczego.
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UDZIAŁ PRZEMYSŁU KRUSZYW NATURALNYCH W REALIZACJI
PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POLSCE
W LATACH 2007 – 2013. SZANSE I ZAGROŻENIA
PARTICIPATION OF POLISH NATURAL AGGREGATES INDUSTRY IN REALIZATION
OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM IN POLAND IN 2007-2013
Aleksander Kabziński - Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw, Kielce

Przygotowany, w ramach włączenia polskiego systemu dróg i kolei do struktury europejskiej, program budowy dróg
krajowych w latach 2007 – 2015, wymaga przeanalizowania po kątem jego wykonalności. Jest to tym ważniejsze, że Polska
wraz z Ukrainą mają w roku 2012 być organizatorem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W artykule zawarta jest próba oceny
wykonalności przedsięwzięcia w zakresie produkcji kruszyw naturalnych bez których nie można budować dróg. Wskazane
zostały możliwości, ale również zagrożenia, jakie mogą wystąpić bez racjonalnego podejścia do całego problemu. Program
stwarza jednocześnie szanse rozwoju dla branży produkcji kruszyw w Polsce, jego modernizacji i dokapitalizowania. Dotychczas
niezauważany problem ilości i rodzaju produkowanych w Polsce kruszyw wymaga jasnego określenia celów oraz współdziałania
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w usuwaniu zagrożeń. Są nimi, brak właściwej obsługi transportowej,
koordynacji wykonywanych robót drogowych. Konieczny jest powrót do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w miejsce
nieuzasadnionych ograniczeń ekologicznych.
Program of national roads construction in 2007-2015, which has been prepared in the frames of including Polish systems of
roads and railroads to European structures, need to be analized refering to its realizability. It is even more important as Poland
and Ukraine should organize European Football Championship in 2012. The paper content a try of the undertaking realizability
estimation on the field of natural aggregates production without which it is impossible to build roads. There were indicated
both, possibilities and dagers which can appear as a result of irracional consideration of whole problem. Simultanously the
program makes chances of development for Polish aggregates production branche, its modernization and gaining money for
development. Therefore noteless problem of quality and quantity of aggregates produced in Poland need to clear definition of
targets and cooperation of all participants of investing process in removal of dangers. The dangers are lack of proper transport
servis and coordination of road construction works. It is necessary to return to implementation of sustainable development rule
in places of unfounded ecological limitations.
Przemysł produkcji kruszyw
Przemysł produkcji kruszyw w Polsce i na świecie obejmuje produkcję wszystkich ziarnistych materiałów stosowanych
w budownictwie. W Polsce ponad 90 % produkowanych kruszyw to kruszywa wytwarzane poprzez poddawanie obróbce
mechanicznej kopalin wydobywanych z nieodnawialnych złóż
naturalnych.
Wydobywanie kopalin do produkcji kruszyw naturalnych
stanowi już ponad połowę całego wydobycia krajowych surowców mineralnych. W świecie udział ten jest trochę wyższy
i stanowi około 2/3 całego światowego wydobycia surowców
mineralnych, i będzie rósł.
Baza surowcowa w Polsce
Polska uważana jest za kraj o średnim nasyceniu ilościowo
– rodzajowym w kopalnie do produkcji kruszyw naturalnych.
Utrudnienie stanowi również nierównomierne rozłożenie złóż.
Praktycznie nieomal wszystkie złoża kopalin do produkcji
kruszyw naturalnych łamanych znajdują się na południe od
linii Wrocław – Kielce, a z kolei 75 % złóż żwirów i piasków
znajduje się na północ od tej linii. Wobec ustabilizowania wzrostu zapotrzebowania kruszyw w najbliższych latach, można
przyjąć, że coraz szerzej wykorzystywane będą do ich produkcji
surowce skalne, które dotychczas znajdowały przeznaczenie do
wytwarzania innych wyrobów budowlanych. Rodzaj surowców
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skalnych będących bazą do produkcji kruszyw naturalnych oraz
stan zasobów przedstawia tabela 1.
Stopień zagospodarowania złóż zarówno w zakresie ilości
złóż jak i wielkości zasobów wskazuje na nie występowanie
ograniczeń możliwości realizowania wzrastających zapotrzebowań rynku. Nie ograniczenie ilości złóż i wielkość zasobów,
będą w okresie pokolenia przeszkody w rozwoju przemysłu
produkcji kruszyw, jeżeli nie nastąpią nieuzasadnione ograniczenie np. ekologiczne.
Zapotrzebowanie na kruszywa
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało
możliwością uprzywilejowanego udziału w jej budżecie w latach 2007 – 2013 i przeznaczeniem znacznych środków na rzecz
potrzeb związanych z modernizacją naszego kraju. Powierzenie
Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012 jeszcze te zadania
zdynamizowało. Nasze działania wymagają znaczących nakładów na infrastrukturę w tym głównie drogową, by dostosować
i zsynchronizować ją z europejskim systemem transportowym.
Przyjęty w lipcu bieżącego roku Program budowy dróg krajowych w latach 2007 – 2015 przedstawia tabela 2.
Zaprezentowany program w układzie planowanych rocznie
ilości oddawanych do eksploatacji dróg wg rodzaju i zakresu
działania, uwzględnia również niezbędne do realizacji drogi
związane z Euro 2012. Nie powodują one szczególnego zwiększenia łącznej ilości a jedynie inne rozłożenie terytorialne oraz
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konieczność dotrzymania terminu roku 2012. Termin ten będzie
również praktycznym sprawdzeniem przebiegu realizacji całego
programu.
Przyjmując praktycznie sprawdzone średnie ilości kruszyw
niezbędnych do realizacji każdej z warstw budowlanych dróg
można przygotować prognozę ich zapotrzebowania do realizacji
programu na lata 2007 - 2015.
Tab. 1.

Produkcja kruszyw naturalnych
Kruszywa są zużywane w całym budownictwie, z czego
część w budownictwie drogowym. Zużycie kruszyw do budowy dróg w latach 2000 – 2006 wyniosło 15 – 20 % wszystkich
kruszyw zużywanych w Polsce.
Analizując budowę i modernizację dróg w Polsce, należy

Stan zasobów geologicznych i przemysłowych kopalin do produkcji kruszyw [w mln ton]

Rodzaj surowców

2

Złoża
zagospodarowane
3

556

227

40,8

8201

3874

47,2

5118

1893

37,0

14637

3301

22,6

11
19
69

4
1
14

36,3
5,3
20,3

346
14
12 521

157
7
4174

45,4
5
33,3

113

25

22,1

5508

1942

35,3

5886

2664

36,8

41227

13455

32,6

Złoża
rozpoznane

1
Kamień łamany
i boczny*
Piaski i żwiry
do budownictwa**
Dolomity
Kwarcyty ogniotrwałe
Wapienie i margledo cementu
Wapienie i margle
dla przemysłu wapienniczego
Razem

%
3/2

Zasoby
geologiczne

Zasoby
przemysłowe

%
6/5

4

5

6

7

* dawniej kamień drogowy i budowlany ** dawniej kruszywa naturalne
Tab. 2.

Program budowy i modernizacji dróg krajowych w latach 2007 – 2015 [w km]

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
Σ 07- 12
2013
2014
2015
Σ 07 - 15
Tab. 3.

Autostrady
150
200
250
300
245
1145
1145

Drogi ekspresowe
150
250
400
600
430
1830
350
350
287
2817

Obwodnice
40
60
80
80
60
320
60
60
47
487

Modernizacja
150
250
300
300
300
1300
250
250
190
1990

Razem
490
760
1030
1280
1035
4595
660
660
524
6439

Prognoza ilościowo – rodzajowa zapotrzebowania kruszyw w latach 2007 – 2015 [mln ton]

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
Σ 07- 12
2013
2014
2015
Σ 07 – 15

Autostrady
MMA* MM**
1,9
2,9
2,5
3,8
3,1
4,8
3,8
5,7
3,1
4,7
14,4
21,9
14,4
21,9

Drogi ekspresowe
MMA
MM
1,4
1,6
2,4
2,7
3,8
4,3
5,6
6,5
4,0
4,6
17,2
19,7
3,3
3,8
3,3
3,8
2,7
3,1
26,5
30,4

* do mieszanek mineralno – asfaltowych

Obwodnice
MMA
MM
0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
0,9
0,8
0,9
0,6
0,6
3,2
3,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
4,8
5,1

Modernizacja
MMA
MM
0,7
0,8
1,2
1,4
1,4
1,6
1,4
1,6
1,4
1,6
6,1
7,0
1,2
1,4
1,2
1,4
0,9
1,0
9,4
10,8

Razem
MMA
MM
4,4
5,7
6,7
8,5
9,1
11,6
11,6
14.7
9,1
11,5
40,9
52,0
5,1
5,8
5,1
5,8
4,0
4,6
55,1
68,2

Σ
10,1
15,2
20,7
26,3
20,6
92,9
10,9
10,9
8,6
123,3

** do mieszanek mineralnych
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stwierdzić, że składają się na nie drogi krajowe, których gospodarzem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
oraz drogi samorządowe, których gospodarzami są samorządy
wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz miejskie. Taka różnorodność gospodarzy i realizatorów nie sprzyja osiąganiu
oczekiwanych efektów, wielokrotnie nawet je uniemożliwia.
Tab. 4.

Produkcja kruszyw naturalnych w latach 2000 – 2006

Lp

Rok

1
2
3
4
5
6
7

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Razem
7 lat

8
Tab. 5.

Konieczne jest zreformowanie tego nieefektywnego systemu.
W dotychczasowych okresach zapotrzebowanie kruszyw do budowy i modernizacji dróg samorządowych stanowiło około 2/3
całkowitego zapotrzebowania. Prezentacja prognozy produkcji
kruszyw w latach 2007 – 2015, poprzedzona zostanie informacją dotyczącą okresu 2000 – 2006. Prezentowane wielkości są

Kruszywa natur.
łamane *
mln ton
%
24,6
21,8
22,2
23,3
22,6
25,4
25,7
24,6
34,6
27,0
41,0
29,0
43,0
27,2
213,7

Kruszywa natur.
Żwirowe
mln ton
%
88,0
78,2
73,0
76,7
66,4
74,6
78,6
75,4
93,7
73,0
100,5
71,0
115,0
73,8

%
57,2
51,6
52,6
59,8
80,5
95,3
100

25,8

615,2

Kruszywa
naturalne
mln ton
%
112,6
100
95,2
100
89,0
100
101,3
100
128,3
100
141,5
100
158,0
100

%
76,5
63,5
57,7
68,3
81,5
87,4
100

74,2

828,9

%
71,3
60,3
56,3
66,0
81,2
89,6
100

100

Produkcja kruszyw naturalnych łamanych w latach 2000 – 2006 według rodzajów kopalin

Lp

Rok

1
2
3
4
5
6
7
8

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Razem 7 lat

Magmowe
mln ton
%
13,7
55,7
11,5
51,8
11,0
48,7
13,4
52,1
15,0
43,4
18,4
44,9
19,0
44,2
102,0
47,7

Metamorficzne
mln ton
%
1,1
4,5
1,2
5,4
1,2
5,3
1,0
3,9
1,0
2,9
1,3
3,2
1,4
3,3
8,2
3,8

Osadowe *
mln ton
%
9,8
39,8
9,5
42,8
10,4
46,0
11,3
44,0
18,6
53,7
21,3
51,9
22,6
52,5
103,5
48,4

Razem
mln ton
%
24,6
100
22,2
100
22,6
100
25,7
100
34,6
100
41,0
100
43,0
100
213,7
100

%
57,2
51,6
52,6
59,8
80,5
95,3
100

* w tym kruszywa wyprodukowane w zakładach przemysłu cement - wapno
* w tym wyprodukowane w zakładach cement - wapno
Tab. 6. Produkcja kruszyw naturalnych łamanych (2004, 2005, 2006 - prognoza)

Województwo

2000
[tys t]

[%]

2001
[tys t]

13381 54,49 11391
Dolnośląskie
Świętokrzyskie 5116 20,83 5343
2572 10,47 2433
Małopolskie
1628
6,63
1149
Śląskie
1097
4,47
1077
Opolskie
Kujawsko-Pom.
372
1,51
307
Podkarpackie
298
1,21
389
Łódzkie
76
0,31
51
Lubelskie
15
0,06
2
Mazowieckie
24555 100 22142
Razem
- 10
Przyrost %
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2002

[%]

[tys t]

2003
[tys t]

2004*
[tys t]

51,45 10516 46,49 12650 49,24 13300 38,44% 18600 45,37% 19500

45,35

24,13

5677

25,10

6273

24,42

8700

25,14%

9900

24,15% 10000

23,26

10,99

2915

12,89

3165

12,32

5000

14,45%

4200

10,24%

4500

10,47

5,19

1568

6,93

1634

6,36

4000

11,56%

4500

10,98%

5000

11,63

4,86

1106

4,89

1149

4,47

1500

4,34%

1500

3,66%

1500

3,49

1000

2,89%

1200

2,93%

1200

2,79

1,39

334

1,48

368

1,43

500

1,45%

500

1,22%

700

1,63

1,76

456

2,02

350

1,36

600

1,73%

600

1,46%

600

1,40

0,23

42

0,19

97

0,38

0

0,29

0

0

0

0

0,01

8

0,04

6

0,02

0

0,00

0

0

0

0

100

22622

100

25692

100

34600

100

41000

100

43000

0

+ 35

[%]

[tys t]

2006*
[%]

+14

[%]

2005*

[tys t]

+2

[%]

+ 13

[%]

+5
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szacunkiem własnym wynikających ze zbierania informacji
wewnątrz branży bezpośrednio u producentów. Statystyki
oficjalne obarczone są błędami wynikającymi głównie z nieuporządkowanej, niejednoznacznej klasyfikacji i nazewnictwa
oraz nieuwzględnienia nielegalnego wydobycia kopalin, które
to nieuczciwe działanie ma bardzo znaczny rozmiar.
Analiza wielkości produkcji pozwala stwierdzić, że:
- w okresie od 2000 r. do połowy 2003 r. miał miejsce istotny
spadek zapotrzebowania na kruszywa naturalne łamane oraz
nieco mniejszy wobec kruszyw naturalnych żwirowych,
- od połowy 2003 roku zapotrzebowanie rośnie, znacznie
szybciej w odniesieniu do kruszyw naturalnych łamanych
niż kruszyw naturalnych żwirowych (program przedakcesyjny w zakresie przebudowy dróg),
- trend wzrostu zapotrzebowania ma charakter trwały i będzie tak co najmniej w okresie kilku lat,
- należy zwrócić uwagę, że w realizowanym wzroście zapotrzebowania na kruszywa jest coraz wyższy udział produkcji wytwarzanej przez zakłady przemysłu cementowo
– wapienniczego, które dotychczas zajmowały się tym w
znacznie mniejszym zakresie,
- wzrost zapotrzebowania to również wzrost nielegalnej eksploatacji kopalin, a w konsekwencji produkcji kruszyw. Nieomal
wyłącznie dotyczy to kruszyw naturalnych żwirowych.
Analizować trzeba nie tylko kruszywa naturalne łamane, należy
zwrócić uwagę na zmiany rodzajowe kopalin wydobywanych
z przeznaczeniem do ich produkcji.
Analiza przytoczonych wielkości pozwala stwierdzić:
- spada poziom udziału skał magmowych w łącznej wielkości
kopalin wydobywanych do produkcji kruszyw naturalnych
łamanych.
- rośnie, szczególnie dynamicznie od połowy 2003, udział
skał osadowych,
- udział skał metamorficznych utrzymuje się na podobnym
poziomie produkcji.
Kruszywa naturalne łamane należy przeanalizować również
pod kątem miejsca ich wytwarzania.
Tab. 7.

cztery województwa (dolnośląskie, świętokrzyskie,
śląskie i małopolskie), wytwarzają ponad 90 % całej ich
produkcji.

Prognoza zapotrzebowania kruszyw do budowy dróg
W związku z tym, że budowa i modernizacja dróg krajowych i samorządowych oraz, że coraz istotniejszą rolę zaczyna
odgrywać modernizacja sieci kolejowej, również wymagająca
kruszyw naturalnych łamanych o specjalnych wymaganiach
proponuje program łącznego zapotrzebowania kruszyw dla
tego segmentu budownictwa.
Mówiąc o modernizacji tras kolejowych oraz dla włączenia ich w system europejski, należy zwrócić uwagę na to,
że zmianie uległy proporcje środków unijnych które zostaną
przeznaczone na program infrastruktury drogowej. Dwie trzecie
ich będą przeznaczone na drogi krajowe, ale aż jedna trzecia
na modernizację tras kolejowych.
Uzupełniając powyższe należy stwierdzić, że produkcja
kruszyw z przeznaczeniem dla kolei wymaga zastosowania
produktów pośrednich wyselekcjonowanych jak do mieszanek
mineralno – asfaltowych, stosowanych w warstwie ścieralnej
lub co najmniej wiążącej.
Analizując wielkości zaprezentowane w tabeli, należy
stwierdzić, że:
- w okresie lat 2005 – 2007 znacznej zmianie uległy oczekiwania firm budowlanym, co do rodzaju i ilości niezbędnych
kruszyw
- prognozy ilościowe nie tylko nie zwiększyły się ale wobec stosowania innych wymagań (np. konstrukcja dróg
KR 1 – KR 6) oraz odstąpienie od wymagań wyższych niż
wystarczające, uległy znacznemu zmniejszeniu
- w okresie prognozowanych 9 lat zapotrzebowanie roczne
będzie wykazywać:
• dla dróg krajowych wzrost od ok. 10 mln w 2007 do 26
mln ton w 2010 i następnie utrzymanie ich na poziomie
ok. 10 mln

Prognoza zapotrzebowania kruszyw na budowę i modernizację dróg publicznych i krajowych w Polsce w latach 2007 – 2015 [mln ton]

Przeznaczenie
1
2
3
4
5

-

Drogi krajowe
Drogi samorządowe
Razem Drogi
Kolej
Razem

Budowa
MMA
MM
49,0
61,2
10,0
16,5
59,0
77,7
20*
79,0
77,7

Modernizacja
MMA
MM
6,1
7,0
93,0
72,2
99,1
79,2
40*
139,1
79,2

Razem
M
55,1
103,0
158,1
60,0*
218,1

MM
68,2
88,7
156,9
156,9

Razem
123,3
191,7
315,0
60,5
375,0

* produkcja kruszyw dla kolei zaliczona do MMA

Analiza przytoczonych wielkości pozwala stwierdzić, że
w zakresie kruszyw naturalnych łamanych:
- dominujące znaczenie w ich produkcji utrzymuje województwo dolnośląskie,
- wzrasta udział w tym zakresie województwa świętokrzyskiego oraz śląskiego,
- województwo małopolskie utrzymuje swój znaczny udział
i charakteryzuje się wraz z województwem śląskim dużym
wewnętrznym zużyciem,
- województwa dolnośląskie i świętokrzyskie wykazują znaczną nadwyżkę produkcji nad zużyciem wewnętrznym,

•

dla dróg samorządowych od ok. 15 mln w 2007 do 34
w 2011 i następnie utrzymanie na poziomie ok. 25 mln
• dla kolei wzrost od ok. 5 mln w roku 2007 do 8 w 2010
i następnie utrzymanie się zapotrzebowania na tym
poziomie
- kumulacja zapotrzebowania nastąpi w roku 2010 i 2011
wynikać będzie z pełnego rozwinięcia frontu robót związanych z organizacją EURO 2012.
Według posiadanych informacji (przykład Portugalii) zapotrzebowanie kruszyw do budowy jednego stadionu na EURO
2012 wyniesie ok. 300 tys. ton. Oznacza to łączne zapotrze247
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Tab. 8.

Prognoza produkcji kruszyw w latach 2007 – 2015

Lata:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1) Kruszywa naturalne łamane
(2) Kruszywa naturalne żwirowe
Kruszywa naturalne (1+2)
(3) Kruszywa sztuczne
(4) Kruszywa z recyklingu
Kruszywa (1-4)
Mg / mieszkańca(gdy 38 mln)
Zapotrzebowanie dla drogownictwa
[mln ton] (bez kolei)
Zapotrzebowanie
dla drogownictwa[%] bez koleji

48
125
173
7
5
185
4,9

55
130
185
7
6
197
5,2

60
140
200
7
8
215
5,7

65
145
210
7
10
227
6,0

65
150
215
7
10
232
6,1

60
150
210
6
10
220
5,8

55
150
205
6
15
226
5,9

55
150
205
5
15
225
5,9

55
150
205
5
15
225
5,9

SUMA
2007-13
518
1290
1008
57
94
1959
51,6

25

30

35

45

50

45

30

30

30

320

13,5

15,2

16,3

19,8

21,6

20,5

13,3

13,3

13,3

16,3

bowanie 1,8 – 2,0 mln ton, co nie stanowi istotnej wielkości
w zapotrzebowaniu na kruszywa w latach 2007 – 2015.

-

Prognoza produkcji kruszyw

-

Prognozę kruszyw oparto na obserwacjach i posiadanych
informacjach związanych z baza surowcową, jaką dla kruszyw
naturalnych stanowią złoża kopalin, dla kruszyw sztucznych
istniejące hałdy i produkcja bieżąca hut stali i miedzi , a w zakresie recyklingu założenie innego podejścia do tych materiałów z wyburzeń obiektów i przebudowy dróg.
Analizując prognozy produkcji kruszyw w Polsce w latach
2007 – 2015 należy stwierdzić:
- będzie ono odpowiedzią na zapotrzebowanie wzrastające
w zakresie budowy dróg w latach 2008 – 2012 następnie
ustabilizowanie, stale wzrastający w zakresie pozostałego
budownictwa,
- nastąpi wzrost produkcji kruszyw naturalnych łamanych
w okresie do 2012 następnie powolne zmniejszenie zapotrzebowania przez kilka lat. Może nastąpić po roku
2010 ograniczenie wydobycia wynikające z dostępu do
złóż już eksploatowanych oraz koniecznych do uzupełnienia,
- stały wzrost produkcji kruszyw naturalnych żwirowych
poprzez uruchamianie nowych miejsc eksploatacji oraz
legalizacji miejsc ich nielegalnego prowadzenia, znaczną
rolę odgrywać będą w tym przypadku rosnące koszty
transportu,
Tab. 9.

-

Producenci kruszyw
Chcąc odpowiedzieć na pytanie czy wystarczy kruszyw na
budowę dróg w tym szczególnie realizacje programu budowy
dróg krajowych , konieczne jest ustalenie czy są, ilu i gdzie
producenci, którzy mogą zrealizować to zadanie. Bardzo
istotny jest w tym przypadku wymóg, nie tylko ilościowy
ale i jakościowy, wyrażających się spełnieniem przez tych
producentów wymagań stawianych dla kruszyw stosowanych
do warstw mieszanek mineralno asfaltowych stosowanych na
drogach o kategorii ruchu KR 5 KR 6 jakimi są drogi ekspresowe i autostrady.
Należy zauważyć, że w coraz większym stopniu, wobec
występującego zapotrzebowania, producenci kruszyw naturalnych żwirowych będą je produkować w wersji łamanej co
umożliwi stosowanie ich w budownictwie drogowym.
Łącznie produkcja kruszyw drogowych analizowanych 30

Produkcja kruszyw naturalnych łamanych w roku 2007 według lokalizacji znaczących producentów * [w tys. ton]

Rejon
Dolnośląski
Świętokrzyski
Małopolski
Śląsko- Opolski
Razem

Kruszywa
Kruszywa MMA
Kruszywa MM
MMA %
MM %
Drogowe
tys. ton
tys. ton
tys. ton
% krajowe samorz. krajowe samorz. krajowe samorz. krajowe samorz.
17300 39,9
10000
500
6800
71,9
8,7
39,8
14000 31,8
2200
2500
6000 ˙
3300
15,8
43,9
35,1
45,2
7000 15,9
900
1500
2600
2000
6,5
26,3
15,2
27,4
5700 13,0
800
1200
1700
2000
5,8
21,1
9,9
27,4
44000 100
13900
5700
17100
7300
100
100
100
100

* Zestawienie dotyczy produkcji 30 firm z których:
- 19 to producenci kruszyw naturalnych łamanych,
- 4 to produkcja zarówno kruszyw naturalnych łamanych jak i żwirowych,
- 7 produkcja kruszyw naturalnych żwirowych.

248

ustabilizuje się a następnie znacznie spadnie produkcja
kruszyw sztucznych wobec wyczerpywania się ich składowisk gromadzących zapasy poprzednich okresów,
najpierw powoli, potem dynamicznie rosnąć będzie
produkcja kruszyw z recyklingu, co będzie wynikiem
analizy kosztów i ograniczonego dostępu do kruszyw
naturalnych,
istotnym producentem kruszyw może się stać górnictwo
węgla w wypadku dobrego wykorzystania kopalin towarzyszących.
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firm wynosi ok. 40 mln ton przy zapotrzebowaniu i znacznie
przekracza zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe.
Siedemnastu producentów może wyprodukować ponad
12 mln ton kruszyw naturalnych łamanych spełniających najwyższe wymagania warstw ścieralnych mieszanek mineralno
- asfaltowych stosowanych na drogach o największych wymaganiach właściwości.
Przytoczone parametry pozwalają stwierdzić, że realizacja
programu budowy dróg krajowych w latach 2007 – 2015 wraz
z realizacją przygotowań do EURO 2012 oraz programami samorządowymi wszystkich szczebli nie napotka w latach 2007
– 2010 na przeszkody ilościowo – rodzajowe, biorąc pod uwagę
możliwości producentów kruszyw liczone na placach składowych w miejscu wytwarzania. Zagrożeniem są nieuzasadnione
ograniczenia ekologiczne dostępu do złóż.
Szanse wynikające z realizacji programu
budowy dróg krajowych
Realizacja programu pozwala na wykonanie do roku 2020
całej niezbędnej sieci autostrad i dróg ekspresowych tras kolejowych i zharmonizowanie ich z systemem unijnym. Spowoduje to
rozwój rynku budowlanego w zakresie projektowania, wykonania,
produkcji materiałów drogowych i rozwoju usług towarzyszących.
Jest to warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego i uczynienia
Polski krajem atrakcyjnym dla inwestowania. Realizacja programu
budowy dróg to wykonanie oczekiwań społecznych, uporządkowanie potrzeb transportowych, uniknięcie ograniczeń gospodarczych
wynikających z zapaści transportowej.
Rodzaje zagrożeń
Realizacja programu natrafia i może zostać udaremniona w
następującym zakresie:
- problemy związane z brakiem koniecznego ciągłego
upraszczania prawa,
- problemy w zapewnieniu środków szczególnie w okresie
przygotowania projektu,
- problemy związane z ochrona środowiska,
- problemy rynku wykonawczego.
Działanie w zakresie prawa, pilne do realizacji
-

odejście od ciągłych zmian obowiązujących przepisów,
opóźnienie w ustanawianiu prawa a szczególnie wydawaniu aktów wykonawczych,
niespójność i niejednoznaczność interpretacji prawa,
wymagania ponad potrzeby oraz nieuzasadniona ilość
decyzji administracyjnych,
nieregulowanie spraw własnościowych, brak możliwości
szybkiego uzyskania terenów.

W zakresie ochrony środowiska niezbędne jest
-

powrót do zasady zrównoważonego rozwoju społecznego,
ekonomicznego, ochrony środowiska,
upowszechnienie wiedzy o programie Natura 2000 oraz jego kolizji
z decyzjami wydawanymi przed przystąpieniem do UE,
ograniczenie oczekiwania organizacji pozarządowych,
ograniczenie nieuzasadnionych wymagań (osłony, kompensaty, okresy ochronne),

W zakresie rynku wykonawczego potrzebne
-

uzupełnienia kadrowe w zakresie nadzoru wszystkich
szczebli oraz operatorów i kierowców,
- uzupełnienia niewystarczającego parku maszynowego oraz
wzrost kapitału firm,
- wzrost kapitału firm drogowych i producentów materiałów
drogowych.
Wymienione zagrożenia mają charakter uniwersalny. Dotyczą
wszystkich realizatorów programu. Jak dowodzi czwarty kwartał
2006 r. nie wystarczy wyprodukować kruszywa. W przytoczonym
okresie, po raz pierwszy w takiej skali spotkaliśmy się z przypadkiem, w którym kruszyw naturalnych brakowało na budowach,
a zalegały ma składach u producentów w województwie dolnośląskim. Już wcześniej zwracana była uwaga na fakt oczywisty.
Kruszywa by mogły być wbudowane muszą być dowiezione.
By transport był efektywny musi być sprawny i nieodległy. Nie
spełnienie tych warunków czyni jego koszt nieuzasadnionym.
Cena kruszyw na placach składowych producenta jest ważna
ale nie decyduje o cenie końcowej w miejscu zużycia. Tu liczy
się cena kruszywa z transportem i taka jest przedmiotem analizy
i ostatecznego wyboru miejsca i rodzaju pozyskiwania kruszyw.
Czwarty kwartał ubiegłego roku pokazał jaskrawo to,
na co producenci kruszyw zwracali uwagę od połowy roku.
Dotąd zapotrzebowanie było mniejsze, a ilość realizowanych
robót drogowych w tym: przebudowy, modernizacji, mniejsza,
wystarczał powszechny transport samochodowy. Gdy jednak
zapotrzebowanie ilościowe kruszyw oraz ilość miejsc wykonywania robót wzrosła, okazały się niewystarczające. Przy jednoczesnym odejściu od transportu kolejowego czego dowodzi
przewiezienie w roku 2006 zaledwie 1,8 mln ton kruszyw drogowych musiało ich brakować na budowach dróg szczególnie
w środkowej Polsce , gdzie dowóz jest najdalszy. Szczególnie
dało to znać o sobie w sytuacji sprzyjającej do budowy dróg
i produkcji kruszyw ubiegłorocznej jesieni i ostatniej zimie. Jak
trzeba niewiele by sytuacja się zmieniła na dobre, świadczy fakt,
że po rzeczowym podejściu do tego problemu w pierwszym
kwartale 2007 r. przewieziono kruszyw około półtora razy tyle
co w całym ubiegłym roku, ale i złe, że główny przewoźnik od
1 lipca 2007 r. podniósł taryfy przewozowe o ok. 20 %.
Stwierdzić należy, że bez rozwiązania dwóch ograniczeń
w zakresie transportu realizacja programu budowy dróg będzie
niemożliwa.
Pierwsze rozwiązanie, to przewiezienie transportem kolejowym rocznie w latach 2007 i 2008 co najmniej 15 mln ton, a latach 2009 – 2011 co najmniej 20 mln ton kruszyw drogowych.
Drugie rozwiązanie, to pełna synchronizacja robót, tak by minimalizować ograniczenia w ruchu drogowym samochodowym,
w tym transporcie kruszyw do ich budowy i modernizacji.
Należy niezwłocznie odstąpić od ceny jako jedynego kryterium przetargowego i bardzo wysoko wyniki przetargu uzależniać od harmonogramu robót i czasu zajęcia na ich wykonanie
pasa drogowego. Intensywność robót a nie ilość miejsc ich
rozpoczęcie powinna być kryterium sprawności organizacyjnej
administracji drogowej. Transport kolejowy należy uczynić
odpowiedzialnym za współrealizacje programu i uzbroić go w
niezbędne środki oraz ograniczyć zakusy do nieuzasadnionego
podnoszenia taryf przewozowych, co w konsekwencji podnosi
koszty budowy dróg.
Bez skutecznych rozwiązań logistycznych nie zrealizuje
się programu.
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Zadania dla wykonawców dróg i producentów
Zadania nasuwają się same i wynikają z licznych doświadczeń
czasu minionego, ale również doświadczeń licznych uczestników procesu budowy dróg, którzy zdobywali doświadczenie na
polskich budowach eksportowych w latach osiemdziesiątych.
Tworzyć należy zapasy kruszyw. W przeszłości okresowość
produkcji realizowała to zadanie na placach składowych
producentów. Wzrost zapotrzebowania realizowanej ciągłości
produkcji każe również zachować zasady ciągłego wywozu
produkcji. Duże przedsiębiorstwo budownictwa drogowego
nie posiadające udokumentowanego szybkiego dostępu do co
najmniej 200 tys. ton różnych kruszyw jest firmą ze zmniejszoną
wiarygodnością. Zwiększyć należy udział przewozu transportem kolejowym, a producenci posiadający bocznice kolejowe
oraz potrafiący zorganizować w innej formie ich załadunek
na samowystarczalny transport kolejowy, powinni być objęci
specjalną opieką przewoźników. Ułatwić dostęp do dróg szynowych innych niż wydzielone ze struktur PKP przewoźnicy
co stworzy właściwe zasady użytkowania systemu kolejowego
jako dobra wspólnego gospodarczo.
Producenci kruszyw powinni wytwarzać jedynie bezpieczne wyroby budowlane, a wypełnienie tego warunku zapewni
stosowanie zharmonizowanych norm PN – EN.
Wykonawcy dróg i producenci kruszyw jako podstawowy
dokument porozumienia się w zakresie wymagań, oczekiwań
i przeznaczenia kruszyw stosować wypracowane wspólnie
wymagania techniczne uwzględniające polskie doświadczenie
w produkcji i stosowaniu kruszyw do mieszanek mineralno
– asfaltowych (MMA) i mieszanek mineralnych (MM).

Producenci kruszyw powinni odpowiadać za dostarczone
kruszywa przy jednoczesnym odstąpieniu starych specyfikacji i oczekiwań na rzecz powszechnego stosowania podczas
projektowania i budowy dróg publicznych wymagań norm
PN – EN.
Bardzo ważne jest też pierwszeństwo stosowania kruszyw
lokalnych szczególnie do budowy dróg samorządowych oraz
nowe technologie i doświadczenie własne ale i europejskie
i światowe. Przy budowie dróg publicznych powinna obowiązywać wobec kruszyw zasada wystarczających wymagań.
Zamiast podsumowania - próba wyznaczenia wyzwań
dla wszystkich realizatorów programu budowy dróg
Inwestorzy powinni zamawiać projekty spełniające wymagania przy maksymalnej swobodzie ale i odpowiedzialności
Projektantów.
Projektanci powinni projektować drogi z określeniem
wystarczającej jakości materiałów drogowych zgodnie z PN
– EN z jednoczesnym daniem swobody ale i odpowiedzialności
Wykonawców.
Wykonawcy powinni posiadać swobodę wyboru, ale
i odpowiedzialność za wystarczającą jakość materiałów drogowych.
Nadzór powinien wykazywać większą elastyczność
w stosunku do proponowanych rozwiązań i otwartość na nowe
technologie.
Dostawcy w tym producenci kruszyw powinni odpowiadać
za dostarczone materiały drogowe i zapewnienie wymaganej
przez Wykonawców jakości.
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