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Nowym Ÿród³em w³adzy nie s¹ pieni¹dze w rêkach nielicznych,
ale informacja w rêkach wielu.
John Naisbitt
Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznañ 1997

Wprowadzenie

Pomys³ sesji w ramach której zosta³yby przedstawione rozwi¹zania informatyczne
i zastosowania informatyki w polskim górnictwie jest prostym przeniesieniem naszych
dzia³añ podejmowanych od kilku lat, a zwi¹zanych z organizacj¹ takiej sesji w trakcie obrad
Szko³y Eksploatacji Podziemnej. Ka¿de nasze spotkanie gromadzi coraz liczniejsze grono
Uczestników, bo roœnie zainteresowanie rozwi¹zaniami informatycznymi w kopalniach.
Informatyka poszerzy³a horyzonty dostêpu do wiedzy oraz szybkoœæ wymiany informacji na
niespotykan¹ dot¹d skalê.
Informatyka ma szczególn¹ rolê do spe³nienia w górnictwie. Zwi¹zana jest ona ze
specyfik¹ jego dzia³ania, które jest oparte na ograniczonych zasobach z³o¿a, przy du¿ej
zmiennoœci jego parametrów i wystêpowaniu zdarzeñ maj¹cych czêsto ogromne konsekwencje dla realizacji procesu produkcyjnego. Funkcjonowanie kopalni zwi¹zane jest
immanentnie z istnieniem z³o¿a. Stworzenie modelu z³o¿a umo¿liwiaj¹cego jego opis informatyczny jest czêsto niezwykle trudne, ale mo¿e prowadziæ – jak pokazuj¹ liczne
przyk³ady – do znacznej poprawy jego wykorzystania, a w konsekwencji wyd³u¿enia czasu
funkcjonowania przedsiêbiorstwa górniczego oraz znacznego wzrostu efektów ekonomicznych. Jednym z najbardziej spektakularnych przyk³adów jest opracowanie trójwymiarowych
obrazów z³ó¿ ropy naftowej uwiêzionych wewn¹trz porowatych warstw skalnych. Zanim
jednak ta metoda zwana trójwymiarow¹ analiz¹ sejsmiczn¹ sta³a siê standardow¹ technik¹
up³ynê³o wiele lat. Dziœ mówimy o „czterowymiarowych modelach” pozwalaj¹cych nie
tylko na stwierdzenie gdzie ropa, gaz i woda znajduj¹ siê w danej chwili, ale te¿ dok¹d
przemieszcz¹ siê w przysz³oœci. Jak siê szacuje, pozwoli to na wzrost wydobycia ropy oraz
lepsze o kilkanaœcie procent wykorzystanie z³ó¿.
Z³o¿a kopalin sta³ych s¹ zdecydowanie ³atwiejsze w procesie modelowania na drodze
rozwi¹zañ informatycznych. W warunkach przedsiêbiorstwa górniczego jakim jest kopalnia
wartoœæ i ranga informacji roœnie, szczególnie tej dotycz¹cej eksploatowanego z³o¿a, które
jest podstaw¹ jego dzia³ania i funkcjonowania. Informacja jest podstaw¹ wyboru celów
i zadañ, œrodków ich realizacji, warunkiem trafnoœci decyzji i skutecznego dzia³ania.
Systemy informatyczne i komputery s¹ obecnie powszechnie u¿ywane równie¿ w kopalniach, jednak naszym zdaniem ich zastosowanie i zakres dzia³ania daleki jest od za-
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dawalaj¹cego. Dotychczasowa praktyka dzia³ania kopalñ pokazuje, i¿ istnieje kilka podstawowych barier rozwoju technologii informatycznych w bran¿y wydobywczej. Bariery te
w ró¿nym stopniu dotycz¹ poszczególnych bran¿ górnictwa. W górnictwie wêgla kamiennego jest to sytuacja ekonomiczna czêœci kopalñ i proces restrukturyzacji prowadzony
od kilkunastu lat w wymiarze dotychczas niespotykanym w œwiatowym górnictwie. Kolejna
kwestia to niedojrza³oœæ technologiczna, wyra¿aj¹ca siê miêdzy innymi cz¹stkowoœci¹
posiadanych rozwi¹zañ informatycznych i brakiem odpowiednich standardów dzia³ania.
Jednak najwa¿niejsz¹ barier¹ wydaje siê byæ przeœwiadczenie o niewielkich korzyœciach
wynikaj¹cych z zastosowania rozwi¹zañ informatycznych w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Takie postrzeganie wynika z faktu funkcjonowania w kopalniach rozwi¹zañ informatycznych wspomagaj¹cych fragmenty procesów decyzyjnych, które nie maj¹ odniesienia
do strategicznego spojrzenia na przedsiêbiorstwo.
Mamy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce sytuacja ta zmieni siê diametralnie, i przyczyni siê
do tego – przy znacz¹cej pomocy IBM Polska – zorganizowana sesja. Sprzyja tej sytuacji
utrzymuj¹ca siê na œwiatowym rynku surowców mineralnych koniunktura. Jesteœmy przekonani, ¿e rosn¹ce wymagania kopalñ w zakresie œledzenia w czasie rzeczywistym informacji zarz¹dczej – szczególnie tej dotycz¹cej procesu wydobywczego – znajd¹ optymalne
rozwi¹zania technologiczne i uznanie informatyków. Zebranie w jednym miejscu kilkudziesiêciu artyku³ów pokazuj¹cych stan aktualny i dotychczasowy rozwój oraz perspektyw
zastosowania rozwi¹zañ informatycznych w polskim górnictwie jest naszym zdaniem
elementem nieodzownym pierwszego Polskiego Kongresu Górniczego.

Jerzy Kicki
Artur Dyczko
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Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem informacji
w aspekcie potrzeb sektora górnictwa wêgla kamiennego

S³owa kluczowe
Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem informacji, ogólna analiza ryzyka, szczegó³owa analiza ryzyka wspomaganie
komputerowe zarz¹dzania
Streszczenie
Artyku³ przedstawia za³o¿enia otwartego, modularnego, wspomaganego komputerowo systemu zarz¹dzania
bezpieczeñstwem informacji, zgodnego z norm¹ ISO/IEC 27001, który powsta³ w wyniku realizacji projektu
celowego. W ramach projektu opracowano te¿ metodykê wdra¿ania systemu, w tym jego przystosowania do
potrzeb konkretnej instytucji oraz oprogramowanie wspomagaj¹ce proces wdra¿ania i utrzymania systemu.
Artyku³ zawiera krótkie wprowadzenie w zagadnienia zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji oraz opisuje
rezultaty badañ przemys³owych i przedkonkurencyjnych projektu.

Wprowadzenie
W artykule przedstawiono rezultaty czêœci badawczo-rozwojowej projektu celowego
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego pn. „Kompleksowy system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug”. Wniosek na projekt celowy zosta³ z³o¿ony przez Centralny Oœrodek Informatyki Górnictwa (COIG S.A.) w Katowicach. Firma ta jest wiod¹c¹
jednostk¹ informatyczn¹ w bran¿y górnictwa wêgla kamiennego. Prace badawczo-rozwojowe projektu wykona³ zespó³ Centrum Bezpieczeñstwa Systemów Teleinformatycznych.
Zespó³ ten dzia³a³ w Instytucie Systemów Sterowania, nastêpnie w Centrum Elektryfikacji

* Dr in¿., Instytut Innowacji i Spo³eczeñstwa Informacyjnego, Katowice.
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i Automatyzacji Górnictwa EMAG, a obecnie jest czêœci¹ Instytutu Innowacji i Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Niektóre wyniki projektu by³y prezentowane w materia³ach
XXV Konferencji „Telekomunikacja i systemy bezpieczeñstwa w górnictwie – ATI’2007”
[1] organizowanej przez Centrum EMAG oraz Politechnikê Œl¹sk¹.
Projekt mia³ na celu opracowanie metod i narzêdzi do budowy i utrzymania systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji dla du¿ych, rozproszonych terytorialnie instytucji,
w których realizacja zadañ biznesowych jest silnie uzale¿niona od szeroko stosowanych
technologii teleinformatycznych. Do realizacji projektu konieczna by³a walidacja wyników
w takiej w³aœnie instytucji, w warunkach zbli¿onych do rzeczywistych. Firma COIG S.A.,
œwiadcz¹ca us³ugi teleinformatyczne (IT) dla górnictwa wêgla kamiennego i administracji
publicznej oraz bêd¹ca instytucj¹ silnie zinformatyzowan¹, dysponowa³a odpowiednim
zapleczem doœwiadczalnym dla projektu.
Wysoki stopieñ uzale¿nienia instytucji od technologii teleinformatycznych niesie ze sob¹
okreœlone zagro¿enia: niekorzystne zjawiska wp³ywaj¹ce na systemy IT przenosz¹ siê na
funkcjonowanie ca³ej instytucji. Zjawiska te powinny byæ identyfikowane za pomoc¹ analizy ryzyka, a ich skutki musz¹ byæ ograniczane za pomoc¹ odpowiedniego zarz¹dzania
ryzykiem. Zajmuje siê tym dziedzina bezpieczeñstwa teleinformatycznego (IT), a w szerszym kontekœcie – dziedzina bezpieczeñstwa informacji. W przypadku z³o¿onych systemów
IT bezpieczeñstwo rozwa¿a siê w dwóch aspektach: wewnêtrznym (ang. safety) – odnosz¹cym siê do niezawodnego, pewnego, kontrolowanego i jednoznacznego zachowania
systemów oraz zewnêtrznym (ang. security) – dotycz¹cym ochrony systemów IT przed
szkodliwymi czynnikami zewnêtrznymi, takimi jak œwiadome lub pomy³kowe dzia³ania
ludzkie, si³y wy¿sze, katastrofy oraz inne zdarzenia zagra¿aj¹ce funkcjonowaniu systemów
i bezpieczeñstwu przetwarzanych przez nie informacji. Zarówno zagro¿enia wewnêtrzne,
jak i zewnêtrzne s¹ w stanie powa¿nie zak³óciæ funkcjonowanie instytucji oraz realizacjê jej
zadañ biznesowych, dlatego konieczne s¹ œwiadome, systematyczne i skuteczne dzia³ania
zmierzaj¹ce do kontroli wystêpuj¹cego ryzyka.
Jednym z kluczowych elementów bezpieczeñstwa informacji w instytucji s¹ systemy
zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji, czyli systemy typu ISMS (ang. Information Security Management System) tworzone na bazie normy ISO/IEC 27001 [2] i norm z ni¹
zwi¹zanych. System typu ISMS obejmuje procesy zarz¹dzania zgrupowane w czterech
fazach sk³adaj¹cych siê na tak zwany schemat PDCA: Planuj (P – od ang. Plan), Wykonaj
(D – od ang. Do), Sprawdzaj (C – od ang. Check), Dzia³aj (A – od ang. Act).
System zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji powstaje na zasadzie przyporz¹dkowania do wymienionych wy¿ej procesów odpowiedniej treœci, bêd¹cej odzwierciedleniem
realiów instytucji, w której powstaje system. Schemat PDCA mo¿e byæ równie¿ u¿ywany
do budowy innych systemów zarz¹dzania, w tym: systemów zarz¹dzania procesami biznesowymi, ci¹g³oœci¹ dzia³ania, jakoœci¹, us³ugami IT, œrodowiskiem, czy te¿ BHP. Tworzenie systemu typu ISMS dla danej bran¿y powinno uwzglêdniaæ zwi¹zki z tymi systemami i specyficzne aspekty bran¿y o charakterze technicznym, organizacyjnym i prawnym.
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Przedmiotem projektu celowego by³o opracowanie metodyki budowy i wdra¿ania systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug dla rozbudowanych organizacyjnie
instytucji. W rezultacie tych prac powsta³ otwarty, skalowalny system typu ISMS, zawieraj¹cy nastêpuj¹ce elementy:
— Zestaw modu³ów wzorcowych do budowy systemu: modu³ g³ówny (ang. framework)
systemu i jego procesów zarz¹dczych, zbiór szablonów i wymagañ, procedur, instrukcji, polityk bezpieczeñstwa, list kontrolnych, formularzy, planów oraz wielu
innych dokumentów – adaptowalnych do potrzeb ró¿nych instytucji.
— Metodykê wdra¿ania kompleksowego systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug, obejmuj¹c¹: analizê potrzeb biznesowych i ryzyka danej instytucji,
zasady wyboru wariantów wzorców, konfigurowania i przystosowywania wspomnianych modu³ów do potrzeb danej instytucji, zasady doboru zabezpieczeñ i sposób
ich wdra¿ania oraz metody utrzymania i kontroli osi¹gniêtego poziomu bezpieczeñstwa, w tym prowadzenia audytów.
— Oprogramowanie do wspomagania kompleksowego systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug w instytucji, u³atwiaj¹ce wdra¿anie systemu oraz
zapewniaj¹ce utrzymywanie bezpieczeñstwa teleinformatycznego instytucji na poziomie adekwatnym do jej potrzeb biznesowych.
Do tworzenia powy¿szych modeli u¿yto jêzyka UML [3]. Czêœæ modeli zosta³a zaimplementowana w postaci oprogramowania, a czêœæ opisuje metodykê postêpowania (dzia³ania o charakterze zarz¹dczym) osób odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji i ich bezpieczeñstwo.

1. Przegl¹d wyników projektu
1.1. B a d a n i a p r z e m y s ³ o w e p o z w a l a j ¹ c e n a s f o r m u ³ o w a n i e z a ³ o ¿ e ñ
do projektu
Pierwszym etapem projektu by³o przeprowadzenie badania w celu okreœlenia potrzeb
instytucji w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji. Na wstêpie zdefiniowano
profile wdro¿eniowe systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug, wyra¿aj¹ce
wielkoœæ i charakter badanej instytucji. Opracowano kryteria klasyfikacji instytucji pod
wzglêdem profilu [4]. Kryteria te zaimplementowano w dalszej czêœci projektu w oprogramowaniu SecFrame, gdzie pe³ni¹ funkcjê wspomagaj¹c¹ przy przeprowadzaniu tzw.
wywiadów wstêpnych, w³aœnie podczas których okreœla siê profil i potrzeby instytucji w zakresie bezpieczeñstwa informacji. Omawiane tu kryteria zosta³y ocenione z punktu widzenia
specyficznych potrzeb bran¿y górnictwa wêgla kamiennego.
Dokonano przegl¹du istniej¹cych rozwi¹zañ w zakresie:
— sposobów implementacji systemów typu ISMS,
— metod i narzêdzi s³u¿¹cych do analizy i zarz¹dzania ryzykiem, prowadzenia audytu,
zarz¹dzania dokumentacj¹ bezpieczeñstwa i zapisami (ang. records),
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— komputerowych narzêdzi wspomagaj¹cych dla ISMS i innych systemów zarz¹dzania
w instytucji, w tym zarz¹dzania procesami biznesowymi i us³ugami IT,
— narzêdzi pomocniczych, typu: skanery bezpieczeñstwa, oprogramowanie antywirusowe, antyspamowe, antyspyware’owe, systemy nadzoruj¹ce sieci oraz systemy
detekcji i prewencji w³amañ.
Na tej podstawie okreœlono optymalny zbiór cech systemu i funkcji, które powinien
realizowaæ. Uwzglêdniono równie¿ doœwiadczenia zespo³u uzyskane podczas opracowywania w ramach œrodków w³asnych programu i metodyki SecFrame (model, know-how),
a tak¿e wyniki ich walidacji przeprowadzonej w COIG S.A.
Kolejnym zadaniem by³a gruntowna analiza podstaw normatywnych i prawnych budowanego systemu, tj. kilkudziesiêciu norm oraz ustaw i rozporz¹dzeñ. Za³o¿ono, ¿e
realizowany system powinien byæ zgodny z poni¿szymi standardami i zaleceniami:
— ISO/IEC 27001, Information Technology – Security Techniques – Information security management systems – Requirements (norma podstawowa dla projektu),
— ISO/IEC 17799, Information Technology – Security Techniques – Code of practice
for information security management,
— ISO/IEC 13335, Information Technology – Security Techniques – Management of
information and communications technology security,
— PAS 56, Guide to Business Continuity Management, British Standards Institute
(ostatnio zast¹piona przez BS 25999),
— ISO/IEC TR 18044, Information technology – Security techniques – Information
security incident management.
Zwrócono uwagê na rosn¹ce znaczenie us³ug IT w nowoczesnych instytucjach. W przypadku norm ISO zwi¹zanych z zarz¹dzaniem jakoœci¹, œrodowiskiem oraz bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy, wykazano doœæ powszechne stosowanie tych norm w instytucjach, równie¿
w firmach sektora górnictwa wêgla kamiennego. Normy te pe³ni¹ istotn¹ rolê we wspomaganiu procesów biznesowych oraz posiadaj¹ strukturê podobn¹ do norm z zakresu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji. Dokonano te¿ przegl¹du wymagañ i zaleceñ
w zakresie bezpieczeñstwa teleinformatycznego zawartych w polskich przepisach prawnych
(np. Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
przepisy bankowe i bran¿owe). Szczególn¹ uwagê poœwiêcono przepisom dotycz¹cym
górnictwa wêgla kamiennego.
1.2. K o n c e p c j a r e a l i z a c j i s y s t e m u
Wyniki tych badañ pos³u¿y³y do opracowania szkieletu systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji (ang. framework) i jego procesów zarz¹dzania, ró¿nego typu list
kontrolnych, procedur, instrukcji, wzorców dokumentów, a tak¿e póŸniejszej realizacji
niekomercyjnego prototypu oprogramowania. W trakcie realizacji tych zadañ zgromadzono
wiedzê potrzebn¹ do budowy modelu systemu z zastosowaniem jêzyka UML i narzêdzi typu
CASE. Model zosta³ oparty na wynikach wczeœniejszych prac autora [4–12]. Za³o¿ono, ¿e
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projektowany system stanowi pierwszy, najwa¿niejszy etap budowy Zintegrowanej Platformy Bezpieczeñstwa (ISP – Integrated Security Platform – rys. 1), wykorzystuj¹cej
wspóln¹ bazê danych (CAI – Common Asset Inventory).
Zintegrowana platforma
bezpieczeñstwa - ISP

Podsystem pe³ni¹cy rolê interfejsu
z systemem zarz¹dzania procesami
biznesowymi
1
<<subsystem>>
BPCS- Business
Processes
Communication

<<system>>
ISP - Integrated
Security
Platform

1

1
1
<<subsystem>>
ISMS - Information
Security Management
System

Podsystem odpowiadaj¹cy za
zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
informacji - realizowany SBI

1

1

1
<<subsystem>>
CAI - Common Asset
Inventory

Wspólna baza
danych podsystemów

Podsystem odpowiadaj¹cy za
zarz¹dzanie ci¹g³oœci¹ dzia³ania

1
1

<<subsystem>>
BCMS - Business
Continuity
Mangement System
1

<<subsystem>>
ITSMS - IT Services
Management System

Podsystem odpowiadaj¹cy
za zarz¹dzanie us³ugami IT

Rys. 1. System zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji jako element docelowej zintegrowanej platformy
bezpieczeñstwa [4]
Fig. 1. Information security management system as an element of the Integrated Security Platform [4]

Opisywany w niniejszym artykule system jest podsystemem platformy ISP. Z racji
przynale¿noœci do systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji typu ISMS, system
zawiera zbiór procesów zarz¹dzania przydzielonych do poszczególnych czterech faz schematu PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdzaj – Dzia³aj). W trakcie budowy modelu zespó³
projektowy mia³ na uwadze potrzeby du¿ych, rozbudowanych organizacyjnie instytucji,
zw³aszcza tych nale¿¹cych do bran¿y górnictwa wêgla kamiennego, których modelowym
przyk³adem jest COIG S.A.
Analiza standardu ISO/IEC 27001 by³a podstaw¹ do opracowania modelu ogólnego
systemu (rys. 2). Ka¿da z czterech faz schematu PDCA zawiera klasy odpowiadaj¹ce
poszczególnym procesom zarz¹dzania, które tworz¹ szkielet systemu. W sk³ad modelu
wchodz¹ równie¿ wzorcowe procedury dzia³ania, szablony, opisy procesów i ich interakcji.
Zakres komputerowego wspomagania systemu typu ISMS i metodyki jego wdra¿ania
(punkt 2.4) okreœlone zosta³y w trakcie walidacji modelu systemu. W zakres ten wchodz¹
nastêpuj¹ce elementy:
— identyfikacja otoczenia biznesowego systemu i jego otoczenia prawnego,
— zarz¹dzanie polityk¹ bezpieczeñstwa,
— okreœlenie metody szacowania ryzyka i postêpowania z ryzykiem,
— identyfikacja zasobów i zarz¹dzania zasobami,

16
Risk Treatment Plan(RTP)
M anagement approval

RTP implementation

Trainings and awareness

Controls implementation

1

1
1

1
Statement of Applicability(SoA)

1

1

Operations management

1
1

1

1

Resources management

1
1

Do

Control objectives and controls
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

Risk management

Risk treatment options

1

Monitoring

1

1
1

1
1
Check

11

1

Plan

ISM S
11

1

1

1

1

1
1
Approach to risk assessment

1

1
ISMS policy

1
ISMS scope

1
1

1

1

1

Improvement effectiveness Communication

Risk reviews

1

1

1
Act

1

1
1
1

1
Risk identification

1
Reviews of the effectiveness

1

Risk assessment

Incidents management

Internal audits
11

Actions, events recording

Management reviews

1

1

Corrections and prevention Improvements

Rys. 2. Model systemu szkieletowego typu ISMS [6–7] jako diagram klas UML zaimplementowany w systemie
zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji
Fig. 2. ISMS framework model [6–7] as a UML class diagram implemented in the information security management
system

— okreœlenie zagro¿eñ dla zasobów, podatnoœci zasobów wykorzystywanych przez te
zagro¿enia, a tak¿e zabezpieczeñ, wystêpuj¹cych samoistnie w systemach,
— ogólna i szczegó³owa analiza ryzyka,
— okreœlenie wymagañ na zabezpieczenia i dobierania tych zabezpieczeñ,
— wspomaganie procesu zarz¹dzania us³ugami IT oraz procesu zarz¹dzania ci¹g³oœci¹
dzia³ania (w ograniczonym zakresie przewidywanym norm¹ ISO/IEC 27001),
— tworzenie bazy wiedzy dotycz¹cej naruszeñ bezpieczeñstwa i wymiany informacji na
ten temat z innymi instytucjami,
— prowadzenie audytów bezpieczeñstwa (na etapie eksploatacji) oraz audytów innych
procesów objêtych modelem PDCA,
— prowadzenie pomiarów efektywnoœci i realizacja procesu doskonalenia systemu
ISMS w jego cyklu ¿ycia.
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1.3. O p r o g r a m o w a n i e w s p o m a g a j ¹ c e p r o c e s y z a r z ¹ d z a n i a
Wymienione powy¿ej elementy, bêd¹ce de facto wymaganiami dla systemu, zosta³y
zaimplementowane w oprogramowaniu wspomagaj¹cym system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji. Oprogramowanie wspomaga zarówno samo zarz¹dzanie, jak i metodykê
wdra¿ania i utrzymywania tego systemu. Zgodnie z za³o¿eniem, na oprogramowanie sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce podsystemy:
— „SecFrame – Rejestry”, wykonany w technologii SQL/PHP; stanowi on element
intranetu i jest przeznaczony dla ogó³u personelu; zawiera ponad 20 rejestrów obs³ugiwanych przez oko³o 50 formularzy interaktywnych lub w formacie MS Word;
— „SecFrame – Klient-Serwer”, wykonany w technologii Borland Delphi; przeznaczony jest dla w¹skiego grona personelu instytucji, odpowiedzialnego za bezpieczeñstwo informacji i jej przetwarzanie;
— podsystem wspólnej dla nich bazy danych (SQL), stanowi¹cej zacz¹tek wspomnianej
bazy typu CAI (rys. 1).
Jednym z wyników prac czêœci badawczo-rozwojowej projektu jest prototyp niekomercyjny oprogramowania. Prototyp ten zosta³ poddany testom i walidacji w warunkach
zbli¿onych do rzeczywistych, tj. w rozbudowanej organizacyjnie instytucji, jak¹ jest COIG
S.A. Walidacji dokonano za pomoc¹ metody studium przypadku, a przedmiotem badañ by³
reprezentatywny wycinek dzia³alnoœci firmy (zarz¹dzanie zmian¹ w produkowanym oprogramowaniu).
Podstaw¹ ka¿dego systemu typu ISMS jest zarz¹dzanie ryzykiem, st¹d te¿ zwrócono na
nie szczególn¹ uwag¹. Opracowano oryginalne, trójstopniowe podejœcie do analizy ryzyka,
przy zachowaniu zgodnoœci ze standardami:
— Pierwszy krok to identyfikacja profilu wdro¿eniowego instytucji (charakter i potrzeby dotycz¹ce bezpieczeñstwa informacji) i jej domen biznesowych, pozwalaj¹cy
na ukierunkowanie i zaplanowanie analizy.
— Drugi krok to ogólna analiza ryzyka (ang. high-level risk analysis) [11], [12], której
wyniki pozwalaj¹ uszeregowaæ domeny wed³ug wymagañ.
— Trzeci krok to szczegó³owa analiza (ang. detailed/low level risk analysis) przeprowadzana w poszczególnych domenach [5].
Oprogramowanie wspomagaj¹ce system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji pozwala na realizacjê tych trzech etapów, a zw³aszcza wspomaganie ogólnej oraz szczegó³owej
analizy ryzyka.
Ogólna analiza ryzyka polega na uszeregowaniu domen wed³ug wielkoœci ryzyka. Aplikacja kliencka wspomaga u¿ytkownika poprzez dodatkowe pytania pozwalaj¹ce okreœliæ
rodzaj i znaczenie czynników ryzyka.
Szczegó³owa analiza ryzyka prowadzona jest kolejno w poszczególnych domenach.
Wykorzystuje siê tu zasoby zinwentaryzowane poprzednio za pomoc¹ podsystemu
„SecFrame – Rejestry”. Do ka¿dego zasobu przypisuje siê zagro¿enia, zaœ dla ka¿dej pary
<zasób, zagro¿enie> – podatnoœci. Dla ka¿dej trójki <zasób, zagro¿enie, podatnoœæ> okre-
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œlane s¹ czynniki wp³ywaj¹ce na wielkoœæ ryzyka z uwzglêdnieniem dotychczasowych
zabezpieczeñ. Przeprowadzaj¹c analizê szczegó³ow¹ u¿ytkownik przypisuje wartoœci powagi zagro¿enia i powagi podatnoœci. Niektóre wartoœci, np. wartoœæ zasobu, czerpane s¹
z bazy danych. Mo¿liwe jest tak¿e uwzglêdnienie znaczenia dla instytucji procesu biznesowego, do którego nale¿y analizowany zasób.
Zarz¹dzanie ryzykiem uwzglêdnia aspekt ekonomiczny: pozwala okreœliæ op³acalnoœæ
inwestycji obni¿aj¹cych ryzyko. Przy wyborze zabezpieczeñ analizowane s¹ ró¿ne ich
warianty z punktu widzenia op³acalnoœci: koszt, efektywnoœæ redukcji i kontrolowania
ryzyka szcz¹tkowego wyznaczana na podstawie rachunku ROI (ang. Return on Investment).
Opisywane tu oprogramowanie, od strony funkcji u¿ytkowych, zosta³o doœæ dok³adnie
przedstawione podczas XXV Konferencji „Telekomunikacja i systemy bezpieczeñstwa
w górnictwie” [1] oraz w artyku³ach zg³oszonych do publikacji w czasopiœmie Mechanizacja
i Automatyzacja Górnictwa wydawanym przez Centrum EMAG [13-15].
1.4. M e t o d y k a w d r a ¿ a n i a o p r a c o w a n e g o s y s t e m u
W ramach projektu celowego opracowano metodykê wdra¿ania systemu typu ISMS
w instytucji. Procesy sk³adaj¹ce siê na metodykê wdra¿ania zosta³y równie¿ zintegrowane
w szkielecie systemu. Metodyka ta obejmuje nastêpuj¹ce wspierane komputerowo dzia³ania:
1. Spotkanie wprowadzaj¹ce.
2. Audyt biznesowy wstêpny.
3. Audyt biznesowy rozszerzony.
4. Okreœlenie zakresu i celów systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji.
5. Opracowanie polityki bezpieczeñstwa.
6. Przedstawienie metodyki oraz kryteriów szacowania ryzyka.
7. Opracowanie s³owników dla instytucji.
8. Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów.
9. Audyt zerowy.
10. Przeprowadzenie ogólnej analizy ryzyka.
11. Przeprowadzenie szczegó³owej analizy ryzyka.
12. Dobór zabezpieczeñ i przygotowanie planu wdro¿enia – opracowanie deklaracji stosowania, innych dokumentów.
13. Wdro¿enie procedur operacyjnych i zapewnienie zasobów dla ISMS.
14. Przeprowadzenie szkoleñ.
15. Wdro¿enie zabezpieczeñ oraz ustalonej metody pomiarów efektywnoœci.
Niezwykle istotn¹ czynnoœci¹ podczas wdra¿ania s¹ ró¿nego typu audyty i przegl¹dy, dla
prowadzenia których oprogramowanie SecFrame wyposa¿ono w narzêdzia wspomagaj¹ce
na bazie list kontrolnych. W ramach projektu do systemu wbudowano listy oparte na normie
podstawowej (ISO/IEC 27001). Istnieje jednak mo¿liwoœæ integracji wielu innych list
kontrolnych (np.: ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, Rekomendacja D dla sektora bankowego, projekty z³o¿onych infrastruktur klucza publicznego).
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W wyniku dostosowywania i uszczegó³owiania szkieletu systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i jego procesów, mo¿na utworzyæ system dedykowany na potrzeby
danej instytucji. Opracowany w ten sposób system bêdzie zawiera³ specyficzne dla instytucji
dane, dokumentacjê i procesy. Rozwi¹zania takie mog¹ byæ bezpoœrednio u¿ywane przez
osoby lub grupy osób, które s¹ odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeñstwa informacji
w instytucji.

Podsumowanie
W wyniku realizacji czêœci badawczo-rozwojowej projektu celowego powsta³y:
— Otwarty, skalowalny system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug, konfigurowalny do potrzeb rozbudowanych organizacyjnie instytucji, obejmuj¹cy: szkielet systemu (ISO/IEC 27001 – schemat PDCA), modele procesów zarz¹dzania bezpieczeñstwem, w tym zarz¹dzania ryzykiem, procedury, formularze, zbiór szablonów
i wzorców dla wymagañ (list kontrolnych), instrukcji oraz innych dokumentów.
Zaimplementowana metoda analizy ryzyka, zgodna z ISO/IEC 13335, uwzglêdnia
aspekt kosztów zabezpieczeñ (rachunek ROI).
— Metodyka wdra¿ania systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug
w rozbudowanych organizacyjnie instytucjach, obejmuj¹ca analizê potrzeb biznesowych dotycz¹cych poziomu bezpieczeñstwa informacji i us³ug (akceptowanego
ryzyka), ogóln¹ i szczegó³ow¹ analizê ryzyka oraz dobór zabezpieczeñ z uwzglêdnieniem ich op³acalnoœci, nadzorowanie planów wdro¿enia, prowadzenie audytów
i przegl¹dów, zapewnienie œrodków do prowadzenia dzia³añ zapobiegawczych, koryguj¹cych i doskonal¹cych, itp. Metodyka uwzglêdnia audyty zgodnoœci z ISO/IEC
27001 oraz, opcjonalnie, z przepisami prawa (dane osobowe, informacje niejawne),
zaleceniami bran¿owymi i innymi standardami technicznymi (np. dotycz¹cymi infrastruktury klucza publicznego).
— Oprogramowanie do wspomagania kompleksowego systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug, które umo¿liwia instytucjom efektywne zarz¹dzanie
wdro¿onymi przez nie systemami bezpieczeñstwa informacji, w sytuacji zmian otoczenia biznesowego i œrodowiska zagro¿eñ. Sk³ada siê z czêœci webowej (dostêpnej
dla ogó³u pracowników, co podnosi ich wiedzê i œwiadomoœæ bezpieczeñstwa
i pozwala na natychmiastowe reagowanie na zdarzenia potencjalnie szkodliwe) oraz
z aplikacji klient-serwer (realizuj¹cej zaawansowane funkcje zarz¹dzania dla s³u¿b
odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeñstwa i eksploatacjê systemów teleinformatycznych).
System zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji i us³ug opracowany w wyniku projektu
celowego podlega wdro¿eniu w firmie COIG S.A. Jest to firma du¿a i rozproszona, realizuj¹ca us³ugi teleinformatyczne (w tym, w tak zwanym outsourcingu) i produkuj¹ca oprogramowanie dla firm z bran¿y górnictwa wêgla kamiennego. Charakter tej instytucji de-
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terminuje podwy¿szone wymagania w zakresie bezpieczeñstwa informacji. Zaprojektowany
system uwzglêdnia specyfikê bran¿y górnictwa wêgla kamiennego, tzn. jego specyficzne
otoczenie prawne i pewne aspekty dotycz¹ce standardów technicznych. Z drugiej strony,
system ma charakter otwarty, co oznacza, ¿e jego wyniki mog¹ znaleŸæ zastosowanie
w innych sektorach gospodarki. Jednak¿e, w chwili obecnej jego odbiorcami mog¹ byæ
przede wszystkim œrednie i du¿e instytucje. Realizacja systemu dla ma³ych firm stanowi
oddzielne zagadnienie do rozwi¹zania.
Podczas realizacji projektu przestrzegano zasady, by koszt posiadania systemu nie
przewy¿sza³ korzyœci wynikaj¹cych z podniesienia poziomu bezpieczeñstwa w instytucji.
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Abstract
The article features the assumptions of an open, modular, computer-aided information security management
system, compatible with the ISO/IEC 27001 standard, which was developed as a result of a specific targeted
project. In the course of the project, the following were developed: implementation methodology of the system,
including its adaptation to the needs of a given organization, as well as software supporting the implementation and
maintenance process of the system. The article comprises a short introduction to the issues of information security
management and describes the results of research and development work conducted within the project.
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Doœwiadczenia i perspektywy rozwoju systemów monitorowania
i wizualizacji procesu technologicznego zak³adów górniczych
w celu podniesienia wydajnoœci i poprawy bezpieczeñstwa pracy

S³owa kluczowe
Monitorowanie, wizualizacja, stanowisko dyspozytorskie, bezpieczeñstwo
Streszczenie
W pracy scharakteryzowano specyfikê organizacji procesu produkcyjnego w kopalniach g³êbinowych wêgla
kamiennego z uwzglêdnieniem zagro¿eñ naturalnych i technicznych. Nastêpnie zaprezentowano zagadnienia
zwi¹zane z budow¹, funkcjami i wykorzystaniem w kopalniach systemów monitorowania i wizualizacji, w celu
podniesienia wydajnoœci i poprawy bezpieczeñstwa pracy. W drugiej czêœci referatu wskazano kierunki rozwoju
systemów monitorowania i wizualizacji, zw³aszcza w zastosowaniach w górnictwie, podkreœlaj¹c wzrost znaczenia w tej dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Wprowadzenie
Kopalnie wêgla kamiennego w Polsce s¹ kopalniami g³êbinowymi o rozbudowanej
strukturze przestrzennej, co stwarza specyficzne warunki prowadzenia dzia³alnoœci produkcyjnej. Celem dzia³ania kopalni jest produkcja wêgla przy minimalnych kosztach i zapewnieniu za³odze jak najbezpieczniejszych warunków pracy.
W wyrobiskach tworz¹cych podziemn¹ czêœæ kopalni pracuj¹ maszyny i urz¹dzenia
wykorzystywane w procesie produkcji oraz s³u¿¹ce zapewnieniu odpowiednich warunków
œrodowiskowych dla za³óg górniczych, przekazywaniu wszelkiego rodzaju informacji oraz
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zapewnieniu bezpieczeñstwa. Proces produkcyjny kopalni obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
przygotowanie wyrobisk do przysz³ej eksploatacji, urabianie wêgla, jego odstawa i transport, w tym transport szybami. Dzia³ania te s¹ zak³ócane przez ró¿nego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia powoduj¹ce awaryjne przerwy w pracy ci¹gów technologicznych
spowodowane przyczynami ruchowymi lub wyst¹pieniem zagro¿eñ naturalnych takich jak
wzrost stê¿enia metanu, zmniejszenie przep³ywu powietrza, po¿ary, zagro¿enie t¹paniami
itp. Czêsto zdarzenia tego rodzaju wymagaj¹ wy³¹czenia energii elektrycznej, a nawet
wycofania za³ogi. W wyniku obserwowanej koncentracji wydobycia zachodzi koniecznoœæ
schodzenia na coraz wiêksze g³êbokoœci i eksploatacjê pok³adów coraz bardziej nara¿onych
na wystêpowanie zagro¿eñ naturalnych i technicznych (Dubiñski 1999).
Do efektywnego zarz¹dzania podziemnym zak³adem górniczym oraz zapewnienia bezpieczeñstwa za³ogi pracuj¹cej w wyrobiskach wymagana jest odpowiednia organizacja pracy
i uzyskiwane na bie¿¹co obiektywne informacje o przebiegu procesu technologicznego
i stanie bezpieczeñstwa. Pozyskiwanie takich informacji umo¿liwiaj¹ systemy monitorowania i wizualizacji. Wchodz¹ce w sk³ad tych systemów czujniki rozmieszczone w ró¿nych miejscach wyrobisk pozwalaj¹ na kontrolowanie stanu procesu technologicznego,
a elementy wykonawcze pozwalaj¹ oddzia³ywaæ na jego przebieg. W zwi¹zku z rozbudowan¹ struktur¹ przestrzenn¹ kopalñ, miejsca powstawania informacji od miejsc ich wykorzystania s¹ oddalone. Dlatego niezbêdne s¹ rozleg³e uk³ady transmisji w du¿ym stopniu
odporne na zak³ócenia spowodowane trudnymi warunkami œrodowiskowymi, a zw³aszcza
zagro¿eniem wybuchem. Infrastrukturê tê wykorzystuj¹ systemy monitorowania i wizualizacji procesu technologicznego i stanu bezpieczeñstwa kopalni zapewniaj¹c zdaln¹ kontrolê
i prowadzenie poszczególnych faz procesu produkcyjnego przy zachowaniu bezpiecznych
warunków pracy za³óg górniczych (¯yme³ka 2000; Mironowicz, Wasilewski 2006).
Przepisy prowadzenia ruchu w podziemnych zak³adach górniczych wymagaj¹ zorganizowania stanowiska dyspozytora ruchu, które musi byæ wyposa¿one w odpowiednie œrodki
techniczne. Do g³ównych zadañ dyspozytora ruchu w kopalni mo¿na zaliczyæ:
— obserwowanie przebiegu procesu produkcji, w celu uchwycenia nieprawid³owoœci
i odchyleñ od przebiegu planowanego;
— kontrola stanu bezpieczeñstwa kopalni dla zapobiegania wyst¹pienia zagro¿eñ;
— inicjowanie oraz koordynowanie akcji ratowniczych i akcji usuwania awarii;
— prowadzenie statystyki dotycz¹cej ob³o¿enia stanowisk pracy i wielkoœci wydobycia
oraz ewidencji awarii i przerw technologicznych;
— rejestrowanie parametrów bezpieczeñstwa oraz ich analiza dla oceny stanu i trendów
zmiany bezpieczeñstwa kopalni, a tak¿e prognozowania zagro¿eñ;
— rejestrowanie stanu pracy maszyn i urz¹dzeñ górniczych oraz prowadzenie analiz,
w celu poprawy organizacji pracy i w³aœciwego wykorzystania maszyn.
W praktyce najczêœciej stosowane s¹ dwa stanowiska dyspozytorskie – stanowisko
dyspozytora ruchu (g³ównego) oraz stanowisko dyspozytora bezpieczeñstwa.
Kierowanie ruchem w kopalni odbywa siê z centralnej dyspozytorni kopalni, wyposa¿onej w odpowiednie œrodki techniczne, które co najmniej zapewniaj¹:
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— ³¹cznoœæ w celu przekazywania meldunków do dyspozytora, przekazywanie przez
dyspozytora sygna³u alarmowego do zagro¿onych wyrobisk oraz porozumiewanie siê
z pracownikami przebywaj¹cymi w wyrobiskach za pomoc¹ ³¹cznoœci g³oœnomówi¹cej;
— zdaln¹ kontrolê parametrów bezpieczeñstwa pracy;
— bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ w systemie ogólnozak³adowej ³¹cznoœci telefonicznej;
— ³¹cznoœæ zewnêtrzn¹ z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych.
Obecnie dyspozytornie kopalni wyposa¿one s¹ powszechnie w specjalne komputerowe
systemy dyspozytorskie, które wspomagaj¹ pracê dyspozytorów w ca³ym zakresie zadañ.
Do budowy takich nowoczesnych systemów dyspozytorskich kopalñ wykorzystywane s¹
systemy monitorowania i wizualizacji.
W Centrum EMAG opracowano i wdro¿ono w kopalniach wiele takich systemów.
W dalszej czêœci pracy omówione zostan¹ zagadnienia zwi¹zane z budow¹, funkcjami i wykorzystaniem w kopalniach systemów monitorowania i wizualizacji oraz wskazane bêd¹
przysz³e kierunki rozwoju tych systemów.

1. Budowa systemów monitorowania i wizualizacji
Systemy monitorowania i wizualizacji procesu technologicznego w kopalni charakteryzuj¹
siê struktur¹ rozproszon¹ obejmuj¹c nastêpuj¹ce podstawowe poziomy: urz¹dzeñ stacyjnych,
urz¹dzeñ obs³ugi, urz¹dzeñ obiektowych (do³owych) i elementów koñcowych (rys. 1). Na
poszczególnych poziomach stosowane s¹ odpowiednie œrodki techniczne komunikacji.
Na poziomie elementów koñcowych systemu wystêpuj¹ czujniki okreœlaj¹ce stan i przebieg procesu produkcyjnego oraz warunki bezpieczeñstwa, a tak¿e elementy wykonawcze
pozwalaj¹ce oddzia³ywaæ na przebieg procesu technologicznego.
Na poziomie urz¹dzeñ obiektowych (do³owych) systemu wystêpuj¹ obiektowe koncentratory danych oraz uk³ady zasilaj¹ce. Koncentratory danych mog¹ realizowaæ lokalny
poziom monitorowania. S¹ to np. specjalizowane stacyjki do³owe. Niektóre typy stacyjek
wymagaj¹ zasilania z lokalnych zasilaczy iskrobezpiecznych, inne s¹ zasilane z powierzchni
uniezale¿niaj¹c siê od czêsto zawodnych sieci do³owych.
Urz¹dzenia obiektowe instalowane pod ziemi¹ komunikuj¹ siê z urz¹dzeniami stacyjnymi powierzchniowymi najczêœciej za pomoc¹ kablowej sieci teletechnicznej. W tym celu
stosowane s¹ odpowiednie uk³ady transmisji wielokrotnej dla przesy³ania sygna³ów dwustanowych, transmisji sygna³ów sejsmicznych i sejsmoakustycznych, transmisji sygna³ów
czêstotliwoœciowych oraz transmisji modemowej. Urz¹dzenia obiektowe wyposa¿one s¹
czêsto równie¿ w lokalne magistrale typu fieldbus umo¿liwiaj¹ce przesy³anie danych pomiarowych z czujników i sygna³ów steruj¹cych do elementów wykonawczych.
Na poziomie urz¹dzeñ stacyjnych wystêpuj¹ urz¹dzenia przeznaczone do rejestrowania,
gromadzenia oraz archiwizacji informacji o stanie bezpieczeñstwa i przebiegu procesu
produkcyjnego, uk³ady zasilania oraz pulpity dyspozytora.
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Rys. 1. Struktura zintegrowanego systemu dyspozytorskiego kopalni
Fig. 1. Structure of an integrated dispatch room in a coal mine

Na poziomie urz¹dzeñ obs³ugi wystêpuj¹ urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce prezentacjê informacji u¿ytkownikom systemu oraz wprowadzanie poleceñ informuj¹cych i wykonawczych.
Do podstawowych urz¹dzeñ obs³ugi systemu nale¿¹ stanowiska komputerowe oraz statyczne i dynamiczne tablice synoptyczne.
Systemy monitorowania i wizualizacji umo¿liwiaj¹ pozyskiwanie informacji oraz ró¿ne
sposoby jej prezentacji na ekranach monitorów komputerowych lub na tablicach synoptycznych. Dostêpne widoki na planszach graficznych posiadaj¹ strukturê hierarchiczn¹ i mog¹
byæ prezentowane w ujêciu terytorialnym lub technologicznym. Prezentowane informacje
mog¹ obejmowaæ widok globalny lub wybrany widok lokalny.
Obecnie coraz czêœciej wykorzystuje siê now¹ koncepcjê wizualizacji z zastosowaniem
techniki wielkich obrazów, czyli tzw. projekcyjnych tablic synoptycznych (¯yme³ka 2000).
S¹ to wielkogabarytowe tablice sterowane z systemu komputerowego. Zastêpuj¹ zestawy
wielu plansz technologicznych na ekranach komputerów o ró¿nej skali szczegó³owoœci przez
pojedyncz¹ planszê tzw. podstawow¹ o strukturze warstwowej. Na planszy podstawowej t³o
stanowi schemat przestrzenny kopalni lub mapa pok³adowa, na które mog¹ byæ nak³adane
warstwy technologiczne. Istnieje mo¿liwoœæ powiêkszania zaznaczonego dowolnego fragmentu wyœwietlanej planszy. Przyjêcie zasady wyœwietlania informacji technologicznych
i charakteryzuj¹cych stan bezpieczeñstwa na tle schematu przestrzennego kopalni u³atwia
dyspozytorowi przestrzenn¹ lokalizacjê zjawisk. Zalety takiego rozwi¹zania uwidaczniaj¹
siê w szczególnoœci w sytuacjach awaryjnych np. po¿aru.
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Rys. 2. Struktura sieci komunikacyjnych zintegrowanego systemu monitorowania procesów technologicznych
i bezpieczeñstwa w kopalni
Fig. 2. Structure of communication networks in the integrated monitoring system for technological processes
and security in a coal mine

Prezentowane informacje na projekcyjnych tablicach synoptycznych czêsto s¹ wynikiem
zastosowania w systemie oprogramowania typu GIS (Geographical Information System).
Systemy tego rodzaju u³atwiaj¹ pozyskiwanie, integrowanie, przetwarzanie i analizowanie
du¿ych zbiorów danych geograficznych. W zastosowaniach górniczych pozwalaj¹ zarz¹dzaæ dokumentacj¹ infrastruktury kopalni.

2. Przyk³ady systemów monitorowania i wizualizacji do zastosowañ w kopalni
Obecnie nowoczesne systemy dyspozytorskie zak³adów górniczych budowane s¹ z zastosowaniem systemów monitorowania i wizualizacji realizuj¹cych okreœlone funkcje zwi¹zane z prowadzeniem procesu technologicznego i zapewnieniem bezpieczeñstwa pracy.
2.1. S y s t e m m o n i t o r o w a n i a p a r a m e t r ó w œ r o d o w i s k a w k o p a l n i
SMP-NT/A
System SMP-NT/A stanowi kompleksowe rozwi¹zanie w zakresie monitorowania parametrów bezpieczeñstwa i produkcji w zak³adzie górniczym, zgodnie z wymaganiami
obowi¹zuj¹cych przepisów (Szafrañski, Wasilewski 2006; Cuber 2007). System obejmuje
powierzchniowe stacje obs³ugi i urz¹dzenia stacyjne oraz do³owe urz¹dzenia obiektowe
i urz¹dzenia koñcowe.
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System stanowi zespó³ iskrobezpiecznych urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych zasilanych
z powierzchni, pracuj¹cych w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem metanu. W powierzchniowej czêœci systemu, centrale telemetryczne po³¹czone s¹ poprzez sieæ typu Ethernet
z komputerem stacji centralnej, w którym informacje z do³owych urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych s¹ dostêpne na stanowisku dyspozytora (rys. 1).
System umo¿liwia prowadzenie kompleksowej kontroli parametrów œrodowiska kopalnianego, istotnych z punktu widzenia bezpieczeñstwa, na podstawie pomiarów parametrów
fizycznych i sk³adu chemicznego powietrza, stanu i parametrów pracy urz¹dzeñ wentylacyjnych oraz stanu pracy wybranych maszyn i urz¹dzeñ technologicznych.
W systemie mog¹ byæ stosowane ró¿ne czujniki pomiarowe. Najwy¿szy priorytet maj¹
zadania doraŸnej profilaktyki metanowo-po¿arowej, której celem jest pomiar stê¿enia metanu w wyrobiskach, wczesne wykrywanie i sygnalizacja niebezpiecznych wzrostów stê¿enia metanu i realizacja szybkich automatycznych wy³¹czeñ energii elektrycznej w rejonach zagro¿onych wybuchem oraz pomiar wybranych parametrów powietrza umo¿liwiaj¹cych wczesne wykrywanie i sygnalizacjê objawów wyst¹pienia po¿aru podziemnego.
Na poziomie urz¹dzeñ obiektowych stosowane s¹ nowoczesne urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe, tzn. czujniki parametrów powietrza, koncentratory danych oraz uk³ady sygnalizacji zagro¿eñ i wy³¹czeñ energii elektrycznej. Mo¿na wyró¿niæ podzia³ systemu na czêœæ
metanometryczn¹ i wentylacyjno-po¿arow¹.
Ci¹g³y pomiar stê¿enia metanu w wyrobiskach i ruroci¹gach odmetanowania realizuj¹
mikroprocesorowe metanomierze, w tym najnowsze metanomierze z transmisj¹ modemow¹
o wysokiej niezawodnoœci. Czujniki innych parametrów powietrza, np. CO, CO2, O2, dym,
temperatura, wilgotnoœæ, prêdkoœæ przep³ywu powietrza, s¹ pod³¹czane do systemu za
poœrednictwem central do³owych. Do ka¿dej centrali do³owej mo¿na pod³¹czyæ grupê
czujników analogowych zasilanych energi¹ dostarczan¹ z powierzchni lini¹ telemetryczn¹,
ponadto centrale do³owe daj¹ mo¿liwoœæ ci¹g³ego monitorowania sygna³ów dwustanowych.
Zintegrowane czujniki parametrów powietrza (ciœnienia bezwzglêdnego, temperatury
oraz wilgotnoœci) pozwalaj¹ monitorowaæ ciœnienie i potencja³y aerodynamiczne. Tak¿e
kontrolowany jest poziom zawartoœci tlenku wêgla w ruroci¹gach odmetanowania. Mo¿na
równie¿ monitorowaæ i zabezpieczaæ rejony o szczególnym nara¿eniu, np. w pobli¿u zamkniêtych czêœci kopalni, pól po¿arowych itp.
W systemie SMP-NT/A oprócz urz¹dzeñ o dzia³aniu ci¹g³ym, mog¹ byæ tak¿e stosowane
praktycznie wszystkie typy eksploatowanych w kopalniach urz¹dzeñ analogowych mierz¹cych w sposób cykliczny.
Oprócz pomiaru parametrów atmosfery kopalnianej urz¹dzenia do³owe mog¹ byæ wykorzystywane do budowy lokalnych i centralnych systemów wy³¹czaj¹cych za pomoc¹ wbudowanych uk³adów dwustanowych wyjœæ steruj¹cych. Mo¿liwa jest obs³uga urz¹dzeñ o pomiarach ci¹g³ych z 2-sekundowym cyklem odczytu i rejestracji. W takim przypadku system
gwarantuje w najbardziej niekorzystnych warunkach realizacjê wy³¹czeñ z czasem nie
d³u¿szym ni¿ 4 sekundy, niezale¿nie od tego czy elementami wykonawczymi s¹ wyjœcia
steruj¹ce metanomierzy, czy central do³owych.
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Stanowisko dyspozytora obs³uguje komputerowa stacja centralna, wyposa¿ona w program nadzoru dyspozytorskiego, który pracuje w œrodowisku Windows NT i zapewnia pe³n¹
kontrolê nad centralami powierzchniowymi i urz¹dzeniami do³owymi wchodz¹cymi w sk³ad
systemu oraz umo¿liwia:
— wizualizacjê aktualnego stanu urz¹dzeñ do³owych i czujników,
— sygnalizacjê alarmowo-wizualn¹ i akustyczn¹,
— raportowanie w cyklu zmianowym i dobowym oraz archiwizacjê danych pomiarowych,
— sygnalizowanie stanów odbiegaj¹cych od normy, w celu wczesnego wykrywania
po¿arów oraz stosowanie z³o¿onych wskaŸników po¿arowych dla grup czujników,
— konfigurowanie sieci pomiarowej urz¹dzeñ do³owych i czujników oraz wy³¹czeñ
energii,
— sterowanie prac¹ urz¹dzeñ do³owych i elementami systemu wy³¹czeñ,
— przesy³anie danych pomiarowych do systemów nadrzêdnych poprzez sieæ komputerow¹.
Dane gromadzone w stacji dyspozytora mog¹ byæ przesy³ane na wy¿szy poziom zarz¹dzania i nadzoru poprzez zak³adow¹ sieæ komputerow¹.
2.2. I n t e g r a c j a s y s t e m ó w b e z p i e c z e ñ s t w a
Wzrost zagro¿eñ skojarzonych, takich jak metan-po¿ary lub metan-wstrz¹sy, zw³aszcza
po analizie przebiegu zdarzeñ po wyrzucie metanu w wielu kopalniach, spowodowa³ wprowadzanie integracji systemów zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa w kopalni (Mironowicz, Wasilewski 2006).
Skutecznoœæ kontroli stanu bezpieczeñstwa oraz ostrzegania za³óg o wystêpuj¹cych
zagro¿eniach, a tak¿e ich ratowania w stanach katastrof mo¿na uzyskaæ przez integracjê
systemu monitorowania zagro¿eñ naturalnych z systemem alarmowo-rozg³oszeniowym, systemem lokalizacji za³óg górniczych oraz systemów geofizycznych.
Zintegrowany system typu SATSMP-NT/A po wykryciu stanu zagro¿enia umo¿liwia
automatyczne wy³¹czenie energii elektrycznej, a tak¿e uruchomienie do³owych sygnalizatorów przekazuj¹cych komunikaty s³owne i tablic informacyjnych wskazuj¹cych za³odze
bezpieczny kierunek ewakuacji z zagro¿onych rejonów kopalni (Bojko, Mirek 2007). Dodatkowo mo¿na zastosowaæ cyfrowy system wizyjny WIDEO-ZIST, który umo¿liwia ze
stanowiska dyspozytorskiego zdaln¹ obserwacjê obrazów wybranych miejsc w kopalni
(Wiszniowski i in. 2007).
W ramach systemu monitorowania SMP-NT mo¿na równie¿ zintegrowaæ system kontroli
zjawisk sejsmicznych ARAMIS/ARES umo¿liwiaj¹cy wykrycie wstrz¹su, ocenê jego
energii i jego lokalizacjê. W przypadku wyst¹pienia zagro¿enia automatycznie wy³¹czana
jest energia elektryczna w rejonie wstrz¹su oraz uruchamiana jest sygnalizacja alarmowa
(Isakow 2005).
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2.3. S y s t e m m o n i t o r o w a n i a m e d i ó w e n e r g e t y c z n y c h SMM-01
System monitorowania mediów energetycznych SMM-01 to przyk³ad innego systemu
monitorowania i wizualizacji stosowanego w kopanlniach (Halama, Hefczyc 2007). System
umo¿liwia zarz¹dzanie zu¿yciem mediów energetycznych, do których zaliczana jest energia
elektryczna i cieplna, sprê¿one powietrze, woda pitna oraz emulsja wodno-olejowa. System
obejmuje zestaw koncentratorów po³¹czonych œwiat³owodow¹ lini¹ transmisyjn¹ z serwerem i operatorskimi stacjami komputerowymi rozliczeñ mediów energetycznych. Koncentratory instalowane s¹ w do³owych stacjach rozdzielczych kopalni.
System umo¿liwia monitorowanie parametrów mediów energetycznych oraz sterowanie
poborem tych mediów. W przypadku energii elektrycznej koncentratory rozdzielnic do³owych monitoruj¹ pobór energii, monitoruj¹ pracê pól rozdzielnic oraz mog¹ realizowaæ
funkcje nadzoru i sterowania wy³¹cznikami mocy rozdzielnic. Dane pomiarowe gromadzone
s¹ w bazie danych na serwerze systemu i archiwizowane. Na ekranach stacji obs³ugi sytemu
dostêpna jest pe³na wizualizacja wszystkich parametrów mierzonych wielkoœci oraz stanów
pól rozdzielnic. Mo¿na równie¿ generowaæ ró¿nego rodzaju raporty. Oprogramowanie
aplikacyjne systemu umo¿liwia tak¿e sporz¹dzanie wykresów danych bie¿¹cych i historycznych, bilansów zu¿ycia mediów oraz porównañ danych z ró¿nych okresów. System
pozwala te¿ na predykcjê zapotrzebowania na media energetyczne.
Zastosowanie systemu SMM-01 w kopalni daje wymierne korzyœci. Przede wszystkim
mo¿na okreœlaæ zu¿ycie energii na poziomie poszczególnych oddzia³ów kopalni i procesów
technologicznych oraz zarz¹dzaæ poborem mediów energetycznych na podstawie dostêpnych danych bie¿¹cych i okresowych analiz. Jest tak¿e mo¿liwoœæ rozliczania poszczególnych oddzia³ów i obiektów przy du¿ej wiarygodnoœci danych.

3. Perspektywy rozwoju systemów monitorowania i wizualizacji
Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych odgrywa zasadnicz¹ rolê
w rozwoju systemów monitorowania i wizualizacji. W niedalekiej przysz³oœci oczekuje siê
zmian zarówno w architekturze systemów, jak i ich funkcjonalnoœci.
W zakresie architektury systemów przewiduje siê d¹¿enie do modularnoœci sprzêtu
i oprogramowania, jako podstawy osi¹gniêcia elastycznoœci konfiguracji i obni¿enia kosztów w ca³ym cyklu ¿ycia systemu (Tauchnitz 1996; Boroñ 1998).
Podejmowane s¹ próby opracowania standardowego j¹dra systemu z mo¿liwoœci¹ do³¹czania modu³ów realizuj¹cych ró¿ne funkcje uzupe³niaj¹ce. J¹dro systemu obejmowa³oby
tylko te funkcje, które musz¹ byæ realizowane centralnie oraz mo¿liwie du¿¹ liczbê standardowych interfejsów, które umo¿liwi¹ przy³¹czanie modu³ów funkcji dodatkowych, w celu rozbudowy mo¿liwoœci przesy³ania i przetwarzania danych oraz komunikacji z u¿ytkownikiem.
Funkcje j¹dra systemu powinny spe³niaæ wymagania dotychczasowych systemów,
a wiêc:
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—
—
—

dzia³aæ jako system czasu rzeczywistego,
osi¹gaæ wysok¹ dostêpnoœæ systemu, co mo¿e zapewniæ praca wersji z redundancj¹,
musi byæ systemem bezpiecznym, a wiêc zapewniaæ integralnoœæ danych,
gwarantowaæ op³acalnoœæ inwestycji przez kompatybilnoœæ z przysz³ymi rozwi¹zaniami,
— zmiana wersji j¹dra systemu nie mo¿e powodowaæ znacznych nak³adów na dostosowanie urz¹dzeñ obiektowych lub na serwis.
Do celów wizualizacji i interfejsu u¿ytkownik-system bêd¹ stosowane standardowe
systemy oprogramowania typu SCADA ewentualnie z odpowiednimi modyfikacjami. Równie¿ inne oprogramowanie aplikacyjne wymagane na stacjach dyspozytorskich bêdzie coraz
czêœciej oparte na oferowanym na rynku oprogramowaniu narzêdziowym zamiast oprogramowania tworzonego przez samych dostawców systemów.
Powy¿sza nowa koncepcja systemów monitorowani i wizualizacji pozwoli uzyskiwaæ
odpowiedni¹ funkcjonalnoœæ systemu przy umiarkowanych kosztach (Maier 2004).
W zakresie rozwi¹zañ sprzêtowych równie¿ mo¿na spodziewaæ siê dalszych stopniowych zmian. Elementy koñcowe systemów monitorowania i wizualizacji bêd¹ coraz czêœciej
umo¿liwia³y przetwarzanie informacji w bezpoœredniej bliskoœci procesu oraz bêd¹ wyposa¿one w interfejsy standardowych magistral komunikacyjnych. Zatem urz¹dzenia stacyjne
mog¹ utraciæ czêœæ funkcji zwi¹zanych z przetwarzaniem informacji. Opracowywanie specyficznych urz¹dzeñ stacyjnych nie bêdzie op³acalne ze wzglêdu na zbyt ma³e zapotrzebowanie. Integrowane bêd¹ standardowe sterowniki przemys³owe typu PLC lub urz¹dzenia
stacyjne bêd¹ konfigurowane z dostêpnych na rynku modu³ów sprzêtowych i programowych.
W strukturze systemów bêdzie mo¿na wyró¿niæ kilka rodzajów sieci komunikacyjnych
(rys. 2). Podstawowa sieæ komunikacyjna systemów typu Fast Ethernet, czêsto w wersji
Redundant Ring, bêdzie ³¹czy³a urz¹dzenia stacyjne i obs³ugi z zak³adow¹ sieci¹ lokaln¹.
W du¿ych konfiguracjach systemów, komunikacjê miêdzy urz¹dzeniami stacyjnymi zapewni¹ lokalne sieci typu fieldbus w topologii Token Ring i w wersji z redundancj¹ po³¹czeñ
i sprzêtu. Czêsto wykorzystywane bêd¹ ³¹cza œwiat³owodowe. Rozwi¹zania systemów zapewni¹ iskrobezpieczeñstwo dla stref zagro¿onych wybuchem. W dalszej przysz³oœci oka¿e
siê, czy bêdzie mo¿liwe zastosowanie standardowej sieci Ethernet tak¿e jako sieci typu
fieldbus na najni¿szym poziomie struktury systemu, z zapewnieniem iskrobezpieczeñstwa
i zasilania urz¹dzeñ.
Systemy monitorowania i wizualizacji spe³niaj¹ obecnie podstawowe wymagania u¿ytkowników. Jednak zg³aszane te¿ s¹ dodatkowe wymagania, np:
— mo¿liwoœæ analizy osi¹gów projektowanego systemu np. w zakresie oceny skutecznoœci wprowadzenia redundancji,
— niezawodna diagnostyka wszystkich odchyleñ od ustalonych warunków dzia³ania,
— rozbudowa funkcji diagnostyki dla samego systemu,
— zrozumia³e i wiarygodne komunikaty o b³êdach,
— bezpieczne i ³atwe serwisowanie i wprowadzanie zmian podczas pracy systemu,
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— wysoka dostêpnoœæ systemu tak¿e w przypadku rozwi¹zañ na bazie komputerach
typu PC,
— mo¿liwoœæ uruchamiania nowych wersji oprogramowania systemu (upgrade) z minimalnym wp³ywem na jego dzia³anie oraz ma³o uci¹¿liwe migracje systemów,
— d³ugi czas eksploatacji z gwarancj¹.
Ju¿ obecnie obserwuje siê du¿y wp³yw wykorzystania technologii informatycznych
w projektowaniu systemów monitorowania i ich eksploatacji. Istotne jest, aby uwzglêdniaæ
fakt, ¿e cykl innowacji w zakresie technologii informatycznych jest znacznie krótszy ni¿
w przypadku urz¹dzeñ automatyki. Dlatego konieczne jest ogólne ca³oœciowe spojrzenie na
zarz¹dzanie cyklem ¿ycia systemów. Obok w³asnoœci jakoœciowych systemu, takich jak
niezawodnoœæ i stabilnoœæ, nale¿y uwzglêdniæ nowe w³asnoœci systemu, takie jak mo¿liwoœæ ³atwego uruchamiania innych wersji oprogramowania i do migracji systemu. W³asnoœci te nie mog¹ wystêpowaæ przypadkowo, musz¹ byæ celowo implementowane w porozumieniu z dostawcami, którzy musz¹ gwarantowaæ te w³asnoœci w ca³ym cyklu ¿ycia
systemu. U¿ytkownicy bêd¹ zmuszeni braæ pod uwagê koniecznoœæ czêstszych zmian ni¿
dawniej, ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê nowe rozwi¹zania daj¹ce dodatkowe korzyœci.
Sytuacja ta wp³ynie tak¿e na sposób planowania procesów produkcji z wykorzystaniem
takich systemów monitorowania, tak¿e w d³u¿szych horyzontach czasowych.
W dalszym rozwoju funkcjonalnoœci systemów monitorowania i wizualizacji istotne jest,
aby nowe funkcje nie ingerowa³y w dzia³anie dotychczasowego systemu. W tym celu nale¿y
zapewniæ jasne zasady dostêpu do systemu z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa informacji,
a awarie lub zak³ócenia w rozszerzonym systemie nie mog¹ ograniczaæ funkcji lub zak³ócaæ
pracy podstawowej konfiguracji systemu (Kopec 2005; Schlemmer 2006).
Systemy monitorowania i wizualizacji w kopalniach g³êbinowych s¹ stopniowo unowoczeœniane, zw³aszcza w zakresie funkcjonalnym oraz niezawodnoœci oraz szybkoœci dzia³ania. G³ówne czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój tych systemów to rosn¹ce wymagania wynikaj¹ce z uaktualnianych przepisów prawa górniczego oraz dostêpnoœæ nowych technologii
i metod pomiarowych (Wojciechowski 2004; Szafrañski, Wasilewski 2006).
Du¿e znaczenie mog¹ mieæ prace rozwojowe nad miniaturowymi czujnikami wielkoœci
fizycznych. Technologia MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) w zaawansowanych
uk³adach wykorzystuje nie tylko w³asnoœci elektryczne krzemu, ale równie¿ w³asnoœci
mechaniczne. Inne nowe rozwi¹zania to czujniki macierzowe, w których wykorzystuje siê
selektywnoœæ na wiele gazów. W ten sposób mo¿na budowaæ inteligentne czujniki do
wykrywania po¿arów, o bardzo krótkim czasie odpowiedzi i du¿ej wiarygodnoœci alarmów.
Wzglêdy bezpieczeñstwa w kopalni wymagaj¹ równie¿ wykorzystania nowoczesnych
technologii teleinformatycznych. Coraz wiêksza liczba danych pomiarowych, ale równie¿
sygna³ów mowy i wizji wymaga du¿ej przepustowoœci systemów transmisji danych. Zastosowanie systemów kamer umo¿liwi przekazywanie obrazu z wybranych miejsc kopalni
bezpoœrednio do stanowiska dyspozytorskiego. Wiele informacji zbieranych bêdzie z urz¹dzeñ mobilnych nie zawsze zasilanych kablowo z kopalnianej sieci energetycznej. Konieczna bêdzie zatem infrastruktura teleinformatyczna zdolna obs³u¿yæ ró¿norodne Ÿród³a
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danych. Wykorzystywana bêdzie tradycyjna sieæ teletechniczna oraz ³¹cza œwiat³owodowe
wraz ze stacjami bazowymi ³¹cznoœci bezprzewodowej pokrywaj¹c ca³¹ rozleg³¹ przestrzeñ
kopalni. W ten sposób bêdzie mo¿liwe zbieranie danych zarówno z czujników stacjonarnych, jak i z czujników mobilnych komunikuj¹cych siê bezprzewodowo
(www.honeywell 2007).
Bezprzewodowe uk³ady pomiarowe mog¹ mieæ du¿e znaczenie w przemys³owych systemach telemetrycznych. Szczególnie w trudnych warunkach, jakimi s¹ podziemia kopalñ
utrzymanie sieci kablowej jest czêsto trudne. Dotyczy to miêdzy innymi dr¹¿onych wyrobisk. Czêsto zagro¿enie metanowe wystêpuje wewn¹trz obszaru zabezpieczanego, tzn.
wewn¹trz œciany, czy chodnika. Zastosowanie tradycyjnych czujników do kontroli zagro¿enia metanowego przy przemieszczaj¹cym siê froncie by³oby trudne, ze wzglêdu na koniecznoœæ przebudowywania czujników wraz z kablami. Rozwi¹zaniem mog¹ byæ metanomierze z bezprzewodow¹ transmisj¹ danych, równie¿ odpowiednie przy pomiarach
wykonywanych na maszynach mobilnych np. kombajnach, czy kolejkach spalinowych.
W obu tych przypadkach przy przekroczeniu progu alarmowego konieczne jest nie tylko
dzia³anie lokalne tzn. wy³¹czenie energii elektrycznej i unieruchomienie maszyny, ale
równie¿ automatyczne przekazanie danych do dyspozytora o wystêpuj¹cym zagro¿eniu.
Przysz³e systemy monitorowania i wizualizacji bêd¹ dysponowa³y du¿ymi mo¿liwoœciami obliczeniowymi w zakresie specjalistycznego przetwarzania danych i wczesnego
wykrywania zagro¿eñ na podstawie symptomów. Najnowsze systemy wspomagania dyspozytora kopalni na wypadek po¿aru oprócz bie¿¹cego wskazywania mierzonych parametrów na schematach kopalni, maj¹ cechy systemów ekspertowych i pozwalaj¹ automatycznie wskazywaæ strefy zagro¿enia i mo¿liwoœci ewakuacji ludzi. Natomiast w najnowszych zintegrowanych systemach automatyzacji kopalni proponuje siê zastosowanie
systemów ³¹cz¹cych funkcje nadzoru i operacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ za pomoc¹
standardowego oprogramowania typu MES (Manufacturing Execution System). Modu³owy system MES zapewnia ci¹g³y przep³yw informacji miêdzy poziomami zarz¹dzania
i produkcji umo¿liwiaj¹c optymalizacjê wszystkich procesów zgodnie z celami zak³adu
(www.siemens 2007).

Podsumowanie
Do efektywnego zarz¹dzania podziemnym zak³adem górniczym oraz zapewnienia bezpieczeñstwa za³ogi pracuj¹cej w wyrobiskach wymagana jest odpowiednia organizacja
pracy i uzyskiwane na bie¿¹co obiektywne informacje o przebiegu procesu technologicznego i stanie bezpieczeñstwa. Pozyskiwanie takich informacji umo¿liwiaj¹ systemy
monitorowania i wizualizacji, tworz¹ce komputerowe systemy dyspozytorskie, które wspomagaj¹ pracê dyspozytorów w ca³ym zakresie zadañ. Stale jednak wzrastaj¹ wymagania
u¿ytkowników tych systemów, ulegaj¹ zmianom przepisy bezpieczeñstwa, dostêpne staj¹ siê
nowe technologie. W nastêpnych latach oczekuje siê zmian zarówno w architekturze sys-
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temów monitorowania i wizualizacji, jak i ich funkcjonalnoœci. Wa¿na bêdzie dalsza integracja systemów oraz dodatkowe mo¿liwoœci komunikacji u¿ytkowników z systemem.
Doœwiadczenia firm z ró¿nych krajów zwi¹zane z wykorzystaniem nowych technologii
informatycznych w procesach wydobycia gazu i ropy naftowej s¹ wysoce zadowalaj¹ce.
Równie¿ w górnictwie nale¿y spodziewaæ siê wykorzystania w szerszym stopniu najnowszych rozwi¹zañ z zakresu technologii informacyjnych, zw³aszcza w zakresie oprogramowania zaawansowanych systemów monitorowania i sterowania w czasie rzeczywistym, zintegrowanego zarz¹dzania danymi, wielowymiarowego modelowania oraz komunikacji.
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EXPERIENCES AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MONITORING AND VISUALIZATION SYSTEMS
FOR THE MINING TECHNOLOGICAL PROCESS WITH THE PURPOSE TO RAISE PRODUCTIVITY
AND TO IMPROVE SAFETY AT WORK
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Abstract
In the paper the issues of the organization of a production process in coal mines are characterized with respect
to natural and technical hazards. Next, the issues related to the structure, functions and utilization of monitoring
and visualization systems in mines are presented. In the second part of the paper the development directions of
monitoring and visualization systems, especially in mine applications, are shown. The increasing significance
of information and communication technologies in this area is underlined.
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System kontroli parametrów bezpieczeñstwa i procesów
technologicznych w Kopalni Wêgla Kamiennego „JAS-MOS”

S³owa kluczowe
Bezpieczeñstwo kopalni, kontrola parametrów bezpieczeñstwa i procesów technologicznych
Streszczenie
W artykule przedstawiono g³ówne elementy systemu kontroli parametrów bezpieczeñstwa i procesów technologicznych zastosowane w KWK „JAS-MOS”.

1. Ogólna charakterystyka uk³adów kontroli parametrów bezpieczeñstwa
i procesów technologicznych w KWK „JAS-MOS”
W kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. w ostatnich latach k³adzie siê niezwykle du¿y nacisk na modernizacjê urz¹dzeñ i uk³adów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i komfort pracy zatrudnionych pracowników. Przyk³adem tego jest miêdzy innymi
modernizacja uk³adów kontroli procesów technologicznych i parametrów bezpieczeñstwa
w kopalni „JAS-MOS”. W 2005 roku przeprowadzono gruntown¹ modernizacjê dyspozytorni zak³adowej, dyspozytorni metanometrycznej i stacji geofizyki górniczej.
Parametry bezpieczeñstwa rejestrowane przez czujniki nie tylko zapewniaj¹ bezpieczeñstwo zatrudnionych na dole pracowników, ale równie¿ podczas tragicznego wybuchu
py³u wêglowego w 2002 r. w zasadniczy sposób przyczyni³y siê do wyjaœnienia przyczyn
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tego wypadku, jak równie¿ s³u¿¹ w wielu przypadkach do wyjaœniania wielu zjawisk np.
zwi¹zanych z wydzielaniem siê metanu z górotworu.
1.1. D y s p o z y t o r n i a z a k ³ a d o w a
Kopalnia „JAS-MOS” posiada dyspozytorniê zak³adow¹, która wyposa¿ona jest w nastêpuj¹ce urz¹dzenia:
Alarmowe urz¹dzenie dyspozytorskie typu AUD-80
Alarmowe urz¹dzenie dyspozytorskie typu AUD-80 posiada pojemnoœæ 240NN. Linie
alarmowe z AUD poprzez bariery ochronne prowadzone s¹ na dó³ kopalni, gdzie zakoñczone s¹ sygnalizatorami alarmowymi typu ASA-80, S.A.-86 i SAW-86 oraz do podstawowych obiektów na powierzchni, gdzie zakoñczone s¹ telefonami alarmowymi typu
ATA-80.
Urz¹dzenie umo¿liwia:
— równoczesne rozg³aszanie i alarmowanie za³ogi na jednym lub na dowolnej iloœci
obwodów do³owych i powierzchniowych,
— przyjmowanie zg³oszeñ przywo³ania dyspozytora przez abonenta,
— nadawanie automatyczne komunikatów,
— centralne ³adowanie lokalnych Ÿróde³ zasilaj¹cych w urz¹dzeniach abonenckich.
Urz¹dzenie dyspozytorsko-konferencyjne typu UDK
Urz¹dzenie dyspozytorsko-konferencyjne typu UDK umo¿liwia dyspozytorom bezpoœrednie po³¹czenie z awizem do³owym i powierzchniowym centrali automatycznej, wymaganymi wa¿nymi obiektami i miejscami ci¹gu technologicznego na powierzchni i dole
kopalni. Jego pojemnoœæ wynosi 110NN.
Urz¹dzenia kontroli parametrów produkcji i bezpieczeñstwa
System kontroli parametrów produkcji i bezpieczeñstwa oparty jest na urz¹dzeniu transmisji wielokrotnej typu FOD o pojemnoœci 900 czujników. Informacje z dwustanowych
czujników pracy maszyn zwi¹zanych z procesem produkcji oraz parametrami bezpieczeñstwa (praca wentylatorów, pomp, po³o¿enia tam wentylacyjnych itp.) przes³ane przez system
transmisji wielokrotnej obrazowane s¹ dwoma drogami:
— na tablicach synoptycznych typu STM dyspozytora zak³adowego i metanometrii,
— na komputerach systemu ZEFIR NT zabudowanych na stanowiskach dyspozytorów
oraz osób kierownictwa i dozoru wy¿szego kieruj¹cych ruchem kopalni.
1.2. D y s p o z y t o r n i a m e t a n o m e t r y c z n a
W sk³ad dyspozytorni metanometrycznej Kopalni „JAS-MOS” wchodz¹ nastêpuj¹ce
urz¹dzenia i systemy:
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Rys. 1. Schemat blokowy dyspozytorni zak³adowej KWK „JAS-MOS’
Fig. 1. Flow chart dispatch room „JAS-MOS” Coal Mine

— dziesiêæ central systemu telemetrycznego typu CST-40 o ³¹cznej pojemnoœci 400
kana³ów,
— system wspomagania dyspozytora metanometrii typu SWµP-3,
— urz¹dzenia zasilania podstawowego i rezerwowego, wspólne dla urz¹dzeñ dyspozytorni zak³adowej i metanometrycznej.
Urz¹dzenia dyspozytorni metanometrycznej umieszczone s¹ na dwóch piêtrach budynku
dyspozytorni zak³adowej.
Na pierwszym piêtrze – w pomieszczeniu hali stojaków ustawione s¹ stanowiska komputerowe obs³ugi systemu wspomagania dyspozytora SWµP-3 (MAGIK, CYKLOP, HERMES). Na tym piêtrze znajduj¹ siê równie¿ urz¹dzenia zasilania podstawowego i rezerwowego.
Na drugim piêtrze budynku w Dyspozytorni Metanometrycznej znajduje siê dziesiêæ
central systemu telemetrycznego typu CST-40. Zosta³y one zlokalizowane na wprost stanowiska dyspozytora metanometrii. Œrodkow¹ czêœæ zajmuje stanowisko dyspozytorskie,
wyposa¿one w pulpity sterownicze oraz komputery z monitorami. Nad centralami CST-40
na œcianie czo³owej przed dyspozytorem znajduje siê tablica synoptyczna.
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Centrala systemu telemetrycznego typu CST-40.
Centrala systemu telemetrycznego CST-40 przeznaczona jest do ci¹g³ej kontroli i rejestracji parametrów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem kopalni w zakresie zagro¿eñ metanowych i po¿arowych, automatycznej sygnalizacji u dyspozytora przekroczeñ zadanych progów alarmowych oraz automatycznego wy³¹czenia zasilania maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych. Centrala CST-40 pozwala na zdaln¹ i automatyczn¹ kontrolê zawartoœci metanu
w powietrzu wentylacyjnym i ruroci¹gach odmetanowania, prêdkoœci powietrza, tlenku
wêgla. Mo¿liwy jest równie¿ pomiar innych wielkoœci pod warunkiem, ¿e zastosowane
czujniki posiadaj¹ parametry dostosowane do pracy w przyjêtej dla centrali konwencji.
Z central¹ mo¿e wspó³pracowaæ maksymalnie do 40 czujników dopuszczonego typu. Centrala systemu telemetrycznego CST-40 wykonuje automatyczne wy³¹czenia zasilania za
pomoc¹ pod³¹czonych do linii urz¹dzeñ wy³¹czaj¹cych poprzez programow¹ matrycê wy³¹czeñ. Matryca ta prezentowana jest w formie graficznej umo¿liwiaj¹cej natychmiastow¹
ocenê przez operatora powi¹zañ pomiêdzy urz¹dzeniami.
Dzia³anie centrali CST-40 polega na przekazywaniu informacji o atmosferze kopalni
przez umieszczone pod ziemi¹ czujniki, zamieniaj¹ce wielkoœci fizyczne na sygna³y elektryczne, modulowane czêstotliwoœciowo. Sygna³y te, przesy³ane po liniach telemetrycznych,
zostaj¹ w modu³ach linii centrali CST-40 poddane obróbce, a nastêpnie zarejestrowane
w rejestratorze komputerowym. W przypadkach przekroczeñ dopuszczalnych parametrów
atmosfery kopalnianej, system generuje sygna³y alarmowe, które zostaj¹ wysy³ane po tych
samych liniach telemetrycznych do odbiorników alarmu, powoduj¹cych wy³¹czenie sieci
energetycznej w zagro¿onych rejonach kopalni.
Praca systemu CST-40 oparta jest na okresowym zapytaniu o wartoœæ pomiaru z poszczególnych czujników na dole kopalni lub w zagro¿onych obiektach na powierzchni. W przerwach pomiêdzy pytaniami nastêpuje ³adowanie akumulatorów znajduj¹cych siê w czujnikach.
Z tego powodu praca czujników jest niezale¿na od zasilania elektrycznych urz¹dzeñ do³owych
(czujniki zasilane s¹ buforowo z powierzchni liniami pomiarowymi). Sygnalizacja alarmu lub
ostrze¿enia nastêpuje w chwili przekroczenia lub spadku wartoœci mierzonej nastawionego
progu. Generalnie w liniach pracuj¹cych z czujnikami niskich stê¿eñ metanu i tlenku wêgla
sygnalizacja nastêpuje po przekroczeniu nastawionego progu, a w liniach z czujnikami wysokich stê¿eñ metanu, prêdkoœci powietrza czy ró¿nicy ciœnieñ po spadku poni¿ej nastawionego
progu. Ustawienia te mo¿na zmieniaæ przy konfiguracji czujnika.
Optyczna i akustyczna sygnalizacja oraz mo¿liwoœæ natychmiastowego odczytu stê¿enia
metanu lub innej wielkoœci mierzonej w dowolnym punkcie pomiarowym pozwala na szybk¹
lokalizacjê miejsca i stopnia zagro¿enia, a tak¿e pozwala na wy³¹czenie urz¹dzeñ elektrycznych pracuj¹cych w tych punktach.
Normalnym stanem pracy centrali jest cykl automatyczny polegaj¹cy na indywidualnym
dla ka¿dej linii zapytaniu czujnika o pomiar. Cykl ten w zale¿noœci od typu pod³¹czonego
czujnika trwa od 6 sekund do 4 minut.
Zasada dzia³ania centrali polega na tym, ¿e w trakcie zapytania o pomiar czujników
nastêpuje odwrócenie biegunowoœci pr¹du p³yn¹cego w linii (pr¹du, który normalnie do³a-
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dowuje akumulator w przetworniku). Ca³y pomiar na jednym czujniku w zale¿noœci od typu
trwa od 1–4 s.
Centrala CST-40 zbudowana jest w formie wolnostoj¹cej szafy. Wewn¹trz stojaka
zastosowano mieszan¹ konstrukcjê typu panelowo-kasetowego. W sk³ad centrali wchodz¹
nastêpuj¹ce panele:
– panel komunikacji,
— PK
— PM – panel monitora,
– panel rejestratora komputerowego,
— PR
— PKL – panel klawiatury,
— KL – 4 kasety linii po 10 modu³ów linii ML w ka¿dym,
– panel zasilacza.
— PZ
System wspomagania dyspozytora metanometrii SWmP-3
Zadaniem Systemu Mikroprocesorowego Wspomagania Dyspozytora
Metanometrii SWmP-3 jest prowadzenie ci¹g³ej rejestracji danych z central
telemetrycznych oraz wy- branych sygna³ów dwustanowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa
pracy w kopalni. System dostarcza dyspozytorowi metanometrii oraz kierownictwu szybkiej
i dok³adnej informacji o stanie zagro¿enia w ca³ej kopalni.
System SWmP-3 zbudowany jest w oparciu o Centralny Modu³ Pomiarowy
CMP/SWmP-3, Modu³ Raportuj¹co-Archiwizuj¹cy MRA.
Centralny Modu³ Pomiarowy CMP/SWmP-3 realizuje m.in. nastêpuj¹ce funkcje:
— zbierania danych z central metanometrycznych,
— przesy³ania danych do modu³u MRA,
— przekazywania danych analogowych do systemu ZEFIR, wyœwietlanie na monitorze
aktualnie wystêpuj¹cych alarmów.
Modu³ Raportuj¹co-Archiwizuj¹cy MRA/SWìP-3 spe³nia nastêpuj¹ce funkcje:
— zbierania danych analogowych z central metanometrycznych,
— rejestracji danych na twardym dysku,
— wprowadzania i wyprowadzania danych o konfiguracji czujników,
— raportowania wed³ug zadanego przez operatora schematu na ekranie monitora lub
drukarce,
— obróbki danych w celu przedstawienia ich w postaci wykresów graficznych,
— analizy wyników pomiarów w zadanym okresie czasu.
Zasilanie podstawowe urz¹dzeñ dyspozytorskich i ³¹cznoœci
Budynek Dyspozytorni Zak³adowej zasilany jest z dwóch niezale¿nych linii:
— zasilania podstawowego,
— zasilania rezerwowego,
prze³¹czanych uk³adem SZR. Z szafy SZR zasilane s¹ odbiory „administracyjne” budynku
Dyspozytorni Zak³adowej oraz rozdzielnie zasilania urz¹dzeñ i systemów dyspozytorskich.
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Rys. 2. Przekrój przez II piêtro dyspozytorni zak³adowej KWK „JAS-MOS”
Fig. 2. Cross-section II floor dispatch room „JAS-MOS” Coal Mine

Urz¹dzeniami gwarantuj¹cymi zasilanie po zaniku napiêcia z sieci elektroenergetycznej s¹:
— agregat pr¹dotwórczy AP typu HE-P75E1,
— dwa zasilacze bezprzerwowe Cover ZP200 wspó³pracuj¹ce z bateriami akumulatorów bezobs³ugowych EPL110-12.
Szafa SZR po zaniku napiêcia w sieci uruchamia w sposób automatyczny agregat
pr¹dotwórczy AP, nastêpnie po uruchomieniu agregatu prze³¹cza odp³ywy na prace z agregatu. Szafa SZR jest w ca³oœci zaprojektowana przez producenta agregatu. Agregat pr¹dotwórczy stanowi rezerwowe Ÿród³o zasilania urz¹dzeñ stacyjnych systemów dyspozytorni
zak³adowej i metanometrycznej oraz ³¹cznoœci.
1.3. S t a c j a g e o f i z y k i g ó r n i c z e j
Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej w KWK „JAS-MOS” wyposa¿ona jest w nastêpuj¹c¹ aparaturê geofizyczn¹ i oprogramowanie s³u¿¹ce do obserwacji stanu zagro¿enia
t¹paniami.
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Obserwacja sejsmologiczna obszaru górniczego KWK „JAS-MOS” prowadzona jest
przy pomocy aparatury sejsmologicznej typu „ARAMIS”, „AS-1” z analogowym systemem
transmisji sygna³ów sejsmometrycznych typu TSS o pojemnoœci 16 kana³ów oraz aparatury
typu ARAMIS M/E z cyfrowym sytemem transmisji sygna³ów typu DTSS o pojemnoœci
16 kana³ów.
— Aktualnie sieæ sejsmologiczna sk³ada siê z 22 stanowisk sejsmometrów SPI-70
i 2 sond DLM2001 rozmieszczonych na ró¿nych poziomach kopalni. Lokalizacja
wstrz¹sów oraz wyznaczanie ich energii odbywa siê za pomoc¹ oprogramowania
AS-2, ARAMIS-WIN, SEJSGRAM i MULTILOK.
— Obserwacja sejsmoakustyczna prowadzona jest przy pomocy aparatury typu
„ARES-3„ o pojemnoœci 8 kana³ów i „ARES-5 o pojemnoœci 8 kana³ów. Obserwacj¹
sejsmoakustyczn¹ objête bêd¹ roboty górnicze prowadzone w pok³adach zaliczonych
do zagro¿onych t¹paniami zgodnie z ustaleniami Zespo³u ds. T¹pañ i Zwalczania
Zagro¿enia Zawa³owego. Ocena stanu zagro¿enia t¹paniami odbywa siê za pomoc¹
oprogramowania ARES OCENAWIN i ANALIZA.
— DoraŸnie wykonywane s¹ pomiary wzbudzonej aktywnoœci sejsmoakustycznej przy
pomocy przenoœnej aparatury typu „WLIS”.
— W rejonach aktywnych sejsmicznie na powierzchni kopalnia prowadzi pomiary
przyspieszeñ drgañ gruntu przy pomocy aparatury ARP2000P.
1.4. £ ¹ c z n o œ æ t e l e f o n i c z n a
W KWK „JAS-MOS” zainstalowana jest centrala telefoniczna typu CKK-70 o pojemnoœciach 600/800NN. Do centrali do³¹czeni s¹:
— poprzez iskrobezpieczne abonenckie uk³ady liniowe typu IAUL-CAMAC abonenci
sieci do³owej wyposa¿eni w aparaty iskrobezpieczne typu ATI,
— poprzez iskrobezpieczne uk³ady liniowe typu UTI abonenci sieci do³owej wyposa¿eni w aparaty iskrobezpieczne typu TIG,
— abonenci sieci powierzchniowej.
Po³¹czenia wychodz¹ce od abonentów sieci do³owej jak równie¿ po³¹czenia miêdzy
abonentami sieci do³owej realizowane s¹ pó³automatycznie, przy udziale obs³ugi stanowiska
poœrednicz¹cego wydzielonego do obs³ugi abonentów do³owych.

Podsumowanie
Kopalnie Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. maj¹ wieloletnie doœwiadczenie zwi¹zane
z zagro¿eniem metanowym. Ju¿ na etapie budowy ka¿dej z kopalñ wszystkie pok³ady
zaliczano do IV kategorii zagro¿enia metanowego – do tego zagro¿enia dostosowano metody
eksploatacji i urz¹dzenia oraz maszyny. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e potrafiliœmy
w tym zakresie opanowaæ ¿ywio³, poniewa¿ przez wiele ubieg³ych lat metan nie stworzy³
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powa¿niejszego zagro¿enia, a modernizacja dyspozytorni metanometrycznej tylko zwiêksza
jeszcze to bezpieczeñstwo.
Wraz ze wzrostem g³êbokoœci eksploatacji pojawia siê w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej S.A. nowe, do tej pory nieznane zagro¿enie – zagro¿enie t¹paniami i pomimo
stosowania najnowszej aparatury zagro¿enie to jest trudne do opanowania.
Przeprowadzona modernizacja urz¹dzeñ kontroli parametrów bezpieczeñstwa i parametrów produkcji przeprowadzona w kopalni „JAS-MOS” oraz prowadzona w chwili
obecnej wymiana centrali telefonicznej krzy¿owej typu CKK-70 na cyfrow¹ typu Milenium
DGT oraz wymiana systemu alarmowo-rozg³oszeniowego na system typu SAT dostosowa³a
je do stanu dzisiejszej zaawansowanej techniki i pozwala zachowaæ mo¿liwie maksymalne
bezpieczeñstwo dla pracuj¹cych na dole.
Trzeba mieæ tylko przekonanie, ¿e zaawansowana technika, nowe rozwi¹zania i bezawaryjne urz¹dzenia zwyciê¿¹ z si³ami przyrody i ludzkimi b³êdami.
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CONTROL SYSTEM OF SECURITY PARAMETERS AND TECHNOLOGICAL PROCESSES IN “JAS-MOS” COAL MINE
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Abstract
The article features the main elements of security check parameters system and processing used in hard-coal
mine „JAS-MOS” after thorough modernization of dispatcher’s office equipment.
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Elektroniczne Miejsce Pracy jako nowoczesne narzêdzie dostêpu
do informacji w przedsiêbiorstwie
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Streszczenie
W referacie przedstawiono definicjê elektronicznego miejsca prac EMP, funkcjonalnoœæ zastosowanych
rozwi¹zañ, kryteria doboru technologii dla u¿ytkownika koñcowego i dla korporacji wdra¿aj¹cej EMP, korzyœci
z jego stosowania dla pracownika i przedsiêbiorstwa.

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem zastosowañ informatyki pojawi³o siê nowe pojêcie Elektronicznego
Miejsca Pracy – EMP, które zrodzi³o siê z potrzeby ujednolicenia i zebrania w jednym
miejscu rozproszonych informacji przep³ywaj¹cych i przetwarzanych w przedsiêbiorstwie.
Elektroniczne Miejsce Pracy EMP jest czymœ w rodzaju wirtualnego stanowiska pracy
(pulpitu) ka¿dego pracownika, który ma lub powinien mieæ dostêp do zasobów przedsiêbiorstwa i niezbêdnych do pracy informacji lub te¿ sam te informacje posiada, czy
generuje i udostêpnia innym. W œwiecie aplikacji rozproszonych spora czêœæ informacji jest
tracona, zostaje przek³amana, dociera do adresata zbyt póŸno, jest nieaktualna, niepotrzebnie
siê powiela, zostaje dostarczona do nieprawid³owego odbiorcy itp. Ma to ogromny wp³yw na
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jakoœæ wspó³pracy w zespo³ach, a tak¿e na jakoœæ podejmowania decyzji i ogólny wynik
firmy. Podstawowym za³o¿eniem jest stworzenie Elektronicznego Miejsca Pracy jednolitego
i wspólnego dla wszystkich „udzia³owców”, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko w przedsiêbiorstwie i wykonywane zadania (mo¿e dotyczyæ tak¿e udzia³owców spoza przedsiêbiorstwa – klientów, dostawców). Rozwi¹zanie takie jest mo¿liwe dziêki daleko rozwiniêtym mechanizmom definiowania ról i uprawnieñ z nimi zwi¹zanych. Dostêp do informacji
oznacza nie tylko dostêp do raportów, bazy wiedzy, og³oszeñ, e-maili, zasobów dokumentacyjnych przedsiêbiorstwa itp. – to równie¿ dostêp do konkretnych dziedzinowych systemów informatycznych funkcjonuj¹cych w przedsiêbiorstwie, poprzez ich zintegrowanie
z Elektronicznym Miejscem Pracy [1]. Ogólnie sformu³owana potrzeba ujednolicenia i skupienia informacji w jednym miejscu stanowi podsumowanie szeregu potrzeb, takich jak:
— opracowanie jednolitych standardów postêpowania z informacj¹, w tym prezentowania informacji oraz jej ochrony;
— uodpornienie systemu obiegu informacji na zachodz¹ce i planowane zmiany organizacyjne;
— wdro¿enie mechanizmów wspieraj¹cych pracê grupow¹ takich jak:
– kalendarze, fora dyskusyjne, wbudowane edytory tekstów,
– obieg pracy zwi¹zany dokumentami i procesami biznesowymi – (workflow),
– komunikacja natychmiastowa eliminuj¹ca w du¿ym stopniu koniecznoœæ u¿ywania telefonów (chat, Voice over IP),
– telekonferencje umo¿liwiaj¹ce wspóln¹ pracê nad dokumentami w trybie
live/on-line,
– integracjê z systemami dziedzinowymi;
— automatyzacja zadañ w ramach procedur wspieraj¹cych obs³ugê procesów biznesowych w zakresie podstawowym z mo¿liwoœci¹ rozbudowy do pe³nego, dynamicznego zarz¹dzania procesami biznesowymi (modelowanie, orkiestracja, uruchamianie
na dedykowanym silniku obs³ugi procesów biznesowych, monitorowanie wraz z graficzn¹ prezentacja wskaŸników Key Performance Indicators (KPI));
— zbudowanie centralnego repozytorium dokumentów – w³aœcicielem dokumentów
powinna byæ firma, a nie jej pracownicy;
— usuniêcie przeszkód w dostêpie do poprawnych i wiarygodnych informacji, przeszkód zwi¹zanych z jej rozproszeniem w ró¿nych, niezsynchronizowanych Ÿród³ach
oraz braku pewnoœci co do jej statusu.

1. Funkcjonalnoœæ elektronicznego miejsca pracy – EMP
Funkcjonalnoœæ rozwi¹zañ Elektronicznego Miejsca Pracy – EMP podano na diagramie 1.
Prawid³owo wdro¿ona koncepcja Elektronicznego Miejsca Pracy – EMP:
— zintegruje kluczowe informacje oraz aplikacje w celu zapewnienia u¿ytkownikom
jednego wgl¹du obejmuj¹cego ca³e przedsiêbiorstwo,
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Diagram 1. Funkcjonalnoœæ Elektronicznego Miejsca Pracy – EMP
Diagram 1. Digital Workplace functionality

— zapewni spójne œrodowisko pracy u¿ytkownika jako element budowy kultury korporacyjnej,
— ujednolici procedury przep³ywu informacji – obieg dokumentów,
— udostêpni œrodowiska pracy zdalnej i pracy grupowej,
— zwiêkszy poziom automatyzacji zadañ,
— umo¿liwi wspó³dzielenie wiedzy i dostêp do informacji niezale¿nie od miejsca jej
sk³adowania,
— zagwarantuje jednolite zasady dostêpu i ochrony informacji,
— bêdzie niezale¿ne od ewentualnych zmian w strukturach organizacyjnych przedsiêbiorstwa,
— skróci czas potrzebny na dotarcie do niezbêdnych informacji i przyczyni siê do
u³atwienia podejmowania decyzji,
— u³atwi dostêp do aplikacji zintegrowanych z Elektronicznym Miejscem Pracy – EMP
(dostêp z jednego miejsca, jedno logowanie, autoryzacja i autentykacja),
— da klientowi, dostawcy, czy innemu udzia³owcy dostêp do jego w³asnych zleceñ,
rozliczeñ, statusu spraw, itp.
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2. Dobór technologii dla elektronicznego miejsca pracy – EMP
Elektroniczne Miejsce Pracy – EMP jest zatem pewnego rodzaju ide¹ na zorganizowanie
miejsca pracy, która zdefiniowana w ten sposób stanowi rozwi¹zanie klasy portalu korporacyjnego, do którego u¿ytkownik uzyskuje dostêp poprzez przegl¹darkê WWW.
2.1. I n f o r m a c j e p o d s t a w o w e
Portal pozwala na zintegrowanie siê z innymi, zewnêtrznymi systemami (np. Kompleks
Zatrudnieniowo-P³acowy-KZP, Kompleks Finansowo-Ksiêgowy-KFK, System Raportowania, itp.), w oparciu o ró¿ne technologie i koncepcje takie jak: formularze elektroniczne,
szyna komunikacyjna, J2EE , Service Oriented Architecture, Business Process Management,
aplikacje kompozytowe, itp., których krótki opis przedstawiono poni¿ej:
Portal
Centraln¹ czêœci¹ portalu Portal s¹ portlety. Portlet to ma³a aplikacja portalowa, zazwyczaj prezentowana jako ma³a ramka na stronie WWW. Portlety s¹ opracowywane,
wdra¿ane, zarz¹dzane i wyœwietlane niezale¿nie. Administratorzy i u¿ytkownicy mog¹
sk³adaæ spersonalizowane strony portalowe poprzez wybieranie i uk³adanie portletów, uzyskuj¹c w ten sposób dostosowane strony WWW.
Struktura portletów jest zgodna z przyjêtymi standardami (JSR-168) i pozwala na
swobodn¹ pracê ró¿nych podwykonawców. Umo¿liwia to wydzielenie poszczególnych
funkcjonalnoœci oraz ewaluacjê elementów Portalu.
Rozwi¹zania Portalowe posiadaj¹ z regu³y narzêdzie do budowania przep³ywów pracy.
Pozwala ono osobom odpowiedzialnym za procesy biznesowe, przedsiêbiorstwa tworzyæ i modyfikowaæ przep³ywy pracy, które s¹ dostosowane do potrzeb poszczególnych dzia³ów. U¿ytkownicy widz¹ tylko przydzielone im zadania i zwi¹zane z nimi informacje. Dziêki temu mog¹
szybciej podejmowaæ decyzje, a zadania nie gubi¹ siê w przepe³nionych skrzynkach odbiorczych.
Na rynku oprogramowania dostêpne s¹ Portale (wiod¹ce rozwi¹zania), które s¹ aplikacj¹
J2EE i wykorzystuj¹ infrastrukturê opart¹ na technologii Serwera Aplikacyjnego i standardach J2EE. Dlatego w procesie wyboru optymalnej topologii systemu nale¿y wzi¹æ pod
uwagê te same czynniki, które uwzglêdnia siê przy innych aplikacjach J2EE. Do najwa¿niejszych z tych czynników nale¿¹:
— bezpieczeñstwo,
— wydajnoœæ,
— przepustowoœæ,
— skalowalnoœæ,
— dostêpnoœæ,
— ³atwoœæ administrowania.
J2EE (Sun Microsystems Java 2 Platform, Enterprise Edition) – definiuje standard
tworzenia aplikacji opartych na architekturze wielowarstwowej. J2EE wykorzystuje jêzyk
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Java jako podstawê programowania logiki aplikacji oraz definiuje œrodowisko wykonania
i model aplikacji. Stosowan¹ technologi¹ komponentow¹ jest EJB (Enterprise Java Beans).
Klient kupuj¹cy rozwi¹zanie oparte na J2EE ma teoretycznie dowolny wybór je¿eli chodzi
o platformê sprzêtow¹, system operacyjny lub serwer aplikacji.
J2EE jest architektur¹ wielowarstwow¹. J2EE jest podzielona na logiczne czêœci, izoluje
warstwê logiki aplikacji od œrodowiska wykonania.
Formularz elektroniczny jest to formularz udostêpniony na stronie WWW s³u¿¹cy do
wpisywania do niego danych z mo¿liwoœci¹ z³o¿enia podpisu elektronicznego w celu
uwierzytelnienia danych i nadawcy.
Wiêkszoœæ procesów biznesowych wi¹¿e siê z tworzeniem lub wype³nianiem formularzy
elektronicznych, dlatego te¿ nale¿y uwzglêdniaæ potrzebê ³¹czenia przep³ywu pracy z mniej
lub bardziej zaawansowanymi funkcjami (odrêbne silniki obs³ugi formularzy) formularzy
elektronicznych. Elektroniczne formularze otwieraj¹ siê z regu³y w standardowym interfejsie portalu, dziêki czemu u¿ytkownicy mog¹ ³atwo czerpaæ informacje z innych aplikacji
podczas wspólnego tworzenia, edytowania lub przegl¹dania formularzy. Wype³niony formularz mo¿na automatycznie skierowaæ do nastêpnej osoby albo zapisaæ w repozytorium.
Szyna komunikacyjna (Enterprise Service Bus – ESB)
Je¿eli przyj¹æ, ¿e poni¿szy diagram prezentuje wszystkie obszary infrastruktury IT danej
korporacji to szyna komunikacyjna s³u¿y zapewnieniu elastycznej komunikacji miêdzy nimi
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Diagram 2. Us³ugi wspierane przez systemy IT w korporacji
Diagram 2. IT Services in corporation
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i mo¿e stanowiæ bazê do zaawansowanej integracji systemów. Szyna komunikacyjna s³u¿y
do translacji i routingu komunikatów pomiêdzy systemami, których postaæ jest z regu³y
specyficzna dla danego systemu.
Service Oriented Architecture
Architektura zorientowana na us³ugi (Service Oriented Architecture, SOA) jest to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której g³ówny nacisk stawia siê na definiowanie us³ug (Web Services), które spe³ni¹ wymagania u¿ytkownika. Pojêcie SOA
obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych maj¹cy na celu lepsze powi¹zanie
biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.
Mianem us³ugi (Web Service) okreœla siê tu ka¿dy element oprogramowania, mog¹cy
dzia³aæ niezale¿nie od innych oraz posiadaj¹cy wyspecyfikowany interfejs, za pomoc¹
którego udostêpnia realizowane funkcje. Sposób dzia³ania ka¿dej us³ugi jest w ca³oœci
zdefiniowany przez interfejs ukrywaj¹cy szczegó³y implementacyjne – niewidoczne i nieistotne z punktu widzenia klientów. Dodatkowo, istnieje wspólne, dostêpne dla wszystkich
medium komunikacyjne (patrz Szyna Komunikacyjna), umo¿liwiaj¹ce swobodny przep³yw
danych pomiêdzy elementami platformy.
Business Process Management – Zarz¹dzanie Procesami Biznesowymi
Dla wsparcia pe³nego zarz¹dzania procesami biznesowymi producenci dostarczaj¹ grupê
narzêdzi takich jak:
— narzêdzie do modelowania, ustalania (definiowanie KPI) i wstêpnego sprawdzania
efektywnoœci procesów, przeznaczone dla analityków, w którym procesy s¹ opisywane graficznie przy wykorzystaniu zdefiniowanych elementów – Business Modeler,
— narzêdzie do uruchamiania i komponowania (orkiestracji) procesu na bazie istniej¹cych us³ug (Web Services) zgodnie z opisem dostarczonym w jêzyku BPEL
z Business Modeler’a – Integration Developer,
— „silnik procesów”, na którym uruchamiana jest obs³uga procesu skomponowanego
przy pomocy Integration Developer’a – Process Server,
— narzêdzie do monitorowania efektywnoœci realizowanych procesów (sprawdzanie
KPI) – Business Monitor.
Grupa powy¿szych narzêdzi s³u¿y do szybkiego i elastycznego tworzenia/modyfikowania ró¿norodnych obiegów – pracy oraz automatyzowania procesów biznesowych.
Aplikacje kompozytowe mog¹ s³u¿yæ do automatyzacji podstawowych (niezbyt skomplikowanych) procesów biznesowych i s¹ to dedykowane, specjalizowane aplikacje, wspieraj¹ce obs³ugê procesów biznesowych end-to-end. Aplikacje kompozytowe wymagaj¹ integracji wielu funkcji biznesowych, realizowanych przez ró¿ne aplikacje transakcyjne i analityczne oraz koordynacji pracy wielu specjalistów. Przyk³adem aplikacji kompozytowych
s¹ aplikacje wspomagaj¹ce zarz¹dzanie awariami, wspieraj¹ce planowanie i realizacjê projektów inwestycyjnych. Przy ich pomocy buduje siê œwiaty obiektów z pojêæ biznesowych,
zrozumia³ych dla u¿ytkownika, a nie tylko dla programisty. U¿ytkownik nie musi znaæ
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Diagram 3. Cykl ¿ycia procesu biznesowego
Diagram 3. Business Process Lifecycle

specyfiki dzia³ania systemów informatycznych, zintegrowanych z Elektronicznym Miejscem Pracy – EMP, aby móc uruchomiæ, czy uczestniczyæ i monitorowaæ dany proces.
Aplikacje kompozytowe sk³adaj¹ siê z szeregu definicji opisanych pojêciami biznesowymi,
a podczas dzia³ania uruchamiaj¹ na dziedzinowych systemach informatycznych i innych
programach, ³añcuch niezbêdnych serwisów, w celu osi¹gniêcia po¿¹danego wyniku.
2.2. K r y t e r i a d o b o r u t e c h n o l o g i i
Maj¹c na wzglêdzie przedstawione powy¿ej informacje mo¿na stwierdziæ ¿e:
Dla u¿ytkownika koñcowego, aspekt technologiczny powinien sprowadzaæ siê do u¿ytkowania przegl¹darki WWW, z poziomu której uzyskuje on dostêp do funkcjonalnoœci,
zasobów, innych aplikacji zewnêtrznych oraz informacji udostêpnionych mu w ramach
przynale¿noœci do danej grupy u¿ytkowników.
Dla korporacji wdra¿aj¹cej EMP aspekt technologiczny to wybór odpowiedniego oprogramowania warstwy poœredniej jakim jest Portal oraz infrastruktury IT wspieraj¹cej pracê
tego oprogramowania. Dobór ten powinien byæ poprzedzony analiz¹ i weryfikacj¹ potrzeb
zarówno aktualnych jak i mo¿liwych w przysz³oœci. Dla korporacji obs³uguj¹cej procesy
biznesowe swoich klientów niezbêdne jest sprawdzenie czy produkt danego dostawcy
wspiera poni¿ej wyszczególnione obszary:
— musi istnieæ mo¿liwoœæ korzystania z tzw. „portali wirtualnych” w oparciu o jedn¹
instalacjê u¿ytego produktu;
— musi istnieæ (jak najszersze) wsparcie produktowe dla silnie heterogenicznej infrastruktury IT – zarówno sprzêtowej jak i programowej w przedsiêbiorstwie;
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— pe³ne rozwi¹zanie musi pochodziæ od jednego producenta;
— producent musi dostarczaæ narzêdzia i szkolenia do wytwarzania i rozwoju oprogramowania oraz zarz¹dzania pe³nym cyklem ¿ycia projektu zgodnie z ogólnie
uznan¹ i spójn¹ metodyk¹;
— wymagane jest aby:
– istnia³o wsparcie dla zunifikowanego dostêpu do danych dziêki standardowi
Service Data Objects (SDO),
– zapewniona by³a zgodnoœæ z technologi¹ J2EE i innymi standardami (w³¹czaj¹c
w to JSR 170 oraz WSRP),
– dostêpne by³o jak najszersze spektrum narzêdzi dla zarz¹dzania treœci¹ oraz
personalizacj¹,
– udostêpniano silne mechanizmy wyszukiwania,
– oprogramowanie Portalu by³o zbudowane na bazie Serwera Aplikacyjnego, który:
• posiada wiod¹c¹ pozycjê na rynku serwerów aplikacyjnych,
• udostêpnia silne mechanizmy bezpieczeñstwa oraz posiada mechanizmy integracji z produktami przeznaczonymi do budowy systemów dostêpowych
o podwy¿szonym poziomie bezpieczeñstwa (certyfikaty, wspó³praca z zewnêtrznym LDAP itp.),
• posiada silne wsparcie dla urz¹dzeñ mobilnych,
• umo¿liwia ³atw¹ rozbudowê w oparciu o ofertê w³asn¹ producenta (wykorzystanie produktów firm trzecich jest dopuszczalne w stopniu minimalnym) – np. w kierunku SOA – Web Services.
2.3. O d c z e g o z a c z ¹ æ
Elektroniczne Miejsce Pracy budowane jest na potrzeby obs³ugi ró¿norakich procesów
biznesowych. W zwi¹zku z tym podstawowymi kwestiami przy opracowaniu i wdro¿eniu
Elektronicznego Miejsca Pracy – EMP jest zinwentaryzowanie obs³ugiwanych procesów biznesowych oraz ról u¿ytkowników i dok³adne ich zdefiniowanie. W tym celu nale¿y sporz¹dziæ opis
potrzeb informacyjnych dotycz¹cych procesów i ról, tzn. zgromadziæ nastêpuj¹c¹ wiedzê:
— jakie zadania realizuje dana rola?
— w jakich procesach biznesowych uczestniczy (wraz z dok³adnym opisem procesów
najwa¿niejszych)?
— z jakich informacji i danych korzysta?
— z jakich systemów informatycznych korzysta?
— z kim wymienia informacje, wspó³pracuje przy realizacji zadañ?
Wiedza, bêd¹ca wynikiem takiej inwentaryzacji pozwala zbudowaæ Elektroniczne Miejsce Pracy – EMP, dopasowane do ka¿dego u¿ytkownika i zapewniaj¹ce jak najlepsze
wsparcie dla obs³ugiwanych procesów biznesowych.
Co mo¿e integrowaæ Elektroniczne Miejsce Pracy EMP:
— dostosowany do potrzeb u¿ytkownika korporacyjny intranet,
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—
—
—
—
—
—
—
—

extranet ³¹cz¹cy partnerów, klientów, poddostawców,
spersonalizowany front-end dla aplikacji transakcyjnych,
narzêdzia pracy grupowej – groupware (work-flow, wspólna praca nad dokumentem),
kokpit mened¿erski wyœwietlaj¹cy aktualny stan wydajnoœci procesów, stan zasobów, kluczowych zdarzeñ,
zestaw narzêdzi do zarz¹dzania wiedz¹, wyszukiwarkê informacji, narzêdzie dostêpu
do danych nieustrukturalizowanych,
aplikacjê umo¿liwiaj¹c¹ samoobs³ugê pracowników w zakresie procedur administracyjno-kancelaryjnych,
narzêdzia do komunikacji z kolegami, klientami, partnerami: poczta elektroniczna,
video-konferencje, komunikator, listy dyskusyjne itp.,
spójne i intuicyjne w u¿yciu (nawigacja, menu, gor¹ce-skróty), dostosowane do
indywidualnych potrzeb u¿ytkownika, wymagaj¹ce jednokrotnego logowania, niezale¿ne od urz¹dzenia i miejsca, œrodowisko pracy – portal korporacyjny.
Alerty o
zdarzeniach

Praca
grupowa

Serwisy
informacyjne

Portal

Komunikacja
Operacje
Transakcje

Zarz¹dzanie
wiedz¹

Diagram 4. Sk³adowe Elektronicznego Miejsca Pracy – EMP
Diagram 4. Components of Digital Workplace

2.4. P r z y k ³ a d r e a l i z a c j i j e d n e j z f u n k c j o n a l n o œ c i E M P
Poni¿szy przyk³ad przedstawia proces zwi¹zany z zatrudnieniem pracownika w przedsiêbiorstwie. Nie musimy znaæ wszystkich zagadnieñ merytorycznych i technicznych zwi¹zanych z tym procesem, a jednak mo¿emy przez ten proces przeprowadziæ swojego nowego
pracownika. Poni¿szy rysunek przedstawia trójwarstwow¹ definicjê, w jaki sposób siê to
odbywa:
1. Zdefiniowany proces biznesowy.
2. Zdefiniowane serwisy odpowiedzialne za wywo³ywanie odpowiednich us³ug.
3. £añcuch us³ug na aplikacjach zintegrowanych z Elektronicznym Miejscem Pracy – EMP,
fizycznie realizuj¹cych proces.
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Przyk³ad procesu zwi¹zanego z zatrudnieniem pracownika w przedsiêbiorstwie realizowanego podano na diagramie 5.
Proces
Okreœl
wymagania
na stanowisko

PrzeprowadŸ
rekrutacjê

Przyjmij
pracownika

PrzeprowadŸ
szkolenia
stanowiskowe

Przydziel
zadania

Komponenty us³ugowe

Rejestracja
kandydatów

Przyjêcie nowego
pracownika

Rejestracja szkoleñ
pracownika

Przydzielanie
zadañ

Us³ugi podstawowe

Aktywacja
w systemie
RCP

Rejestracja
w systemie
HR

RCP

HR

Rejestracja w
systemie FK

FK

Kwalifikacja
œcie¿ki
szkoleniowej

E-learning

Rejestracja
w systemie
Help Desk

Help
Desk

Za³o¿enie
konta
pocztowego

Mail

Diagram 5. Przyk³adowy proces obs³ugiwany za pomoc¹ us³ug realizowanych na bazie Web Services (SOA)
lub aplikacji kompozytowych – „Zapewnienie obsady dla nowego stanowiska pracy”
Diagram 5. Exemplary business process realised by Web Sercices (SOA) – “Hiring a new employee”

3. Elektroniczne miejsce pracy EMP – korzyœci
Korzyœci dla przedsiêbiorstwa:
— konsolidacja kadr, grup zawodowych,
— minimalizowanie problemów wynikaj¹cych z geograficznego rozproszenia,
— stworzenie organizacji, w której najlepsze praktyki i doœwiadczenia dostêpne s¹
natychmiast dla wszystkich,
— optymalizacja interakcji pomiêdzy pracownikami, klientami, dostawcami i partnerami,
— aktywna komunikacja strategicznych celów firmy,
— wzmocnienie identyfikacji pracowników z firm¹ i wspomaganie procesów zmian,
— lepsze wykorzystanie zasobów firmy,
— wykorzystanie wczeœniejszych inwestycji w systemy informatyczne.
Korzyœci dla pracownika:
— jest na bie¿¹co informowany o tym, co siê dzieje w firmie, w oddziale, w grupie
zawodowej,
— tylko raz loguje siê do wszystkich systemów informatycznych,
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— jest na bie¿¹co (w czasie rzeczywistym) powiadamiany o wszystkich dotycz¹cych go
zdarzeniach: nast¹pi³a awaria, kontrahent anulowa³ zamówienie, monitorowane parametry przekroczy³y progi krytyczne itd.,
— wyœwietlane informacje (dane analityczne, dane transakcyjne, obrazy dokumentów,
zadania, etc.) s¹ œciœle dopasowane do potrzeb pracownika,
— wiadomo, jakie zadania ma do wykonania i na kiedy, zawsze mo¿e sprawdziæ status
zadania grupowego,
— ma sta³y wgl¹d w wydajnoœæ w³asnych procesów i stany swoich zasobów,
— wspólnie z kolegami rozwi¹zuje z³o¿one zagadnienia wykorzystuj¹c bazê wiedzy,
listy dyskusyjne, zewnêtrzne serwisy informacyjne,
— dostêpne funkcje i zasoby danych s¹ adekwatne do zakresu w³asnych obowi¹zków.

Podsumowanie
Przeprowadzone prace rozpoznawcze w zakresie funkcjonalnoœci Elektronicznego Miejsca Pracy – EMP, potwierdzi³y mo¿liwoœci jego zastosowania w rozwi¹zaniach aplikacyjnych. Poprzez wykorzystanie ró¿nych technologii dobranych w zale¿noœci od potrzeb,
Elektroniczne Miejsce Pracy – EMP mo¿e staæ siê przyjaznym narzêdziem dla u¿ytkownika,
wspomagaj¹cym procesy biznesowe w firmie.
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Informatyczne wspomaganie procesu zarz¹dzania eksploatacj¹ z³o¿a
wêgla brunatnego w warunkach KWB „Konin”

S³owa kluczowe
Wêgiel brunatny, eksploatacja odkrywkowa, zarz¹dzanie z³o¿em
Streszczenie
Artyku³ przedstawia wykorzystanie systemów informatycznych w poszczególnych dzia³ach górniczych do
wspomagania procesu zarz¹dzania eksploatacj¹ z³o¿a wêgla brunatnego, a zw³aszcza optymalizacji dostaw wêgla
z poszczególnych odkrywek KWB „Konin” do elektrowni Konin i P¹tnów. Omówiono system sterowania jakoœci¹
dostaw, gdzie wa¿nym elementem jest prognozowanie jakoœci wêgla w planowanych dostawach do energetyki
oraz wykorzystanie do tego celu, oprócz modu³ów systemu Intergraph-Intertech, technologii GPS. Przedstawiono
sposób rozmieszczenia i komunikowania siê poszczególnych urz¹dzeñ, przekazywanie oraz wykorzystanie danych przez s³u¿by geologiczno-górnicze w procesie sterowania jakoœci¹ dostaw wêgla brunatnego do energetyki.

Wprowadzenie
Kopalnia Wêgla Brunatnego „Konin” ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych rozpoczê³a
prace nad wyborem i wdro¿eniem systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie
eksploatacj¹ wêgla brunatnego. System komputerowy wdra¿ano w pracach projektowych
w podstawowych dzia³ach obs³ugi produkcji: w technologii górniczej, dziele mierniczym,
geologicznym oraz konstrukcyjnym. Ponadto podjêto ró¿norodne dzia³ania w celu udoskonalenia m.in.: procesów produkcyjnych we wszystkich fazach i obszarach – planowania,
projektowania technologii, bie¿¹cej obs³ugi produkcji i rozliczania produkcji, a tak¿e zarz¹-

* Mgr in¿., KWB „Konin” w Kleczewie S.A.
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dzania maj¹tkiem i procesów inwestycyjnych. Dla realizacji powy¿szych celów pomocne
okaza³y siê w tym wspó³czesne systemy informatyczne wspomagania projektowania (systemy CAD/CAM) oraz systemy informacji geograficznej (systemy GIS).
O wyborze systemu amerykañskiej firmy Intergraph z modu³ami górniczymi firmy
Intertech, obecnie GSMI, z Republiki Po³udniowej Afryki zadecydowa³y cechy produktu,
takie jak: otwartoœæ, tzn. mo¿liwoœæ tworzenia i do³¹czania nowych aplikacji, dostosowanie
mo¿liwoœci i funkcji do specyficznych potrzeb KWB „KONIN”, bardzo dobra platforma
graficzna MicroStation oraz mo¿liwoœci rozwojowe systemu. Dotychczasowe efekty tych
prac wykaza³y, ¿e wybór systemu firm Intergraph i Intertech okaza³ siê trafny.
Podstawowym œrodowiskiem pracy s³u¿b kopalni jest MicroStation. Jest to silne i wydajne narzêdzie do kreœlenia zarówno map, jak i rysunków technicznych. Przyjazne œrodowisko projektowe zapewnia graficzny interfejs MicroStation. Mo¿liwoœci projektowania s¹
zwiêkszane przez zastosowanie dodatkowych specjalistycznych modu³ów. W kopalni zapewniono in¿ynierom narzêdzia potrzebne na ka¿dym etapie projektowania – od mo¿liwoœci
zeskanowania ju¿ istniej¹cej dokumentacji papierowej, poprzez obróbkê otrzymanego rastra
przy pomocy oprogramowania I/RasB, wektoryzacjê, do wyplotowania map lub rysunków
technicznych.
Dane graficzne po³¹czone s¹ z danymi przechowywanymi w relacyjnej bazie danych
Oracle, która jako jedna z nielicznych potrafi obs³ugiwaæ tak du¿e przedsiêbiorstwa z uwzglêdnieniem du¿ego rozproszenia terytorialnego przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów
technicznych. W bazie znajduj¹ siê informacje dotycz¹ce m.in. otworów geologicznych,
jakoœci wêgla, dzia³ek.
W dziale mierniczo-geologicznym na podstawie pomiarów geodezyjnych, wykonywane s¹ modele cyfrowe aktualnego stanu poszczególnych odkrywek: Kazimierz, JóŸwin,
Lubstów i Drzewce. W dziale geologicznym natomiast tworzone s¹ modele cyfrowe wêgla
i nadk³adu. W przypadku pozyskania nowych informacji z wierceñ s¹ równie¿ aktualizowane. Wszystkie dane w postaci przestrzennych rysunków i modeli przesy³ane s¹ poczt¹
elektroniczn¹ do dzia³u technologii górniczej lub wykorzystywane bezpoœrednio z odpowiedniego serwera.
Jednym z g³ównych zadañ dzia³u mierniczego jest ewidencja gruntów w KWB „Konin”.
System MGE zosta³ zakupiony przez KWB „Konin" dla wspomagania tworzenia projektów,
które bêd¹ s³u¿y³y do efektywniejszego zarz¹dzania takimi sk³adnikami maj¹tkowymi jak:
dzia³ki, budynki i budowle, infrastruktura techniczna (sieci elektryczne, telekomunikacyjne,
wodne i c.o.), sieci komputerowe itp., infrastruktura komunikacyjna (drogi, trasy kolejowe).
W projektach MGE mo¿liwe siê sta³o powi¹zanie informacji graficznej zgromadzonej na
mapach numerycznych z informacj¹ tekstow¹ umieszczon¹ w relacyjnej bazie danych
Oracle. W KWB „Konin” w wdro¿eno równie¿ dwa projekty MGE: ewidencja gruntów oraz
ewidencja budynków i budowli. Kopalnia „Konin” jest w³aœcicielem kilku tysiêcy dzia³ek,
nabytych na przestrzeni kilkudziesiêciu lat od ró¿nych w³aœcicieli i rozrzuconych w ponad
70 obrêbach ewidencyjnych. W zwi¹zku z postêpem frontów eksploatacyjnych dzia³ki
podlegaj¹ licznym zmianom. Zmieniaj¹ siê ich granice, sposób wykorzystania, jak równie¿
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podlegaj¹ one zbyciu. Skuteczna kontrola nad procesami zmian jest niezbêdna ze wzglêdów
prawnych, podatkowych oraz projektowych.
Drugim istotnym zadaniem s³u¿b mierniczych jest wykonywanie wszystkich prac i robót
geodezyjnych dla istniej¹cych i planowanych odkrywek kopalni, dla prowadzonych w nich
robót przygotowawczych i górniczych, zarówno na przedpolu odkrywki jak i we wkopie i na
zwa³owisku. Na podstawie pomiarów geodezyjnych s³u¿by miernicze wykonuj¹ modele
cyfrowe aktualnego stanu odkrywek. Pomiary takie dokonywane s¹ raz w miesi¹cu, lub
w razie potrzeby czêœciej. Nastêpnie tworzy siê obraz informacji o terenie, czyli ró¿nego
typu mapy, tj. sytuacyjno-wysokoœciowe, wyrobisk górniczych, ewidencyjne, rekultywacyjne, sieci obserwacji niwelacyjnych itd. W sk³ad dokumentacji mierniczo-geologicznej
tworzonej w formie cyfrowej wchodz¹ m.in.: numeryczne mapy przegl¹dowe, numeryczne
mapy specjalne i mapy powierzchni.
W Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin” s³u¿ba geologiczna, dla usprawnienia wykonywanych prac geologicznych, wykorzystuje system komputerowy bazuj¹cy równie¿ na oprogramowaniu firm: Intertech, Intergraph i Oracle. Du¿a liczba danych, zarówno dokumentacyjnych, jak i powstaj¹cych podczas wykonywania prac geologicznych, powoduje koniecznoœæ odpowiedniego, usystematyzowanego przechowywania tych informacji, mo¿liwoœæ
³atwego do nich dostêpu, a nastêpnie ich analizowania i modelowania oraz wizualizacji
otrzymanych wyników.
Dane geologiczne przechowywane s¹ w relacyjnej bazie danych. Przy pracy z oprogramowaniem geologicznym firmy Intertech bardzo du¿y zakres dzia³añ wi¹¿e siê z za³o¿eniem bazy danych geologicznych, jej uzupe³nianiem i weryfikacj¹, st¹d przyjêtym za³o¿eniem jest archiwizacja tylko tych danych, które s¹ bardzo liczne i podlegaj¹ czêstemu
u¿yciu. Do informacji tych nale¿¹:
a) pe³na informacja dotycz¹ca otworów wiertniczych, jak np. lokalizacja (wspó³rzêdne)
i rodzaj otworu, profil litologiczny, kody chrono- i litostratygraficzne itd.,
b) wyniki pomiarów zwierciad³a wód podziemnych,
c) analizy chemiczne wêgla,
d) zafiltrowanie studni i piezometrów.
Na podstawie tak zdefiniowanej bazy danych oprogramowanie geologiczne wspomaga
zarz¹dzanie danymi i ich przetwarzanie. Umo¿liwia równie¿ po³¹czenie informacji graficznej z informacj¹ przechowywan¹ w bazie danych geologicznych, wskutek czego wyniki
zapytañ do bazy danych mo¿na od razu przedstawiæ graficznie b¹dŸ wyniki obliczeñ
umieœciæ bezpoœrednio w bazie danych.
Wszystkie udostêpnione z³o¿a maj¹ za³o¿on¹ i aktualizowan¹ bazê danych geologicznych. Na podstawie informacji w nich zawartych mo¿na automatycznie kreœliæ raporty wiertnicze. Do tych celów u¿ywa siê aplikacji Logger. Dla projektowania górniczego tworzone s¹
przede wszystkim modele przestrzenne pok³adu wêgla i warstw nadk³adu, przy czym w praktyce wybrano koncepcjê modelowania tylko niektórych wa¿niejszych powierzchni geologicznych (np. stropu i sp¹gu wêgla, stropu i³ów, glin zwa³owych). Spowodowane jest to
faktem, ¿e partia nadk³adowa z³o¿a zbudowana jest z du¿ej iloœci warstw wyklinowuj¹cych siê
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czy zalegaj¹cych w formie soczewek stwierdzanych czêsto pojedynczymi otworami wiertniczymi. Na podstawie stworzonych modeli kreœli siê mapy izoliniowe powierzchni warstw
geologicznych, generuje przekroje geologiczne dla dowolnie zadanych kierunków, a tak¿e
wykorzystuje siê je do obliczeñ, np. zasobów wêgla brunatnego.
Dla analizy stanu odwodnienia odkrywkowych wyrobisk górniczych tworzy siê mapy
hydroizohips zwierciad³a wód podziemnych czy mapy rekonstrukcji odbudowy zwierciad³a
wód podziemnych po przejœciu eksploatacji.
W celu prognozowania dostaw wêgla do elektrowni archiwizuje siê na bie¿¹co analizy
chemiczne prób wêgla brunatnego pobranych z odkrytego stropu pok³adu, co umo¿liwia
tworzenie modeli i map parametrów chemicznych eksploatowanego pok³adu, a nastêpnie
dokonuje obliczeñ jakoœci i iloœci wêgla w prognozowanych poszczególnych blokach eksploatacyjnych zabierki na podstawie, których dyspozytornia g³ówna steruje ruchem koparek
i wielkoœci¹ wydobycia z poszczególnych odkrywek.
Wszystkie opisane informacje geologiczne udostêpniane s¹ w sieci komputerowej innym
zainteresowanym dzia³om i pracownikom kopalni, z zastrze¿eniem praw dostêpu, podobnie
jak to ma miejsce z dokumentacj¹ mierniczo-geologiczn¹ zak³adu górniczego.
Do tworzenia modeli wykorzystywana jest aplikacji Modeller. Jest to wyspecjalizowany
pakiet programowy s³u¿¹cy do utworzenia, manipulowania, analizowania, modyfikacji

Rys. 1. Przekrój geologiczny przez odkrywkê Drzewce
Fig. 1. Geologic section through Drzewce Pit
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i odwzorowania graficznego danych potrzebnych do komputerowego modelowania powierzchni, np. terenu lub stropu wêgla. Posiada równie¿ funkcje potrzebne do prezentacji
modeli przestrzennych w oparciu o dane rozmieszczone w siatce trójk¹tnej lub kwadratowej.
Na podstawie utworzonego modelu mo¿na wykonywaæ ró¿ne operacje, a do najczêœciej
u¿ywanych nale¿y dokonywanie obliczeñ objêtoœciowych pomiêdzy warstwami i, lub zadanymi p³aszczyznami. Do szybkiego obliczania objêtoœci wykorzystywana jest funkcja
Volume umo¿liwiaj¹c¹ obliczania objêtoœci [m3] nadk³adu, wêgla i zwa³owiska, okreœlania
procentowej zawartoœci warstw litologicznych w piêtrach nadk³adowych, okreœlania parametrów jakoœciowych wêgla, obliczania objêtoœci miêdzy zadan¹ p³aszczyzn¹ a modelem,
wyznaczania œredniej gruboœci piêtra oraz rzêdnej poziomu oraz wyznaczania objêtoœci
miêdzy dwoma siê modelami.
Zazwyczaj oblicza siê objêtoœæ miêdzy dwoma modelami lub zadan¹ p³aszczyzn¹ a modelem. Wynik uzyskiwany jest podawany w [m3]. Obliczania objêtoœci mo¿e odbywaæ siê
z wykorzystaniem opcji Net lub Cut/Fill. Opcjê Net stosuje siê dla obliczania objêtoœci
pomiêdzy dwoma powierzchniami (modelami) nie bior¹c pod uwagê czy przecinaj¹ siê one
czy te¿ nie. Opcja Cut/Fill natomiast ma zastosowanie tylko dla przecinaj¹cych siê powierzchni i uwzglêdnia objêtoœæ powy¿ej i poni¿ej punktów przeciêcia.
Aplikacja umo¿liwia tworzenie przekrojów przez modele. Przekrój taki mo¿e byæ przeprowadzony przez np. trzy modele: powierzchni terenu, stropu i sp¹gu wêgla. Linia przekroju mo¿e byæ ³aman¹ i nie musi przechodziæ przez liniê otworów. Przekroje mog¹ byæ
generowane z pionowym przewy¿szeniem. Wykonanie przekroju przez zbocze odkrywki
pozwala na sprawdzenie k¹ta generalnego nachylenia zbocza, jak równie¿ szerokoœci poziomów roboczych.
W KWB „Konin” u¿ywane s¹ zazwyczaj modele trójk¹towe. Tworzone s¹ one na
podstawie danych wczytanych z bazy danych, plików ASCII lub te¿, jak to ma miejsce
w dziale technologii górniczej, model jest tworzony z narysowanych w przestrzeni linii,
³añcuchów linii, punktów, czyli z plików projektowych Microstation.
Mimo, ¿e trójk¹ty w modelu generowane s¹ automatycznie istnieje mo¿liwoœæ ingerencji
w kszta³t modelu zgodnie z wiedz¹ i doœwiadczeniem np. geologa.
Model powierzchni stropu wêgla powsta³ na podstawie danych z otworów wiertniczych.
Po utworzenie modelu w ka¿dym punkcie, zawartym wewn¹trz tego modelu, mo¿na w sposób ci¹g³y odczytaæ wartoœci x, y, z w.
KWB „Konin” posiada modele cyfrowe wêgla aktualnie eksploatowanych z³ó¿: jeden
wspólny dla odkrywki Kazimierz Pó³noc i JóŸwin i dwa modele, ze wzglêdu na dwa pok³ady
wêgla, na odkrywce Lubstów, jeden dla odkrywki JóŸwin II B i jeden dla odkrywki Drzewce,
a tak¿e z³ó¿ planowanych do eksploatacji.
Model wêgla oprócz stropu i sp¹gu zawiera równie¿ informacjê o mi¹¿szoœci,
a tak¿e o parametrach jakoœciowych wêgla: wartoœci opa³owej, zasiarczenia, zawartoœci
popio³u.
Ka¿dy model, np. stropu wêgla, mo¿na prezentowaæ wyœwietlaj¹c punkty, dane tekstowe, w postaci trójk¹tów, siatki kwadratowej lub izolinii. Ponadto ka¿dy model np. model
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przestrzenny odkrywki przedstawiæ mo¿na w postaci trójk¹tów, które nastêpnie cieniuje siê
wykonuj¹c tzw. render. Powsta³y obraz daje z³udzenie rzeczywistego trójwymiarowego
obrazu. Render mo¿na powtarzaæ dla dowolnej pozycji, z której chcemy obejrzeæ model, np.
w widoku izometrycznym, od frontu lub od ty³u, z góry b¹dŸ z do³u. Dla specjalnej
prezentacji u¿ywa siê Camery. Polega to na „sfilmowaniu” widoku odkrywki w komputerze.
Œrodowisko Microstation, w którym dzia³a aplikacja Modeller pozwala na jednoczesne
wyœwietlenie, a efekcie wydrukowanie, wielu informacji np.: parametrów jakoœciowych,
N:W, 3 metrowej izolinii mi¹¿szoœci wêgla, aktualnego stanu odkrywki z frontami nadk³adowymi i wêglowymi. Zgromadzenie wszystkich tych informacji w jednym pliku projektowym pozwala na wszechstronn¹ analizê z³o¿a wêgla brunatnego i zaprojektowaniu
najbardziej optymalnej, w danych warunkach, technologii zbierania nadk³adu i wydobycia
wêgla.
Podstaw¹ pracy w dziale technologii górniczej s¹ numeryczne dane zgromadzone
i opracowane w dziale mierniczo-geologicznym oraz numeryczne mapy zasadnicze i ewidencyjne, na bie¿¹co aktualizowane przez geodetów. Sieæ komputerowa ³¹cz¹ca poszczególne
dzia³y funkcjonalne pozwala technologom na dostêp dokumentacji mierniczo-geologicznej
Kopalni, a tak¿e numerycznych map ewidencyjnych z zaznaczonym aktualnym stanem
wykupów gruntów.
Podstawowym narzêdziem pracy technologa górniczego jest MicroStation oraz aplikacja
Modeller. Na podstawie danych z pomiarów geodezyjnych dla ka¿dej odkrywki tworzy siê
docelowe modele ka¿dego poziomu nadk³adowego, wêglowego, zwa³owego. Rysunki numeryczne u¿ywane s¹ do tworzenia modeli poziomów roboczych. Projektowanie rozpoczyna
siê od I poziomu nadk³adowego. Po narysowaniu w przestrzeni górnej i dolnej krawêdzi
piêtra oraz innych linii ³¹czy siê je z aktualnym stanem odkrywki. Nastêpnie, po wczytaniu
tych danych do Modelera, uzyskuje siê trójwymiarowy, docelowy (do koñca ¿ywotnoœci
odkrywki) model I piêtra nadk³adowego. Na podstawie modelu terenu i poziomu nadk³adowego mo¿na projektowaæ postêp I piêtra w okresach rocznym, kwartalnym, miesiêcznym,
a nawet kolejne przesuniêcia przenoœnika taœmowego. Wykorzystuje siê do tego funkcjê
obliczania objêtoœci.. W analogiczny sposób tworzy siê modele nastêpnych poziomów
roboczych. Pozwala to jednoczeœnie kontrolowaæ niezbêdne wyprzedzenia pomiêdzy frontami roboczymi oraz zachowaæ minimalne szerokoœci poziomów. Po utworzeniu ostatniego
poziomu roboczego uzyskuje siê przestrzenny model odkrywki. Taki model odkrywki s³u¿y
do obliczania ca³kowitej objêtoœci nadk³adu, jaka jest do zdjêcia od stanu obecnego do koñca
¿ywotnoœci odkrywki. Modele poszczególnych poziomów nadk³adowych s³u¿¹ natomiast do
obliczania zarówno ca³kowitej objêtoœci nadk³adu w piêtrach, objêtoœci w zadanych okresach czasu, jak równie¿ objêtoœci w dowolnie zadanych granicach na mapie odkrywki.
Kolejnym modelem jest model odkrywki do sp¹gu wêgla. Obrazuje on przestrzeñ, jak¹
uzyska³oby siê po ca³kowitym wybraniu nadk³adu i wêgla. Pozwala to na obliczenie objêtoœci wyrobiska i s³u¿y do projektowania postêpów zwa³owania lub zbiornika koñcowego.
Ka¿dy z modeli uwzglêdnia stan aktualny odkrywki, dlatego mo¿liwe jest projektowanie od
stanu aktualnego do koñca eksploatacji odkrywki.
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Rys. 2. Model Odkrywki JóŸwin
Fig. 2. Model of JóŸwin Pit

Wa¿nym elementem w pracy Kopalni jest sterowanie jakoœci¹ wêgla. KWB „Konin”
eksploatuje wêgiel z czterech Odkrywek: Kazimierz, JóŸwin, Lubstów oraz Drzewce. Roczne wydobycie wêgla wynosi oko³o 10 mln Mg, a 98% tej wielkoœci dostarczana jest do
energetyki. Wêgiel urabiany jest koparkami wielonaczyniowymi – ³añcuchowymi i ko³owymi i transportowany przenoœnikami taœmowymi do za³adowni gdzie ³adowany jest na
wagony. Dostawa wêgla do elektrowni P¹tnów i Konin odbywa siê sk³adami kolejowymi
z³o¿onymi z 10 wagonów, ka¿dy po oko³o 53 Mg.
Obecnie problematyka ochrony œrodowiska ma coraz wiêksze znaczenie zarówno
w uk³adzie globalnym jak i lokalnym, a przepisy dotycz¹ce emisji szkodliwych substancji
i gazów staja siê coraz bardziej restrykcyjne. W przypadku pogodzenia wydobywania wêgla
o coraz gorszych parametrach jakoœciowych oraz koniecznoœci realizowania wymogów
ochrony œrodowiska kopalnia ma do spe³nienie dwa zdawa³oby siê wykluczaj¹ce warunki.
Pierwszy to eksploatacja z³ó¿ o coraz wiêkszej zawartoœci siarki i popio³u, a drugi – to
spe³nienie coraz bardziej rygorystycznych norm dotycz¹cych jakoœci spalanego wêgla przez
elektrowniê PAK. Wychodz¹c naprzeciw tym wyzwaniom, czêœciowo wymuszonym karami za nie spe³nianie parametrów jakoœciowych, KWB Konin powo³a³a specjaln¹ komórkê
organizacyjn¹ której zadaniem jest dostarczanie zespo³owi elektrowni PAK wêgla o okreœlonych parametrach. Dotychczasowy sposób doboru i uœredniania wêgla z poszczególnych
odkrywek oparty na standardowym arkuszu kalkulacyjnym Excel nie spe³nia³ ju¿ swojego
zadania. Zastosowano program do ustalania iloœci sk³adów wêgla z poszczególnych koparek.
Program ten uwzglêdnia parametry wêgla w z³o¿u. Pozycje koparki wêglowej i numer bloku
zabierki podawane by³y przez osoby dozoru i tak¹ informacjê wprowadzano do programu
licz¹cego. Bloki eksploatacyjne uwzglêdniaj¹ce parametry jakoœciowe wêgla s¹ tworzone
dla ka¿dej koparki oddzielnie w zale¿noœci od jej zasiêgu kopania. Parametry jakoœciowe
bloków, obliczane przez geologów, uwzglêdniaj¹ poziomy robocze poszczególnych koparek
(powierzchnia tn¹ca pok³ad na urabiany nadpoziomowo i podpoziomowo).
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Algorytm dostaw oraz uœredniania i sterowania jakoœci¹ wêgla z KWB „Konin” do ZE
PAK S.A. przedstawiono na rysunku 3.
POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I DOKUMENTOWANIE
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
Z³o¿e odkrywki Nr 1

Z³o¿e odkrywki Nr 2

Z³o¿e odkrywki Nr n

Dodatkowe rozpoznanie: otwory z powierzchni „0”, otwory ze stropu wêgla i próby bruzdowe

INTEGRAPH
Informatyczny system wspomagaj¹cy pracê dzia³ów geodezji, geologii i górnictwa kopalñ
wêgla brunatnego

Dyspozytornia G³ówna – aplikacje programowania liniowego – prognoza optymalizacyjna
- ile ma wynosiæ wydobycie zabierki (koparki) z poszczególnych bloków zabierki,
- ustalenie ile ka¿da koparka za³aduje wagonów na ka¿dej zmianie,
- do której elektrowni nale¿y skierowaæ konkretny sk³ad z danej odkrywki o znanych
parametrach wêgla,
- dane z systemu GPS o pozycji koparek wêglowych

Odkrywka Nr 1
Koparka nr 1
Koparka nr 2
Za³adownia O/Nr 1
Popio³omierze

Odkrywka Nr 2
Koparka nr 3
Koparka nr 4

Odkrywka Nr n
Koparka nr 5
Koparka nr 6

Za³adownia O/Nr 2
Popio³omierze

Za³adownia O/Nr n
Popio³omierze

Waga elektroniczna

Waga elektroniczna

Elektrownia
Nr 1

Elektrownia
Nr 2

Pomiar parametrów
jakoœciowych wêgla

Pomiar parametrów
jakoœciowych wêgla

Rozliczenia dostaw wêgla z KWB „Konin” do Zespo³u Elektrowni Nr 1 i Nr 2
Rys. 3. Algorytm dostaw oraz uœredniania i sterowania jakoœci¹ wêgla z KWB „Konin” do ZE PAK S.A.
Fig. 3. Supply, averaging and quality control algorithm for coal delivered from KWB “Konin” surface mine
to ZE PAK S.A. power plant
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Rys. 4. Mapa procentowej zawartoœci piasku w pok³adzie wêgla na Odkrywce Drzewce
Fig. 4. Plan of sand content in Drzewce Pit coal deposit

Rys. 5. Mapa procentowej zawartoœci siarki w wêglu na Odkrywce JóŸwin
Fig. 5. Plan of sulphur content in JóŸwin Pit coal deposit
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W trakcie prac maj¹cych stworzyæ spójny system organizacji wydobywania wêgla zaczêto
stosowaæ program wspomagaj¹cy zarz¹dzanie dostawami wêgla z uwzglêdnianiem parametrów
jakoœciowych w z³o¿u. Program optymalizacji sk³adów wylicza iloœci sk³adów z poszczególnych odkrywek maj¹c jako dane wsadowe: po³o¿enie koparek wêglowych z przypisanymi do
tego miejsca blokami zabierki oraz parametry jakoœciowe wêgla w okreœlonych zabierkach.

Rys. 6. Program optymalizacji iloœci sk³adów
Fig. 6. Stockpile quantity optimization program

Na podstawie zapotrzebowania energetyki oraz danych jakoœciowych wêgla program
dobiera tak¹ iloœci urabianego wêgla z poszczególnych koparek aby œrednia dobowa dostarczanego wêgla do elektrowni nie przekroczy³a wartoœci granicznych (od których obowi¹zuj¹ kary umowne).
Podczas wdra¿ania systemu wyst¹pi³ problem okreœlenia miejsca po³o¿enia koparki a co
za tym idzie miejsca z którego jest wydobywany wêgiel. Zdarza³o siê, ¿e okreœlanie pozycji
koparek przez dozór by³ obarczany sporym b³êdem. W trakcie prac wdro¿eniowych zaistnia³a koniecznoœæ dok³adnego okreœlenia po³o¿enia koparek wêglowych. Po rozpatrzeniu
wielu alternatywnych sposobów okreœlenia miejsca pracy koparek zdecydowano ¿e jedynym
dok³adnym, niezawodnym i stosunkowo tanim rozwi¹zaniem jest wyznaczanie pozycji
koparek wzglêdem zabierek za pomoc¹ systemu GPS. Za³o¿ono, ¿e urz¹dzenia lokalizacyjne
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GPS powinny zostaæ zamontowane na 6 koparkach wêglowych oddalonych od dyspozytorni
g³ównej zlokalizowanej w Kleczewie odpowiednio:
– Odkrywka Kazimierz – 3 km,
— SchRs 315, Rs560/2
– Odkrywka JóŸwin
– 6 km,
— Rs560, ERs710/1
– Odkrywka Lubstów – 20 km.
— KWK800M, Rs560

Rys. 7. Mapa lokalizacji odkrywek czynnych i projektowanych w KWB „Konin”
Fig. 7. Location plan of operating and planned pits of KWB “Konin” mine
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Odbiorniki GPS musz¹ byæ odporne na warunki atmosferyczne, kurz, drgania, wibracje,
a pomiar powinien byæ dokonywany w trakcie pracy koparki (odbiornik GPS bêdzie
w ruchu). W I etapie przewidziano instalacjê GPS na 2 koparkach odkrywki Lubstów.
Wspó³rzêdne w uk³adzie 1965 powinny byæ wyznaczone z dok³adnoœci¹ do oko³o 1 m,
a pomiar wykonywany co pó³ godziny oraz na ¿¹danie dyspozytora. Informacja o po³o¿eniu
powinna byæ przes³ana na dyspozytorniê g³ówn¹ (drog¹ radiow¹ lub z wykorzystaniem
modemów GSM). Odebrana na dyspozytorni informacja o po³o¿eniu koparki musi zostaæ
zapisana do pliku tekstowego lub relacyjnej bazy Oracle. Efektem koñcowym projektu jest
zapisanie wspó³rzêdnych x,y po³o¿enia koparek do pliku tekstowego lub do bazy danych
Oracle.
W drodze przetargu wybrano firmê oferuj¹c¹ urz¹dzenie marki LEICA Geosystems GS
20. Odbiorniki GPS odbieraj¹ sygna³ z satelitów NAVSTAR i obliczaj¹ odleg³oœæ do
wszystkich widocznych satelitów.

Rys. 8. Schemat komunikowania urz¹dzeñ, ich rozmieszczenia oraz przekazywania danych
Fig. 8. Hardware communication scheme, their location and data flow

Stacje GPS umieszczone na koparkach przekazuj¹ sygna³ w formacie geodezyjnym do
modemu, który drog¹ radiow¹ (GSM) przekazywany jest do modemu zainstalowanego na
dyspozytorni g³ównej. Modem w dyspozytorni g³ównej odbieraj¹cy sygna³ dokonuje zmiany
wspó³rzêdnych z systemu ogólnokrajowego WGS 84 do u¿ywanego w kopalni uk³adu
regionalnego 65/4. Dane ze wspó³rzêdnymi koparek zapisywane s¹ na serwerze. Program
opracowany przez informatyków transponuje dane zapisane na serwerze w pliki .dgn, na
których pracuj¹ s³u¿by geologiczno-górnicze.
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Rys. 9. Przemieszczanie siê koparki SchRs315 na Odkrywce Kazimierz na podstawie danych z GPS
Fig. 9. SchRs315 excavator movement in Kazimierz Pit logged by a GPS

Nak³adka na program MicroStation do obs³ugi GPS pozwala na ustalanie pozycji koparek w czasie rzeczywistym, pokazanie przemieszczania siê koparek w zadanym czasie,
zmianê promienia ko³a okreœlaj¹cego dan¹ koparkê (promieñ mo¿e byæ równy zabiorowi
koparki i na tej podstawie mo¿na ustalaæ jak daleko koparka wybra³a wêgiel), a tak¿e
okreœlenie iloœci danych wyœwietlanych. Program mo¿e tworzyæ obraz z danych minutowych, dziesiêciominutowych, godzinnych oraz dobowych.

Podsumowanie
Obecnie system jest jeszcze na etapie wdra¿ania, podczas którego dokonuje siê jego
sprawdzania, nanosi poprawki, eliminuje wszelkie usterki oraz opracowuje nowe aplikacje.
Docelowo przewiduje siê, ¿e dane o miejscu pracy koparek bêd¹ przekazywane wszystkim
zainteresowanym s³u¿bom przez kopalnian¹ sieæ intranet.
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Rys. 10. Odkrywka JóŸwin – przemieszczanie siê koparki ERs710/1 na podstawie danych z GPS
Fig. 10. JóŸwin Pit – ERs710/1 excavator movement plotted from GPS data
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Abstract
The paper describes how IT systems are used in individual mining departments to aid management of brown
coal deposit extraction, and in particular to optimize coal supplies from individual pits of KWB „Konin” mine to
Konin and P¹tnów power plants. A system to control the quality of coal delivered to power plants is described.
The important aspects here are projecting of the quality of coal delivered and the use of the GPS technology for the
purpose, additional to Intergraph-Intertech modules. The way to lay out individual pieces of equipment and how
they communicate with each other are described, as are the transfer and use of the information by the geologic
and mining personnel in the process of controlling the quality of brown coal delivered to the power generation
industry.
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Streszczenie
W referacie przedstawiono ideê, za³o¿enia i strukturê zintegrowanego procesu projektowania z³o¿onego
systemu produkcyjnego jakim jest œcianowy kompleks zmechanizowany wraz z jego obs³ug¹. W oparciu o algorytm tego procesu powsta³ program wdra¿any w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. W referacie
opisano strukturê i dzia³anie programu s³u¿¹cego do komputerowego wspomagania projektowania w zakresie
kompletacji wyposa¿e- nia œciany. Program umo¿liwia projektantowi analizê wielu wariantów wyposa¿enia przy
uwzglêdnieniu ograniczeñ wynikaj¹cych z uwarunkowañ górniczo-geologicznych, techniczno organizacyjnych
i wspó³pracy poszczególnych maszyn i urz¹dzeñ oraz pozwala na wybór najkorzystniejszego rozwi¹zania
z uwzglêdnieniem kryteriów ekonomicznych. Modu³owa budowa i struktura baz danych pozwala na ci¹g³y rozwój
i udoskonalanie programu w miarê potrzeb u¿ytkownika. W referacie przedstawiono doœwiadczenia z wdra¿ania
programu w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. i wynikaj¹ce st¹d kierunki rozwoju i modyfikacji
programu, jak te¿ perspektywê ewolucji programu w kierunku narzêdzia komputerowego wspomagania projektowania maszyn i urz¹dzeñ œcianowego kompleksu zmechanizowanego
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Wprowadzenie
W³aœciwy dobór wyposa¿enia œcian wêglowych, stosownie do panuj¹cych w danym polu
eksploatacyjnym uwarunkowañ górniczo-geologicznych, jak te¿ warunków techniczno-organizacyjnych w kopalni ma podstawowe znaczenie dla ekonomicznej efektywnoœci eksploatacji wêgla w danej kopalni. Znaczenie prawid³owego doboru wzrasta wraz z pogarszaj¹cymi siê warunkami eksploatacji, jak te¿ wzrostem kosztów coraz bardziej zaawansowanych
technicznie maszyn i urz¹dzeñ.
Ze wzglêdu na du¿¹ z³o¿onoœæ problematyki projektowania, eksploatacji i doboru w³aœciwego wyposa¿enia, obecnie coraz czêœciej wymagane jest wykorzystanie mo¿liwoœci jakie
stwarza technika komputerowa. Komputerowe wspomaganie wydatnie przyspiesza dobór
elementów kompleksu œcianowego, wykorzystuj¹c ca³¹ dostêpn¹ bazê maszyn i urz¹dzeñ
oraz pozwala na ograniczenie b³êdu ludzkiego, jak równie¿ sygnalizowanie mo¿liwoœci wyst¹pienia utrudnieñ we wspó³pracy poszczególnych elementów kompleksu.
Program do wspomagania tak z³o¿onego procesu projektowania obejmuje kompletacjê
wyposa¿enia œcianowego. Zawiera narzêdzia do weryfikacji doboru podstawowych elementów systemu eksploatacyjnego w œcianie jakimi s¹ obudowa zmechanizowana, maszyna
urabiaj¹ca, przenoœnik œcianowy oraz uk³ad urz¹dzeñ pomocniczych ze wzglêdu na kryteria
techniczne, powinien byæ równie¿ wyposa¿ony w narzêdzia do weryfikacji doboru ze
wzglêdu na kryteria ekonomiczne jakimi s¹ parametry oceny finansowej efektywnoœci
przedsiêwziêcia. Mo¿liwoœæ okreœlania wartoœci tych parametrów stwarza przes³anki dla
wyboru optymalnego projektu.

1. Opis programu komputerowego wspomagania doboru wyposa¿enia kompleksów
œcianowych – programu Karbonado
Jednym z podstawowych motywów wprowadzania komputerowego wspomagania projektowania jest umo¿liwienie wykorzystania metody kompleksowego projektowania. Pozwala
to uwzglêdniæ ca³¹ z³o¿onoœæ i hierarchicznoœæ struktury tego procesu. Konsekwencj¹
takiego podejœcia jest koniecznoœæ uwzglêdnienia nie tylko metod projektowania rozumianych jako metody analizy problemu projektowego, poszukiwania rozwi¹zañ i ich oceny.
St¹d program umo¿liwia optymalizacjê, jak równie¿ strategiê ca³ego procesu projektowania.
Zespo³y projektowe, wykonuj¹ce poszczególne fazy projektu maszyny zespo³owej, innych
maszyn i urz¹dzeñ systemu mechanizacyjnego (kompleksu zmechanizowanego) musz¹
komunikowaæ siê ze sob¹, a system wspomagania komputerowego ma za zadanie m.in.
u³atwienie wymiany informacji. Przyspiesza to podejmowanie decyzji i ich weryfikacjê
w oparciu o wspólne ustalenia (Gospodarczyk i in. 1996, 2001, 2002, 2005).
Jednym z najistotniejszych problemów jest wybór narzêdzi tworzenia programu i zwi¹zana z tym struktura aplikacji. Wiadomo bowiem, i¿ trzeba zarówno utworzyæ szereg modeli
takich jak model œciany, kompleksu wyposa¿enia, jak te¿ poszczególnych maszyn i urz¹-
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dzeñ, a tak¿e modeli opisuj¹cych przebieg realizowanych procesów. Istotne jest te¿ odpowiednie opracowanie baz danych, co przy du¿ej liczbie zmiennych warunkuje u¿ytecznoœæ
aplikacji.
W tworzeniu prezentowanej w referacie aplikacji zastosowano zasady programowania
obiektowego, wyznaczaj¹cego obecnie kierunek rozwoju in¿ynierii oprogramowania. Sprawdzi³o siê ono przy wytwarzaniu systemów dotycz¹cych ró¿nych dziedzin zastosowañ –
systemów o ró¿nych rozmiarach i z³o¿onoœci. Co wiêcej, wiêkszoœæ wspó³czesnych jêzyków
oprogramowania, systemów operacyjnych i narzêdzi jest w pewnym stopniu obiektowa,
przez co u³atwia postrzeganie œwiata za pomoc¹ pojêæ obiektowych (Gospodarczyk i in.
2004).
Jednym z najwa¿niejszych czynników by³o dostrze¿enie faktu, i¿ we wdro¿eniu oprogramowania, które ma spe³niaæ oczekiwania, musz¹ braæ udzia³ jego u¿ytkownicy. W opracowaniu oprogramowania brali od pocz¹tku udzia³ wytypowani pracownicy kopalñ Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej jak te¿ pracownicy Zarz¹du Spó³ki. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ich
pomoc w odkryciu rzeczywistych wymagañ stawianych systemowi okaza³a siê byæ nie do
przecenienia.Miêdzy innymi dziêki tej pomocy, jak te¿ wspó³pracy, z któr¹ w oczywisty
sposób zwi¹zana by³a weryfikacja dzia³ania programu, mo¿na zaryzykowaæ postawienie
tezy, i¿ uda³o siê wytworzyæ oprogramowanie o trwa³ej jakoœci ustanawiaj¹c jego solidn¹
podstawê architektoniczn¹, któr¹ mo¿na elastycznie modyfikowaæ.
Struktura samego programu i okienkowe elementy interfejsu u¿ytkownika s¹ œciœle
powi¹zane ze struktur¹ procesu projektowania kompleksu i maj¹ za zadanie niejako wymuszenie logicznego ci¹gu dzia³añ projektowych, podejmowanie kolejnych decyzji i umo¿liwiaæ œledzenie konsekwencji podjêcia okreœlonej decyzji dla wyniku projektu.
Charakterystyczn¹ cech¹ jest wprowadzenie, znanej z interfejsów nowoczesnych programów CAD, przegl¹darki projektu. Jest ona wykorzystywana do „poruszania siê” po
projekcie umo¿liwiaj¹c dostêp do dowolnych danych dotycz¹cych poszczególnych elementów projektu, wprowadzanie danych, oraz œledzenie wyników obliczeñ. Projekt ma
strukturê hierarchiczn¹, a poszczególne jego elementy s¹ reprezentowane poprzez ga³êzie
rozwijalnego drzewa przegl¹darki znajduj¹cy siê z lewej strony ekranu tak jak to pokazano
na rysunku 1.
Na rysunku 1 przedstawiono pierwsze z okien jakie pojawia siê po uaktywnieniu ga³êzi
nazwanej Œciana 3D. Wprowadzenie danych geometrycznych œciany na ca³ym jej wybiegu
jest bowiem pierwszym z elementów projektu. Przedstawione okno graficzne pozwala na
œledzenie wygl¹du œciany, której dane wprowadzane s¹ kolejnymi odcinkami przy wykorzystaniu okien wprowadzania danych dla poszczególnych odcinków. Podzia³ œciany na
odcinki jest istotn¹ cech¹ programu. Jest to podzia³ arbitralny, a wiêc liczbê odcinków ustala
projektant. Zalecanym kryterium podzia³u jest to, aby podstawowe parametry danego odcinka wybiegu œciany by³y ustalone. Innymi s³owy poszczególne odcinki wybiegu ró¿ni¹ siê
z za³o¿enia w takim stopniu i¿ wp³ywa to na wartoœci przyjmowanych danych, ewentualne
zmiany w wyposa¿eniu itp. Do odcinków s¹ wiêc przypisane okreœlone warunki górniczo-geologiczne, wyposa¿enie, parametry organizacyjne, ograniczenia. Dla ka¿dego te¿
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Rys. 1. Widok okna g³ównego programu po uaktywnieniu ga³êzi nazwanej Œciana 3D
Fig. 1. View of main program window after activation of branch Longwall 3D

z odcinków prowadzone s¹ obliczenia parametrów procesu urabiania, odstawy oraz na tej
podstawie okreœlany jest harmonogram dobowy.
Dla ka¿dego okna w dolnej czêœci ekranu znajduje siê okno komunikatów towarzysz¹cych obliczeniom sprawdzaj¹cym. Dziêki wykorzystaniu przegl¹darki g³ówne menu
programu, jak te¿ pasek narzêdziowy s¹ zminimalizowane, co u³atwia jego obs³ugê.
Po wprowadzeniu parametrów œciany i danych charakteryzuj¹cych warunki górniczo-geologiczne projektant przystêpuje do kompletacji wyposa¿enia. Uaktywnienie ga³êzi drzewa przegl¹darki o nazwie Wyposa¿enie œciany powoduje ukazanie siê graficznego interfejsu
pozwalaj¹cego na wprowadzenie podstawowych danych zwi¹zanych œciœle z technologi¹
wybierania i konfiguracjê napêdów przenoœnika jako œciœle zwi¹zan¹ z konfiguracj¹ œciany.
Interfejs ten pokazano na rysunku 2. Schemat graficzny oraz zestawienie wyposa¿enia
wraz z podstawowymi danymi technicznymi maj¹ z za³o¿enia stanowiæ czêœæ wydruku
raportu. Parametry poszczególnych elementów wyposa¿enia wprowadzane s¹ poprzez uaktywnienie odpowiednich ga³êzi drzewa przegl¹darki takich jak Zestawienie obudów w odcinku wybiegu, Kombajn – parametry techniczne i geometryczne, Przenoœnik œcianowy –
parametry techniczne i geometryczne, Przenoœnik podœcianowy – parametry techniczne,
Agregat hydrauliczny, Urz¹dzenia dodatkowe. Ka¿da z tych ga³êzi jest rozwijalna i pozwala
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Rys. 2. Widok okna graficznego interfejsu Wyposa¿enie œciany
Fig. 2. View of grafic interface window Longwall equipment

na wprowadzenie w oddzielnych interfejsach parametrów geometrycznych, parametrów
technicznych i parametrów ekonomicznych elementów wyposa¿enia.
Pierwsza z podga³êzi ga³êzi reprezentuj¹cej wyposa¿enie œciany jest ga³¹Ÿ o nazwie
Zestawienie obudów w odcinku wybiegu. Graficzny interfejs tej ga³êzi pokazano na rysunku 3.
Okno jest podzielone na trzy czêœci.
W lewym górnym rogu znajduje siê tabela do wprowadzania danych dostêpnych z poziomu tej ga³êzi takich jak identyfikator zestawu obudów, podzia³ka obudowy w œcianie,
oraz liczba typów obudów. W lewym dolnym rogu wyœwietlane s¹ podstawowe dane
dotycz¹ce kompletacji zestawu obudów jak liczba sekcji w zestawie, liczba sekcji okreœlonego typu, liczba urz¹dzeñ dodatkowych takich jak urz¹dzenie stabilizuj¹ce stropnicê,
sp¹gnicê, przenoœnik i korekcji trasy. Pod tymi informacjami wyœwietlany jest komunikat
z uwag¹ odnosz¹c¹ siê do ewentualnych nieprawid³owoœci wykrytych przez program.
W prawej czêœci okna wyœwietlany jest schemat rozmieszczenia sekcji obudów w œcianie,
który jest jednoczeœnie graficznym interfejsem do wprowadzania danych i kompletowania
zestawu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ka¿da z sekcji zestawu obudów ma swoj¹ tzw. to¿samoœæ
okreœlon¹ numerem identyfikacyjnym. Tworzenie zestawu polega na przypisaniu ka¿dej
sekcji nastêpuj¹cych danych: nazwy typu obudowy i numeru identyfikacyjnego, je¿eli jest
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Rys. 3. Widok okna graficznego interfejsu Zestawienie obudów w odcinku wybiegu
Fig. 3. View of grafic interface window Support statement in the part of longwall line

pobierana z bazy danych oraz przypisania dodatkowych elementów zwi¹zanych z t¹
sekcj¹.
Wprowadzanie danych dotycz¹cych sekcji obudów poszczególnych typów jest mo¿liwe
po uaktywnieniu podrzêdnych w stosunku do zestawienia obudów ga³êzi Obudowa –
parametry geometryczne, Obudowa – parametry techniczne. Wprowadzanie parametrów
geometrycznych u³atwia schemat graficzny obudowy pokazany na rysunku 4. Parametry
obudowy, podobnie jak i parametry innych urz¹dzeñ kompleksu mog¹ byæ wprowadzane
zarówno przez interfejs, jak te¿ z bazy danych.
Po wprowadzeniu danych dla ka¿dej z sekcji tj. zabudowie zestawu obudowy na ca³ej
d³ugoœci œciany mo¿na przejœæ do kolejnej fazy projektu, a mianowicie weryfikacji prawid³owoœci doboru obudowy ze wzglêdu na geometriê i wspó³pracê ze stropem. W hierarchicznej strukturze drzewa projektu nadrzêdn¹, w stosunku do ga³êzi reprezentuj¹cych
poszczególne elementy wyposa¿enia, jest ga³¹Ÿ Obudowa-Przenoœnik-Kombajn. Jest ona
narzêdziem wspomnianej weryfikacji. Reprezentuj¹cy j¹ interfejs pokazano na rysunku 5.
Okno sk³ada siê z trzech pól. Pierwsze dwa zlokalizowane s¹ po prawej stronie przegl¹darki projektu w uk³adzie pionowym. Górne z nich to okno graficzne prezentuj¹ce
schemat przekroju poprzecznego œciany, ukazuj¹cy wybrane podstawowe parametry geo-
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Rys. 4. Schemat graficzny zmechanizowanej obudowy œcianowej
Fig. 4. Grafic scheme of mechanisated longwall support

metryczne poszczególnych maszyn. Rysunek jest wykonywany przez program w oparciu
o obliczenia przy zachowaniu proporcji w stosunku do wymiarów obiektów rzeczywistych
dlatego mo¿e byæ pomocny przy analizie wspó³pracy obudowy z przenoœnikiem i kom-

Rys. 5. Widok okna graficznego interfejsu Obudowa-Przenoœnik-Kombajn
Fig. 5. View of grafic interface window Support-Conveyor-Schearer
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bajnem w ka¿dej fazie cyklu pracy w œcianie. Wysokoœæ mo¿e byæ zmieniana zarówno
w zakresie przedzia³u wartoœci jakie mo¿e mieæ œciana w danym odcinku wybiegu jak te¿,
jeœli projektuj¹cy uzna to za stosowne równie¿ poza tym zakresem. Zakreszmian wysokoœci
w danym odcinku jest przy tym zaznaczony na schemacie dwiema poziomymi liniami.
Drugim z parametrów tj. wysuw przesuwnika mo¿e byæ zmieniany w zakresie od wysuwu
równego zero do wysuwu równego wartoœci jego skoku. Na schemacie graficznym projektuj¹cy obserwuje jak w funkcji zmian tych dwóch wielkoœci, przy ustalonych parametrach
geometrycznych obudowy okreœlonego typu zmieniaj¹ siê wartoœci œcie¿ki ods³oniêcia
stropu i czy w przestrzeni pomiêdzy obudow¹ a zastawk¹ przenoœnika mieœci siê przejœcie
dla za³ogi o zadanych wymiarach.
Sterowanie widokiem schematu odbywa siê przy wykorzystaniu myszki i przycisków
ikon na pasku narzêdziowym okna. Ikony narzêdziowe, takie jak: Opis, Przejœcie, Trajektoria, Kolizja pozwalaj¹ kolejno na w³¹czanie lub wy³¹czanie opisu na rysunku tj. linii
wymiarowych i opisów wymiarów, w³¹czanie lub wy³¹czanie schematu prostok¹ta lub
kwadratu obrazuj¹cego minimaln¹ powierzchniê przejœcia osób w œcianie, w³¹czanie lub
wy³¹czanie linii obrazuj¹cych trajektorie ruchu wybranych punktów stropnicy prze zmianie
wysokoœci pracy obudowy, oraz wykrywanie przez program kolizji we wspó³pracy trzech

Rys. 6. Widok okna graficznego interfejsu Weryfikacja obci¹¿enia obudowy
Fig. 6. View of grafic interface window Verification of support loading
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podstawowych komponentów kompleksu, przyk³adowo uderzenie organem kombajnu œcianowego o stropnicê obudowy itp.
W drugim polu okna interfejsu Obudowa-Przenoœnik-Kombajn, znajduj¹cym siê pod
oknem schematu graficznego prezentowane s¹ wyniki obliczeñ œcie¿ki, przejœcia dla za³ogi
i rozpiêtoœci obudowy. W prawej czêœci okna wyœwietlane s¹ na bie¿¹co wspó³rzêdne
wêz³ów konstrukcyjnych sekcji obudowy. W dolnej czêœci ekranu pod przegl¹dark¹ i opisanym wczeœniej polami znajduje siê okno dialogowe dla wyœwietlania komunikatów informacyjnych i ostrzegawczych, np. ostrze¿eniach o kolizji, nadmiernej szerokoœci œcie¿ki
przystropowej itp.
Kolejne modu³y obliczeniowe, reprezentowane przez odpowiednie ga³êzie drzewa przegl¹darki, dotycz¹ doboru podstawowych elementów wyposa¿enia. Na rysunku 6 pokazano
przyk³adowo interfejs o nazwie Weryfikacja obci¹¿enia obudowy. Wykorzystano w nim
opracowany przez Zak³ad Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych G³ównego Instytutu Górnictwa modu³ obliczeñ stanu utrzymania stropu wyrobiska œciany zawa³owej.
Podobny zakres i cel obliczeñ dotyczy przenoœnika i kombajnu œcianowego. Odpowiednie modu³y obliczeniowe pozwalaj¹ na weryfikacjê wydajnoœci przenoœnika, mocy jego
napêdu oraz wytrzyma³oœci ³añcucha lub weryfikacji zapotrzebowania mocy i prêdkoœci
posuwu kombajnu œcianowego. Obliczenia przeprowadzane s¹ w ró¿nych wariantach w zale¿noœci od dostêpnych danych Na podstawie zweryfikowanej, w oparciu o szereg ograniczeñ, prêdkoœci posuwu kombajnu i po wprowadzeniu danych organizacyjnych, program
w oparciu o odpowiednie obliczenia ,wyznacza harmonogram dobowy (rys. 7). Na tej

Rys. 7. Widok okna graficznego interfejsu Harmonogram dobowy
Fig. 7. View of window of grafic interface Twenty-four hours time-scale
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podstawie okreœlane s¹ wartoœci dobowego postêpu i wydobycia w œcianie oraz przy zadanej
dacie uruchomienia œciany, daty zakoñczenia wybierania poszczególnych odcinków i ca³ego
wybiegu œciany.
Jednym z wa¿niejszych walorów programu jest to, i¿ umo¿liwia on nie tylko weryfikacjê
projektu ze wzglêdu na ograniczenia i kryteria o charakterze technicznym, ale tak¿e umo¿liwia
ocenê przedsiêwziêcia od strony finansowej. W tym celu wykorzystuje siê kilka kryteriów
ekonomicznych takich jak wartoœæ zaktualizowana netto przedsiêwziêcia – NPV, okres zwrotu nak³adów, stopa zyskownoœci, wewnêtrzna stopa zwrotu – IRR. Zak³adkê zatytu³owan¹
Wyniki finansowe projektu œciany przedstawiono na rysunku 8. Wyniki finansowe s¹ reprezentowane przez odpowiedni¹ ga³¹Ÿ w przegl¹darce. Projektant mo¿e œledziæ kszta³towanie
siê parametrów ekonomicznych w poszczególnych latach obliczeniowych. i analizowaæ
ewentualny wp³yw wybranych parametrów, w tym kosztów operacyjnych na wartoœci
wskaŸników ekonomicznych w odpowiednich podga³êziach ga³êzi Wyniki finansowe.

Rys. 8. Widok okna graficznego interfejsu Wyniki finansowe
Fig. 8. View of window of grafic interface Financial Results

2. Perspektywy rozwoju programu w œwietle dotychczasowych doœwiadczeñ
Z punktu widzenia rozwoju programu istotne s¹ jedynie doœwiadczenia wskazuj¹ce na
potrzeby dokonania pewnych zmian lub rozszerzeñ programu, które powinny poprawiæ jego
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funkcjonalnoœæ. Rozleg³oœæ i z³o¿onoœæ problematyki doboru wyposa¿enia kompleksów
œcianowych wykaza³y, i¿ pierwotna wizja programu obs³ugiwanego przez jednego lub kilku
operatorów z Dzia³u Przygotowania Produkcji wymaga weryfikacji. Dotyczy to przede
wszystkim fazy wprowadzania danych szczególnie w sytuacji gdy program jest wdra¿any,
a wiêc gdy jego bazy danych zaczynaj¹ siê dopiero rozwijaæ. W tej fazie niezbêdna wspó³praca pracowników ró¿nych s³u¿b kopalni. Analiza uwag bezpoœrednich u¿ytkowników
programu wykaza³a, ¿e podstawow¹ przyczyn¹ takiej sytuacji by³ sposób wprowadzania
danych do programu i baz danych. Nie wnikaj¹c w szczegó³y mo¿na stwierdziæ, ¿e w aktualnej wersji, poprawne wprowadzenie danych wymaga stosunkowo dobrej znajomoœci
struktury programu. St¹d te¿ jednym z podstawowych kierunków rozwoju oprogramowania
powinna byæ modyfikacja i rozbudowa tzw. interfejsu baz danych, rozdzielaj¹cego czynnoœci wprowadzania danych od struktury programu.
Pracownicy s³u¿b ekonomicznych zg³aszali te¿ postulat wprowadzenia do programu
procedur analizy wra¿liwoœci wyniku ekonomicznego na zmiany uwarunkowañ odnosz¹cych siê do okreœlonego okresu czasu, w którym podejmowane s¹ decyzje. Mo¿liwe
i celowe, a przy tym ju¿ na etapie algorytmu opracowane, jest wprowadzenie procedur
u³atwiaj¹cych badanie wp³ywu prognozowanych zmian uwarunkowañ jakie mog¹ mieæ
miejsce w okresie od opracowania projektu do uruchomienia œciany, jak te¿ ju¿ w trakcie
eksploatacji, na wynik finansowy kopalni. Analiza finansowa, aby by³a pe³na musi obejmowaæ nie tylko jedn¹, ale kilka œcian pola eksploatacyjnego.
Wyniki zastosowania systemu komputerowego wspomagania projektowania zawsze,
a w konkretnym przypadku nawet w du¿ym stopniu zale¿¹ od kreatywnoœci i zaanga¿owania
projektanta. W obecnej wersji oprogramowania przyczyn¹ tego jest przyjêcie jako podstawowej procedury doboru metody prób i b³êdów. W sposób naturalny pojawi³y siê
postulaty wprowadzenia procedur optymalizacyjnych umo¿liwiaj¹cych samoczynny wybór
przez program najkorzystniejszego w danych warunkach rozwi¹zania, a wiêc rozwi¹zania
optymalnego ze wzglêdu na okreœlone kryterium. W tym przypadku najbardziej obiecuj¹co
zapowiadaj¹ siê prace nad wykorzystaniem ewolucyjnej metody optymalizacji z wykorzystaniem jako funkcji celu wskaŸnika NPV. W dalszej perspektywie przewiduje siê te¿
mo¿liwoœæ dowolnego wyboru funkcji celu, lub procedury optymalizacji z kilku dostêpnych
w programie.
Modu³owa budowa programu i przyjêta architektura aplikacji umo¿liwiaj¹ dalszy rozwój
programu w ró¿nych kierunkach, stosownie do oczekiwañ potencjalnych u¿ytkowników.
Jednym z podstawowych kierunków jest rozbudowa programu do wersji umo¿liwiaj¹cej jego
wykorzystanie do wspomagania projektowania maszyn i urz¹dzeñ kompleksy na dwóch
poziomach hierarchii, w szczególnoœci syntezy (kompletacji) maszyny z typowych, dostêpnych dla producenta podzespo³ów lub syntezy zespo³u lub podzespo³u z dostêpnych lub
zaprojektowanych elementów. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e wykorzystywane w programie
bazy danych mog¹ obejmowaæ nie tylko atrybuty rzeczywistych obiektów, ale równie¿
obiektów wirtualnych, a wiêc zaprojektowanych dla konkretnego kompleksu i przy przyjêciu
odpowiedniej standaryzacji, program jest w stanie zweryfikowaæ ich przydatnoœæ.
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Wymaga to tak¿e dalszej dekompozycji modu³ów programu opisuj¹cych wyposa¿enie
kompleksu na zespo³y i podzespo³y.

Podsumowanie
Prezentowany w referacie program stanowi w swej istocie zintegrowany system komputerowego wspomagania doboru wyposa¿enia kompleksu œcianowego w kopalniach JSW
S.A. Zintegrowano w nim takie elementy doboru wyposa¿enia jak rozcinka œciany, dobór
podstawowych maszyn i urz¹dzeñ kompleksu. Program pozwala na weryfikacjê umo¿liwiaj¹ca modyfikacjê parametrów urz¹dzeñ ze wzglêdu na ich wspó³pracê, weryfikacja urz¹dzeñ
ze wzglêdu na zadania wydobywcze oraz warunki pracy w wyrobisku, ocena finansowej
efektywnoœci projektu.
Doœwiadczenia z wdra¿ania programu w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A.
pokaza³y, i¿ rozleg³oœæ i z³o¿onoœæ problematyki doboru wyposa¿enia kompleksów œcianowych wymaga wspó³pracy pracowników ró¿nych s³u¿b kopalni, szczególnie na etapie
wprowadzania danych i w sytuacji gdy program jest wdra¿any, a wiêc gdy jego bazy danych
zaczynaj¹ siê dopiero rozwijaæ. St¹d te¿ jednym z podstawowych kierunków rozwoju
oprogramowania powinna byæ modyfikacja i rozbudowa tzw. interfejsu baz danych. Dostrze¿ono te¿ potrzebê wprowadzenia procedur optymalizacji wyboru wyposa¿enia, a w sferze
oceny efektywnoœci ekonomicznej i celowoœci podejmowania eksploatacji w okreœlonych
uwarunkowaniach, procedur analizy wra¿liwoœci wyniku ekonomicznego na zmiany tych¿e
uwarunkowañ.
W dalszej perspektywie przewiduje siê dekompozycjê modu³ów programu opisuj¹cych
wyposa¿enie kompleksu na zespo³y i podzespo³y, co pozwoli na wykorzystanie programu do
komputerowego wspomagania projektowania podstawowych elementów wyposa¿enia kompleksu œcianowego.
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EXPERIENCES AND DEVELOPMENT DIRECTIONS OF SOFTWARE FOR DESOGNING OF MACHANIZED LONGWALL
SYSTEMS IN THE JSW COAL MINES
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Abstract
Integrated computer program supporting selection of longwall system equipment in JSW coal mines.
The paper presents the concept, the assumption and the structure of integrated design process of the complex
production system which is the longwall system equipment with its maintenance. On the basis of the algorithm of
this process, the program, being implemented in Jastrzêbska Coal Joint-Stock Company, has been developed. The
paper also refers to the program structure and functioning, serving as the computer support for designing of
longwall completation equipment. The program enables a designer multi-alternative analysis of mentioned
equipment, taking into account limits related to the complex interrelations of geological, mining, organizational
conditions, as well as compatibility of selected machines and devices. It also helps to select the most beneficial
solution considering economical criteria. Module structure of the data base allows the constant development of the
program corresponding to user’s needs.
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Rozwi¹zania informatyczne w ochronie terenów górniczych –
ich rola i szanse wdro¿enia
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Streszczenie
Dzia³alnoœæ zak³adów górniczych w zakresie ochrony terenów górniczych (OTG) jest sankcjonowana przez
ustawy i obejmuje wspó³czeœnie ca³y szereg zagadnieñ z zakresu prawa, inwestycji hydrologicznych, budowlanych wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji, œwietnej organizacji i wysokich nak³adów finansowych. Badania naukowe nad zagadnieniami zwi¹zanymi z ochron¹ terenów górniczych prowadz¹ do ustalenie zwi¹zków
przyczynowo skutkowych zjawisk zachodz¹cych podczas procesu ujawnia siê wp³ywów eksploatacji. Dorobek
naukowy poszczególnych dziedzin nauki zwi¹zany z ochron¹ terenów górniczych jest szeroki i wielow¹tkowy.
Powsta³o wiele opracowañ, w których prezentowane s¹ m.in. teorie wp³ywów eksploatacji, kompleksowe klasyfikacje oddzia³ywania na œrodowisko eksploatacji górniczej oraz oprogramowanie komputerowe do rozwi¹zywania wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ terenów górniczych. W celu rozwi¹zywania niektórych
zagadnieñ dotycz¹cych wp³ywów eksploatacji opracowano w ubieg³ych latach wiele programów wspomagaj¹cych
dzia³alnoœæ in¿yniersk¹ w zakresie OTG. W miarê up³ywu czasu coraz wyraŸniej rysuje siê jednak wspólny
czynnik spajaj¹cy ró¿ne dziedziny w jeden obszar badañ – tym czynnikiem jest informacja przestrzenna (geoinformacja) przetwarzana m.in. za pomoc¹ oprogramowania geoinformacyjnego. W referacie omówiono rozwój
oprogramowania wspomagaj¹cego dzia³alnoœæ in¿yniersk¹ w zakresie OTG zwracaj¹c uwagê na obecne i przysz³e
tendencje w tym zakresie. Zwrócono uwagê na problemy z wdra¿aniem nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych w przemyœle wydobywczym i potencjalne szanse otwieraj¹ce pole do nowoczesnego zarz¹dzania
ochron¹ œrodowiska w górnictwie.

* Dr hab. in¿., Katedra Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki, Wydzia³ Geodezji Górniczej
i In¿ynierii Œrodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
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1. Rys historyczny
Historia rozwoju zastosowañ informatyki w OTG rozpoczyna siê w Polsce w latach
siedemdziesi¹tych XX w na maszynach cyfrowych typu Odra. Aplikacje koncentrowa³y siê
pocz¹tkowo na rozwi¹zywaniu pojedynczych zagadnieñ. Informatyka by³a wykorzystywana
fragmentarycznie, bezpoœrednio do wspomagania realizacji konkretnych zadañ. Zarówno
metody pozyskiwania danych jak i ich przetwarzania praktycznie nie ulega³y zmianom
w stosunku do metod analogowych. Pojawienie siê komputerów PC w po³owie lat osiemdziesi¹tych otworzy³o informatykê dla bardziej powszechnych zastosowañ. Generalnie rozwój zastosowañ informatycznych mo¿na podzieliæ tematycznie i historycznie na kilka
etapów:
1) od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych wykonywane s¹ aplikacje do wykonywania prognoz
deformacji górotworu,
2) w latach osiemdziesi¹tych pojawiaj¹ siê programy s³u¿¹ce dokumentowaniu i analizom
wyników pomiarów przemieszczeñ terenu i szybów z wykorzystaniem grafiki komputerowej, a tak¿e oprogramowanie s³u¿¹ce estymacji parametrów modeli prognostycznych;
w tym okresie pojawiaj¹ siê tak¿e pierwsze próby zastosowania systemów CAD do
prowadzenia map wyrobisk górniczych,
3) od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych jest kontynuowany rozwój zastosowania systemów
informatycznych typu CAD do prowadzenia zasobów kartograficznych map górniczych,
4) równie¿ od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, coraz czêœciej wykorzystywane s¹ mo¿liwoœci budowy baz danych o stanie infrastruktury terenu górniczego,
5) w po³owie lat dziewiêædziesi¹ych pojawi³y siê pierwsze koncepcje ³¹czenia poszczególnych programów w systemy informacji przestrzennej.
Z bardziej istotnych aplikacji opracowanych na przestrzeni lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych mo¿na wyró¿niæ stale unowoczeœniane autorskie programy s³u¿¹ce do
prognozowania wp³ywów eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchniê terenu oraz
estymacji parametrów modeli prognostycznych: E. Jêdrzejca, J. Bia³ka, B. DrzêŸli, R.
Hejmanowskiego, W. Kie³basiewicza i W. Piwowarskiego. Wiêkszoœæ z opracowanych
wtedy programów obliczeniowych pracowa³a w trybie wsadowym.
W zwi¹zku z pojawieniem siê w latach dziewiêædziesi¹tych Graficznego Interfejsu
U¿ytkownika (GUI) czêœæ z wy¿ej opisanych programów zosta³a zmodernizowana w kierunku mo¿liwoœci obs³ugi programu przez operatora z u¿yciem interfejsu GUI oraz dodatkowo zosta³a wyposa¿ona w mo¿liwoœci graficznej formy przedstawienia wyników
obliczeñ. Oprogramowanie s³u¿¹ce do wykonywania prognoz deformacji zosta³o dziêki
nowym mo¿liwoœciom rozwiniête w kierunku prezentacji graficznej (danych dotycz¹cych
eksploatacji górniczej i wyników). W koñcu lat dziewiêædziesi¹tych podjêto próby integracji
tych aplikacji z bazami danych, b¹dŸ programowania baz danych. Ponadto pojawi³y siê
dodatkowe narzêdzia (nak³adki) s³u¿¹ce do po³¹czenia aplikacji obliczeniowych z aplikacjami graficznymi (kreœlenie map izolinii wskaŸników deformacji). Oprogramowanie
tworzone na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych do archiwizacji, przetwa-
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rzania i prezentacji wyników pomiarów deformacji powierzchni terenu tworzone by³y ju¿
w formie zbli¿onej do wspó³czesnych aplikacji interaktywnych. Mo¿liwoœci wyprowadzania
wyników w formie wykresów uzale¿nione by³y jednak g³ównie od istniej¹cych wówczas
urz¹dzeñ wyjœcia (drukarek i ploterów).
Pojawienie siê na krajowym rynku komputerów III generacji z aplikacjami CAD (Computer Adied Design), zarówno w oœrodkach naukowych jak i przedsiêbiorstwach, spowodowa³o, ¿e sta³y siê one podstawow¹ platform¹ do prowadzenia prac nad metodyk¹ i implementacj¹ numerycznego zasobu map górniczych w zak³adach górniczych. W ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat w ró¿nych jednostkach w Polsce powsta³ szereg zestawów programowych i aplikacji umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie systemów CAD do prowadzenia
numerycznego zasobu map górniczych (Jura, Krawczyk 2003).
Po raz pierwszy w Polsce do rozwi¹zywania zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ terenów
górniczych u¿yto systemu baz danych w ramach realizacji grantu dotycz¹cego koncepcji
i tworzenia Systemu Informacji o Terenie Górniczym (SIOTG) w Zak³adzie Ochrony
Terenów Górniczych AGH (Popio³ek 1993). System ten powsta³ w celu stworzenia baz
danych przeznaczonych do gromadzenia informacji opisuj¹cych dotychczasowe i przewidywane skutki podziemnej eksploatacji górniczej w obiektach budowlanych. Dodatkowo zestaw baz danych zosta³ rozszerzony o modu³y obliczeniowe wskaŸników deformacji. Stworzono koncepcjê wymiany danych pomiêdzy bazami danych systemu a programami obliczeniowymi, co w efekcie pozwoli³o stworzyæ podstawy dla systemu informatycznego przeznaczonego do optymalizacji prowadzenia wydobywania z³o¿a z punktu
widzenia ochrony obiektów budowlanych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zastosowano tu autorskie
oprogramowanie baz danych. W 1994 roku wykorzystano oprogramowanie profesjonalne
(System MGE firmy Intergraph) celem oceny mo¿liwoœci rozwi¹zywania zagadnieñ
z zakresu in¿ynierii œrodowiska na terenach górniczych (Krawczyk 1994). System ten
pozwala³ na gromadzenie danych w bazie po³¹czonej z grafik¹ wykonan¹ w œrodowisku
CAD. W latach 1997–1998 powsta³ m.in. system prognozowania wp³ywów MODEZ
oparty na profesjonalnej bazie danych oraz graficznym interfejsie u¿ytkownika (aut.
Hejmanowski, Kwinta). System ten korzysta³ z danych o eksploatacji górniczej, pozyskiwanych poprzez aplikacje „gsiotg” bezpoœrednio z cyfrowej mapy wyrobisk górniczych
prowadzonej w œrodowisku MicroStation (aut. Krawczyk). Nieco inne opracowania tworzone by³y w latach dziewiêædziesi¹tych XX w równie¿ w formie aplikacji opartych na
bazach danych (Muszyñski 1997). Próby wdro¿enia tego typu systemów w zak³adach
górniczych podejmowano pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych. W 1997 roku wykonano dla
KWK „Andaluzja” projekt badawczy „Brzeziny” (Popio³ek 1997). W projekcie zastosowano koncepcjê polegaj¹c¹ na integracji dotychczasowej bazy danych systemu SIOTG
z systemow¹ baz¹ danych aplikacji MGE PC-2. Dziêki temu rozwi¹zaniu osi¹gniêto
mo¿liwoœæ pracy z jednym rodzajem danych w dwóch typach œrodowisk: bazy danych
i systemu GIS. Stworzono w ten sposób aplikacjê typu GIS wspomagaj¹c¹ podstawowe
analizy niezbêdne w ochronie terenów górniczych.
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2. Wspó³czesne rozwi¹zania informatyczne w OTG
Aktualne potrzeby w zakresie OTG s¹ zaspokajane przez nastêpuj¹ce typy oprogramowania:
a) programy dla celów specjalnych (np. oprogramowanie do optymalizacji prêdkoœci eksploatacji i d³ugoœci przerw eksploatacyjnych),
b) programy do planowania eksploatacji (nie s¹ dedykowane stricte dla zastosowañ w OTG,
ale pewne ich funkcje mog¹ byæ przydatne przy analizie zagro¿enia powierzchni),
c) programy graficzne wspomagaj¹ce generowanie izolinii, szkiców itp,
d) systemy CAD do prowadzenia cyfrowego zasobu map wyrobisk górniczych (j.w.),
e) systemy GIS (geographic information system).
Po roku 2000 informatyzacja przemys³u wydobywczego w dziedzinie ochrony powierzchni zdecydowanie zaczê³a siê zbli¿aæ w kierunku rozwi¹zañ znanych z zarz¹dzania
kryzysowego i opartych na nowoczesnych systemach informacji geograficznej (GIS). Rozwi¹zania takie pozwalaj¹ na integracjê grafiki w bazie danych. Poszczególne elementy
rzeczywistoœci s¹ odwzorowywane w systemie informatycznym jako obiekty, a ich cechy s¹
atrybutami opisowymi. Dziêki temu system jest spójny, a przetwarzane dane nie musz¹ byæ
dublowane i s¹ dostêpne zarówno w graficznej przestrzeni roboczej, jak i w operacjach na
bazie danych. System taki mo¿e integrowaæ ró¿norodne typy danych, a z poziomu pracy
mo¿liwe jest ³¹czenie siê z zewnêtrznymi hurtowniami danych celem ich wykorzystania (ale
niekoniecznie importu) (Hejmanowski 2006). Dziêki temu nie ma potrzeby tworzenia wielkich baz danych. Pierwsze próby wdro¿enia tego typu rozwi¹zañ w odniesieniu do ochrony
terenów górniczych podjêto w jednym z zak³adów górniczych KGHM, opracowuj¹c tzw.
bazê obiektów budowlanych. Integracja danych o budynkach zlokalizowanych w wybranych
rejonach podlegaj¹cych wp³ywom eksploatacji górniczej pozwoli³a na wykonywanie analiz
niezbêdnych w zarz¹dzaniu Dzia³u Mierniczego oraz Dzia³u Szkód Górniczych (Hejmanowski i in. 2004). Jedn¹ z pierwszych firm górniczych, które doceni³y zalety systemów GIS
w zarz¹dzaniu ochron¹ œrodowiska na terenach górniczych jest KGHM „Polska MiedŸ” SA,
który wdra¿a du¿y system informatyczny sk³adaj¹cy siê z piêciu podsystemów obejmuj¹cych m.in. ochronê œrodowiska (emisja, imisja, gospodarka odpadami, pozwolenia prawne
itp.), szkody górnicze (inwentaryzacja obiektów, odszkodowania i sprawy o uszkodzenia
obiektów i infrastruktury, wp³yw wstrz¹sów na obiekty powierzchniowe itp) i deformacje
górotworu (prognozy deformacji powierzchni terenu, monitoring przemieszczeñ powierzchni terenu). System, którego pe³ne wdro¿enie jest planowane na 2007 r zbudowany zosta³
na profesjonalnej platformie programowej GeoMedia Professional (Intergraph). Systemy
GIS stanowi¹ jak siê wydaje najlepsze z dostêpnych obecnie rozwi¹zañ dla zaspokajania
potrzeb zwi¹zanych z analizowaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotycz¹cych
wszelkich aspektów ochrony powierzchni. Miêdzy innymi pozwalaj¹ one na integracjê
danych teledetekcyjnych (np InSAR) wykorzystywanych obecnie do analizy okresowych
osiadañ powierzchni terenu w rejonach eksploatacji górniczej (Popio³ek i in. 2004).
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3. Mo¿liwoœci optymalizacji zarz¹dzania zak³adem górniczym – rola wdro¿enia
systemów informatycznych w ochronie terenów górniczych
W kopalniach g³êbinowych, które czêsto maj¹ za sob¹ kilkadziesi¹t lat istnienia wystêpuj¹ niezwykle zró¿nicowane pod wzglêdem jakoœci dane. Integracja tego zasobu w systemach informatycznych pozwala na ich rzeczywiste, efektywne wykorzystanie. W postaci
analogowej s¹ czêsto nieprzydatne, b¹dŸ trudne do odszukania w momencie, kiedy s¹
niezbêdne (wypadek, zmiana projektu eksploatacji). W fazie wdra¿ania systemów informatycznych nastêpuje proces weryfikacji danych (etap zasilenia systemu danymi), co ma
niebagatelne znaczenie dla póŸniejszej wiarygodnoœci wyników analiz i wszelkich dzia³añ
wykonywanych w systemie informatycznym.
W Europie stale spada akceptacja spo³eczna dla szkód wyrz¹dzanych przez przemys³
wydobywczy. Lokalne spo³ecznoœci w tzw. gminach górniczych nie s¹ ju¿ zdominowane,
jak w latach szeœædziesi¹tych czy siedemdziesi¹tych XX w przez rodziny górnicze, st¹d brak
zrozumienia dla wstrz¹sów górniczych, deformacji powierzchni, uszkodzeñ nawierzchni
dróg itp szkód górniczych. Prawo zdecydowanie obarcza przedsiêbiorcê górniczego obowi¹zkiem likwidacji wszelkich niedogodnoœci zwi¹zanych z eksploatacj¹. Bior¹c te argumenty pod uwagê roœnie znaczenie szybkiego i skoordynowanego z rozwojem eksploatacji
podejœcia do regulacji problemów szkód górniczych. To kopalnia powinna projektowaæ
eksploatacjê optymalnie minimalizuj¹c wp³yw eksploatacji na powierzchniê. Systemy informatyczne s¹ w stanie wspomagaæ i znacznie przyspieszaæ podejmowanie takich optymalnych decyzji. Dodatkowo, bior¹c pod uwagê dynamiczne zmiany na rynku surowcowym, jak
i na rynku nieruchomoœci – jedynie zastosowanie systemów geoinformatycznych umo¿liwia
wykonywanie natychmiastowych analiz, a w konsekwencji szybkie reagowanie i dostosowanie zak³adu górniczego do potrzeb wspó³czesnego rynku. Podobnie systemy geoinformatyczne mog¹ siê przyczyniæ do efektywnego zarz¹dzania koncernem wydobywczym,
takim jak holdingi wêglowe, czy rudne.

4. Szanse i problemy
Obecnie z przyczyn g³ównie ekonomicznych, nadal ponad po³owa istniej¹cych g³êbinowych zak³adów górniczych nie posiada cyfrowego zasobu map wyrobisk górniczych.
Stanowi to istotn¹ barierê wdra¿ania bardziej zaawansowanych rozwi¹zañ, np. systemów
GIS do zarz¹dzania ochron¹ terenów górniczych. Wprowadzenie oprogramowania s³u¿¹cego np. do prognozowania deformacji wymaga odwo³ania siê do danych dotycz¹cych
parcel eksploatacyjnych, danych górniczo-geologicznych dotycz¹cych parametrów zalegania z³o¿a i innych danych (np pomiarów deformacji terenu), które s¹ niezbêdne do
weryfikacji poprzednio wykonanych prognoz. Konsekwentne wdra¿anie systemów CAD
do prowadzenia cyfrowego zasobu map górniczych, aplikacji s³u¿¹cych do modelowania
z³o¿a 3D, b¹dŸ aplikacji dedykowanych planowaniu eksploatacji (przestrzenny model

94
z³o¿a, geostatystyka, optymalizacja produkcji) mog³yby stanowiæ przyczynek do wdro¿enia prac nad systemami wspomagaj¹cymi zarz¹dzanie ochron¹ terenów górniczych,
które z natury s¹ najbardziej ogólnym rozwi¹zaniem – siêgaj¹cym po ró¿norodne dane
z wielu dziedzin.
Wœród podstawowych barier mo¿na wymieniæ problemy finansowe, wynikaj¹ce z ci¹gle
nieustabilizowanej sytuacji polskiego górnictwa, zw³aszcza wêgla kamiennego. Kopalnie
nie s¹ sk³onne inwestowaæ setek tysiêcy z³otych w przedsiêwziêcia, których wdro¿enie trwa
od roku do trzech lat, jeœli ich sytuacja mo¿e ulec zmianie w ci¹gu roku. Ponadto du¿e
koncerny górnicze czêsto rozpoczynaj¹ inwestycje w systemy informatyczne zbyt globalnie
zarysowuj¹c cele. Czasami wdro¿enia pilota¿owe (obejmuj¹ce np dwie-trzy kopalnie) mog³yby pozwoliæ póŸniej na bardziej efektywne zaplanowanie wdro¿enia w³aœciwego.
Kolejn¹ barier¹ jest podejœcie kadry zarz¹dzaj¹cej polskim górnictwem, zorientowanej na
dzia³ania czysto produkcyjne, traktuj¹cej czêsto dzia³alnoœæ pozosta³ych dzia³ów zak³adów
jako funkcji us³ugowych, nie posiadaj¹cych wp³ywu na zysk. W rzeczywistoœci mo¿na
wykazaæ, ¿e wdra¿anie nowoczesnego zarz¹dzania we wszystkich sektorach funkcjonalnych
firmy przynosi konkretne korzyœci i wymierne zyski ju¿ w perspektywie kilku lat po
wdro¿eniu. Systemy informatyczne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie ochron¹ terenów górniczych
pozwalaj¹ na sprawne zarz¹dzanie:
— sk³adnikami maj¹tku firmy (nieruchomoœci),
— sprawami zwi¹zanymi ze szkodami (regulacje cieków, remonty i odszkodowania,
naprawy dróg, remonty kanalizacji),
— sprawami s¹dowymi (wyroki, ugody),
— inwentaryzacj¹ obiektów zlokalizowanych na terenie górniczym,
— prognozowaniem deformacji (dla celów informacji o wp³ywach eksploatacji, opinii
górniczo-geologicznych, planów ruchu, dodatków do planów ruchu i in.),
— ocen¹ i analiz¹ oddzia³ywania wstrz¹sów górniczych na obiekty zlokalizowane na
powierzchni terenu,
— archiwizacj¹ i przetwarzaniem wyników pomiarów przemieszczeñ powierzchni terenu, szybów i innych urz¹dzeñ,
— planowaniem produkcji z uwzglêdnieniem minimalizacji wp³ywów na obiekty i infrastrukturê techniczn¹.
W momencie podejmowania decyzji o wdro¿eniu tego typu narzêdzi istotna jest œwiadomoœæ klienta, czyli firmy górniczej, ¿e zespó³ wykonawców projektu musi siê stale
kontaktowaæ z zespo³em specjalistów pracuj¹cych w zak³adzie górniczym. Taka wspó³praca
zapewnia dobre rozeznanie problemów i identyfikacjê zadañ, które trzeba rozwi¹zaæ w trakcie realizacji projektu systemu informatycznego. Projekt, który powstaje dla spe³nienia
konkretnych zadañ jest wówczas mocno oparty na wynikach prac analitycznych obu zespo³ów i w ten sposób wzrasta szansa sukcesu wdro¿enia aplikacji. Forsowanie zbyt krótkich
terminów, b¹dŸ nierealistycznie niskich kosztów wdro¿enia podnosz¹ z kolei ryzyko nara¿enia projektu na redukcjê funkcjonaln¹ (nie wszystkie funkcje bêd¹ zadowalaj¹co oprogramowane), b¹dŸ na niedotrzymanie ostatecznego terminu.
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Na koniec nale¿a³oby podj¹æ próbê obalenia mitu, jakim jest niejednorodnoœæ danych
cyfrowych wykorzystywanych w polskich kopalniach wêgla kamiennego. Wspó³czesny
system GIS, budowany specjalnie dla celów obs³ugi zak³adów wydobywczych mo¿e integrowaæ te dane (ró¿nych formatów) bez wp³ywu na jakoœæ i szybkoœæ dzia³ania. ZapóŸnienie
czêœci polskich zak³adów wydobywczych we wdra¿aniu aplikacji geoinformatycznych mo¿e
stanowiæ paradoksalnie zaletê, pozwalaj¹c¹ na osi¹gniêcie wysokiego stopnia nowoczesnoœci w krótkim czasie.
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I.T. SOLUTIONS IN MINING AREA PROTECTION – THEIR ROLE AND CHANCES OF IMPLEMENTATION
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Abstract
Activities of mines within the scope of mining area protection are sanctioned by law and encompass a wide
range of actions, from legal matters to hydrological and construction projects. They all require high qualifications,
efficient organization and high financial outlays. Scientific research in the field of surface protection leads to
establishing cause and effect relationships within the processes perceived as manifestation of mining on the
surface. The scientific achievements in the various fields linked to the problem of surface protection are broad and
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multi-faceted. A number of works on the subject were published. They present, among others, mining influence
theories, comprehensive classifications of impact of mining on the environment, and software intended to help in
solving some of the surface protection related problems. The past few years have seen a large number of such
programs developed. It becomes obvious, however, that there is a one single factor common to all the fields,
combining them to one research area – it is spatial information (geoinformation), processed, among others, by
geoinformation software. The paper presents development of software tools for aiding technical activities related
to surface protection, pointing out current and future trends in this regard. The problems with implemention
of modern I.T. solutions in the extractive industry and prospective chances for introducing state-of-the-art
environmental protection management in the mining industry are also discussed.
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Wykorzystanie nowoczesnych narzêdzi informatycznych
do optymalizacji funkcjonowania kopalni odkrywkowej
ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu transportu taœmowego

S³owa kluczowe
Modelowanie przestrzenne, oprogramowanie geologiczno-górnicze, symulacja warunkowa, wyrobisko docelowe, docelowy plan rozwoju kopalni, obliczenia przenoœników taœmowych
Streszczenie
W pracy omówiono rozwój nowoczesnych narzêdzi informatycznych do modelowania geologicznego
i planowania rozwoju kopalñ. Zwrócono uwagê na potrzebê tworzenia w³asnych aplikacji w zintegrowanym
œrodowisku w celu dostosowania standardowych programów do lokalnych potrzeb. Wskazano na koniecznoœæ
stworzenia modelu ekonomicznego z³o¿a obejmuj¹cego modele: wartoœci powierzchni, kosztów eksploatacji,
transportu i rekultywacji, wartoœci kopaliny w oparciu o formu³y cenowe na bazie parametrów jakoœciowych.
Podkreœlono koniecznoœæ planowania rozwoju kopalni w oparciu o model ekonomiczny i jakoœciowy z uwzglêdnieniem mieszania wêgla pod k¹tem wymogów elektrowni. Zwrócono uwagê na potrzebê wykorzystanie analiz
systemu transportowego zarówno w modelu kosztowym jak na etapie projektowania rozwoju kopalni. Zaproponowano wykorzystanie autorskiego, specjalistycznego programu do obliczania przenoœników taœmowych.
Zaproponowano procedurê szacowania zasobów zgodn¹ z miêdzynarodow¹ klasyfikacj¹ JORC z wykorzystaniem
modelu bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni. Wskazano na koniecznoœæ optymalizacji z uwzglêdnieniem
eksploatacji wielu wyrobisk. Omówiono metodê adaptacji standardowego programu NPVScheduler+ do potrzeb
planowania docelowego rozwoju kopalñ wêgla brunatnego. Podkreœlono koniecznoœæ optymalizacji krótkoterminowej i omówiono dostêpne narzêdzia i procedury. Omówiono dostêpne narzêdzia do prowadzenia analiz
ryzyka z wykorzystaniem metod symulacji warunkowej oraz analizy wi¹zek planów rozwoju w celu okreœlenia
zmiennoœci przysz³ych przep³ywów finansowych.

* Dr in¿., Wydzia³ Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wroc³awska, Wroc³aw.
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1. Rozwój nowoczesnych narzêdzi informatycznych do modelowania geologicznego
i planowania rozwoju kopalñ
Oprogramowanie geologiczno-górnicze zaczê³o siê rozwijaæ dynamicznie od pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych wraz z rozwojem mikrokomputerów, choæ wiele algorytmów (np.
optymalizacji kopalñ odkrywkowych Lerchs’a-Grossmann’a (L-G), analiz i interpolacji
geostatystycznych – Matheron 1961; Kriege, 1966) powsta³o jeszcze w latach szeœædziesi¹tych dla komputerów main frame. W 1961 zapocz¹tkowany zosta³ te¿ cykl konferencji
„Applications of Computers and Operations Research in the Mineral Industries” (APCOM).
Pierwszy komercyjny program optymalizacyjny oparty na algorytmie L-G pojawi³ siê
w 1969 r. w firmie Place Development, czyli 10 lat wczeœniej nim firma Whittle zaoferowa³a
program „Three-D”. Historiê jego powstania opisano w ksi¹¿ce Chena i Rychkuna oraz
w liœcie Syberga (1997) do redakcji Engineering & Mining Journal.
W latach osiemdziesi¹tych i na pocz¹tku dziewiêædziesi¹tych z uwagi na wymagania
obliczeniowe i graficzne zwi¹zane z trójwymiarowym modelowaniem, wizualizacj¹
i analizami danych geologicznych najwa¿niejsi dostawcy oferowali programy komputerowe wy³¹cznie na stacjach roboczych z procesorami RISC (niedostêpnymi w Polsce
z uwagi na embargo COCOM) pracuj¹cymi pod kontrol¹ systemu operacyjnego Unix
(m.in. HP Apollo, IBM, Silicon Graphics, Sun Microsystems itp.), a wielu mniejszych
producentów prostsze programy na komputerach PC. Po wzroœcie mocy obliczeniowej
i rozwoju kart graficznych tych ostatnich obecnie praktycznie wy³¹czn¹ platform¹ sta³y siê
komputery PC.
Rozwój oprogramowania szed³ dwutorowo. Czêœæ firm od pocz¹tku wykorzystywa³a
w swoich programach trójwymiarowe dane np. (Datamine, Gemcom, Minescape, MineSight,
Lynx, Vulcan), a nawet stara³a siê ogarn¹æ 4. wymiar-czasowy, co odzwierciedli³o siê
w nazwach niektórych programów (np. program Four-D firmy Whittle, czy Mine2-4D firmy
Earthworks Corp.), podczas gdy inne podstaw¹ swego dzia³ania uczyni³y dwuwymiarowe
mapy staraj¹c siê automatyzowaæ stary, „rêczny” sposób przetwarzania danych. Baz¹ takich
systemów by³y programy kreœlarskie (AutoCAD, Microstation) i programy GIS. Obecnie
aktywnie promuje siê jedynie amerykañska firma Carlson Software oferuj¹ca rozwi¹zania
dla szeroko pojêtej geoin¿ynierii w tym górnictwa na bazie AutoCAD’a (SurvCADD)
wykorzystuj¹cego nie tylko modelowanie gridowe, lecz i blokowe.
Jednym z wa¿nych zjawisk na rynku oprogramowania geologiczno-górniczego w ostatnich latach by³a jego konsolidacja. Na pocz¹tku lat 90. liczba firm i produktów by³a znaczna – ok. 20 (Jurdziak 2000) jednak do dzisiaj z tej liczby pozosta³o zaledwie 5–6 licz¹cych siê
dostawców i wiele ich programów: Studio, Enterprise, EPS, Fusion, InTouch, Mine2-4D,
NPVScheduler (Datamine Corporation), GEMS, InMine, Minex, Surpac, Whittle (Gemcom), Vulcan, Mine-Suite, I-Site (Maptek), Dome, GBIS, FieldMarshal, Micromine, PitRAM (Micromine), EMS, Ellipse, MineMarket, Minescape (Mincom), acQuire, MineSight
(Mintec). Czêœæ firm nadal rozwija swoje programy w po³¹czeniu ze œwiadczonymi
us³ugami geologicznymi dla niewielkiej grupy klientów np. Geostat Systems International
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Inc., Geosoft (Oasis monaj i Target) i Techbase Int.. Niektóre zarzuci³y rozwój swoich
programów np. Morrison Knudsen, Pincock, Allen & Holt (przejêta przez firmê Runge Ltd,
twórcê programu XPACK do planowania wydobycia oraz XERAS do analizy kosztów).
Reszta zosta³a przejêta przez innych (np. Minex, Surpac, Whittle) lub zniknê³a z rynku (Lynx
Geosystems z Kanady).
Wiod¹ce firmy wzmacnia³y swoj¹ pozycjê poprzez strategiczne alianse z partnerami
i drena¿ nowoœci z rynku (np. wspó³praca Datamine z Century Systems, GijimaAST, AIMS
i CSIRO oraz implementacja nowatorskich rozwi¹zañ poprzez Earthworks Corp.) lub przejêcia konkurentów (wykupienie przez Gemcom Grupy Surpac-MINEX i Whittle Programming, czy Comlabs i JKTech przez Mincom). Szczególne zamieszanie wœród dostawców
oprogramowania geologiczno-górniczego spowodowa³o przejêcie przez Gemcom firmy
Whittle Programming. Do tego momentu firma ta by³a postrzegana jako niezale¿ny dostawca
oprogramowania optymalizacyjnego wspó³pracuj¹cego praktycznie z ka¿dym programem
na rynku. Po jej przejêciu, wszyscy licz¹cy siê dostawcy stworzyli w³asne modu³y do
optymalizacji i planowania wydobycia (Surpac, Vulcan, Minesight). Najwczeœniej (w po³owie lat 90.), niejako uprzedzaj¹c taki rozwój wypadków, swój modu³ optymalizacyjny
stworzy³a firma DATAMINE w postaci rodziny programów MaxiPit i NPVScheduler
(powsta³ej w ramach œcie¿ki tworzenia profesjonalnego oprogramowania w firmie Earthworks Corp.) Od razu z uwagi na swoje cechy programy te wyros³y na g³ównego konkurenta
firmy Whittle, co mog³o sk³oniæ firmê Gemcom do przejêcia konkurenta w celu uzupe³nienia
swojej oferty. Wyœcig firm w do³¹czaniu do swojej oferty nowych programów z kolejnych
etapów przetwarzania danych w ³añcuchu tworzenia wartoœci w firmie górniczej zaostrza siê
i prawdopodobnie nadal bêd¹ nastêpowa³y kolejne przejêcia. Mo¿e to groziæ zmniejszeniem
konkurencji i wzrostem cen oprogramowania, gdy rynek zostanie podzielony pomiêdzy 2–3
g³ównych dostawców. Na razie konkurencja sprzyja szybkiemu rozwojowi dostêpnych
produktów i pojawianiu siê nowych.
1.1. I n n o w a c y j n o œ æ r o z w i ¹ z a ñ p o d s t a w ¹ r o z w o j u b r a n ¿ y
Wprowadzanie nowoœci i istotnych usprawnieñ w zakresie przetwarzania danych geologiczno-górniczych i ich wizualizacji by³o recept¹ na sukces w latach osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych By³ to warunek konieczny, lecz niewystarczaj¹cy. Przyk³adem
mo¿e byæ tu firma Lynx Geosytsems, która ju¿ w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych jako International Geosystems Ltd rozprowadza³a system do projektowania kopalñ odkrywkowych podobny do opracowanego w firmie Placer Development,
a w 1987 r. po po³¹czeniu z Wright Engineers Computer Section i Geomin Ltd, ju¿
jako Lynx Geosystems Ltd, dostarcza³ program Lynx zbli¿ony do oferowanego przez
Whittle Programming, lecz rozbudowany o zintegrowany system do modelowania z³ó¿
i projektowania kopalñ. Niestety pomimo nowatorskich rozwi¹zañ oraz du¿ego doœwiadczenia za³o¿yciela S.Houldinga (1994) firma Lynx Geosystems nie zdo³a³a utrzymaæ siê
na rynku.
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Wa¿niejszymi innowacjami1 s¹ m.in.:
— Dynamiczne podpodzia³y komórek w modelu blokowym (Datamine – od 1981 r.;
Surpac od 1995r.).
— Technika siatkowego (trójk¹towego) modelowania bry³ (Lynx Geosystems Ltd,
obecnie dostêpna w wiêkszoœci wiod¹cych programów geologiczno-górniczych).
— Modu³ Odfa³dowanie (Unfold) do prowadzenie interpretacji geologicznej i interpolacji geostatystycznej sfa³dowanych pok³adów w odfa³dowanym uk³adzie wspó³rzêdnych.
— Modu³ Analiza w uk³adzie bez uskoków (Unfault) pozwalaj¹cy na prowadzenie
interpretacji geologicznej i interpolacji geostatystycznej w pok³adach w uk³adzie
pierwotnym bez zaburzeñ uskokami i przywróceniu ich obecnej postaci z wymodelowanymi uskokami po dokonanych analizach (MINEX).
— Stworzenie œrodowiska pracy dla skanera laserowego i budowa modeli 3D otoczenia
(skarp, frontów i ods³oniêæ, sk³adowisk oraz innych obiektów 3D) w œrodowisku
programów do modelowania 3D (I-Site - Vulcan, Riegl Laser Measurement Systems
– Datamine z 3D Laser Mapping (3DLM)).
— Modu³ Mineable Reserves Optimiser do identyfikacji i oceny op³acalnych do eksploatacji obszarów z³o¿a z uwzglêdnieniem ograniczeñ w postaci minimalnej d³ugoœci i kszta³tu frontu eksploatacyjnego – swoisty optymalizator podziemnych z³ó¿
(Datamine, podobne rozwi¹zanie jest te¿ dostêpne w programie Stopesizor firmy
Snowden).
— Stworzenie narzêdzi do zaawansowanych analiz geostatystycznych wraz z mo¿liwoœciami symulacji warunkowej (conditional simulation) i prowadzenia analiz
ryzyka (Datamine, MineSight, a Vulcan). Inne programy, np. Surpac i Minescape
musz¹ korzystaæ z pomocy zewnêtrznych programów np. GSLIB lub Isatis.
— Estymacja okruszcowania z zastosowaniem Dynamicznej Anizotropii (Dynamic
Anisotropy) pozwalaj¹cej na indywidualne i precyzyjne dopasowanie elipsoidy
przeszukiwañ i wariogramów dla ka¿dej z komórek modelu tak by pod¹¿a³y za
trendem mineralizacji. Dziêki indywidualnemu dopasowaniu k¹tów obrotu anizotropii mo¿na poprawiæ dok³adnoœæ interpolacji parametrów jakoœciowych z³o¿a.
Metoda ta szczególnie jest przydatna dla ³agodnie sfa³dowanych i zawiniêtych
pok³adów (Datamine).
— Wirtualna rzeczywistoœæ (Virtual Reality) jako standardowe œrodowisko pracy.
Umo¿liwia wizualizacjê struktur geologicznych, etapów rozwoju kopalni, zagadnieñ
bezpieczeñstwa i sposobu rekultywacji dla wielu projektów w jednolitym œrodowisku
(bez potrzeby zmiany okien). Projektant i in¿ynier górnik lub geolog mog¹ odbyæ
wirtualn¹ wyprawê po kopalni stawiaj¹c siê w miejscu kierowcy maszyny transpor1

Opis najnowszych programów i innowacji sporz¹dzono na podstawie przegl¹dów oprogramowania ze
specjalistycznych czasopism górniczych: Coal Magazine, International Mining i Mining Magazine z 2006 r. oraz
informacji dostêpnych w Internecie, a tak¿e znajomoœci programu Datamine i NPVSchedulera u¿ytkowanych
w Instytucie Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej do celów dydaktycznych i konsultacyjnych.
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towej, czy operatora ³adowarki. System pozwala na wspó³pracê z urz¹dzeniami GPS
(Datamine Studio). Œrodowisko to jest rozwiniêciem wczeœniej programów VROOM
i GO (Jurdziak, 1999) i mo¿e byæ dostêpne jako osobny program InTouch.
— Stworzenie œrodowiska pracy dla technologii Sirovision opracowanej przez Common
wealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) w Australii. Jest to
nowa technologia pozwalaj¹ca na kartowanie i analizê ods³oniêæ. Dziêki niej mo¿na
szybko stworzyæ dok³adne, przestrzenne modele strukturalne skarp i cech terenu oraz
panoramiczne obrazy przestrzenne przy u¿ycia tanich aparatów cyfrowych bez specjalnego doœwiadczenia w fotogrametrii. Rozwi¹zanie oferowane przez DATAMINE
i Sirovision jest w pe³ni zintegrowanym rozwi¹zaniem oferuj¹ce wspólne, elastyczne
œrodowisko zaspokajaj¹ce wszelkie potrzeby górnicze. Podobne rozwi¹zania dla
Sirovision oferowane s¹ te¿ w programie Surpac.
— Firma Datamine we wspó³pracy z Century Data Systems stworzy³a wspólne, zintegrowane œrodowisko pracy dla wielu u¿ytkowników korzystaj¹cych z centralnej,
wspólnej bazy danych Ÿród³owych zapewniaj¹ce jednoczeœnie kontrolê dostêpu i bezpieczeñstwo zarz¹dzanymi danymi geologicznymi (Fusion i Datamine Mine Trust –
Datamine, Data Security System w Minesight, podobne mo¿liwoœci dostêpne s¹
równie¿ w Minescape firmy Mincom.).
— Proces dopasowywania oprogramowania do indywidualnych potrzeb u¿ytkowników
z u¿yciem profesjonalnych narzêdzi do analizy i zarz¹dzania procesami IDEF0
(DATAMINE Enterprise).
Jedn¹ z wa¿nych innowacji jakie na rynku oprogramowania geologiczno-górniczego
wprowadzi³a firma Datamine jest stworzenie œcie¿ki szybkiego tworzenia komercyjnego
oprogramowania na bazie innowacyjnych algorytmów tworzonych przez indywidualnych
twórców lub zespo³y z uczelni lub firm konsultacyjnych. Dziêki firmie Earthworks Corp.
nale¿¹cej do grupy Datamine wiele algorytmów stworzonych przez naukowców w oœrodkach uniwersyteckich i programów rozwijanych in house przekszta³cono w komercyjne
programy, które odnios³y sukces na rynku, przy okazji wzmacniaj¹c pozycjê firmy Datamine. W ten sposób na bazie programów do tworzenia wirtualnej rzeczywistoœci i animacji
opracowanych przez grupê AIMS z Uniwersytetu w Nottingham powsta³y najpierw programy VROOM i GO, a nastêpnie InTouch, który sta³ siê oknem roboczym w systemie
Datamine Studio 3. To w Earthworks Corp. prof. Boles³aw To³wiñski z USA móg³ przekszta³ciæ opracowane przez siebie algorytmy do optymalizacji kopalñ odkrywkowych w rodzinê programów MaxiPit/NPVScheduler+/RMScheduler tworz¹c pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych siln¹ konkurencjê dla programów firmy Whittle oraz rozbudowuj¹c mo¿liwoœci programu Mine2-4D o mo¿liwoœci optymalizacji. Równie¿ firma AST Mining
(obecnie GijimaAST) z RPA przekszta³ci³a rozbudowany zestaw makropoleceñ systemu
Datamine w samodzielny program Mine2-4D rewolucjonizuj¹c planowanie rozwoju kopalñ
(krótko i d³ugoterminowe) poprzez ich przestrzenn¹ automatyzacjê i animacjê oraz
dwukierunkowe powi¹zanie z systemem planowania produkcji Earthworks Production
Planner (EPS) korzystaj¹cym z wykresów Gantta i modu³u wizualizacyjnego EPS Viz.
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Innowacje pojawi³y siê te¿ w nowych firmach. Program do optymalizacji i planowania
wydobycia MineMax wraz oprogramowaniem do budowy planów i wykresów iGantt
zaczê³a oferowaæ firma Combinatorics. Program FracViewer do wizualizacji struktur geologicznych pojawi³ siê w ofercie firmy FractalGraphics, a nowy program Leapfrog 3D firmy
Zaparo Ltd z nowym, bardzo wydajnym algorytmem do trójk¹towania powierzchni zacz¹³
zdobywaæ rynek modelowania geologicznego w pracach poszukiwawczych. Wiêkszoœæ
innowacji wprowadzi³y jednak dojrza³e firmy w ramach konkurencji o coraz bardziej
wymagaj¹cego klienta domagaj¹cego siê wiêkszej integracji systemów i lepszego dopasowania do w³asnych potrzeb (Gibbs 1994; Jurdziak 2000).
1.2. T w o r z e n i e d o p a s o w a n y c h a p l i k a c j i n a b a z i e a n a l i z y
procesów
Wszystkie licz¹ce siê programy geologiczno-górnicze intensywnie wykorzystuj¹ makra
i jêzyki skryptów pozwalaj¹ce u¿ytkownikom tworzyæ w³asne aplikacje. Rodzaj i sposób
wykorzystania tych narzêdzi determinuje ³atwoœæ ich u¿ycia, wprowadzanie zmian i dopasowywanie programu do indywidualnych potrzeb. Mo¿e ograniczaæ lub u³atwiaæ rozwój
oprogramowania i wprowadzanie innowacji. Krytyczny przegl¹d stosowanych narzêdzi do
tworzenia skryptów mo¿na znaleŸæ w pracy (Hack, 2003). Firma Surpac opracowa³a Surpac
Command Language na bazie szeroko rozwijanego jêzyka Tcl. Mintec w produktach MineSight wprowadzi³ jêzyk Python, równie¿ szeroko u¿ywany w ró¿nych systemach operacyjnych. Na pocz¹tku 2000, Gemcom zastosowa³ Microsoft Visual Basic for Applications,
szeroko u¿ytkowane narzêdzie do lokalizacji. Datamine w 1999 r. w Datamine Studio
wdro¿y³ elastyczne, wielojêzyczne podejœcie, z wszystkimi komendami i procesami dostêpnymi poprzez COM (Component Object Model) Server Interface. Rozszerzy³o to mo¿liwoœci przejœcia z istniej¹cego makrojêzyka do skryptów w HTML, JavaScript, lub dowolnego innego jêzyka obs³uguj¹cego COM takiego jak VB, VBA, VB Script lub C++. Firma
Datamine by³a jedn¹ z pierwszych informatycznych firm górniczych, która stworzy³a pe³ny,
niezale¿ny komercyjny produkt z wykorzystaniem tej technologii – Mine2-4D, napisany
w Visual Basicu, jest systemem do planowania wydobycia i tworzenia harmonogramów
z mo¿liwoœci¹ budowy wykresów Gantta i animacji.
Rozwi¹zanie Datamine oparte na COM Server Interface „...daje programistom wiêksz¹
elastycznoœæ w wyborze jêzyka skryptów i œrodowiska prac rozwojowych w celu najlepszego wykorzystania ich umiejêtnoœci i preferencji...”. Wszystkie komendy Studio s¹ dostêpne ze strony HTML z u¿yciem dowolnego jêzyka obs³uguj¹cego COM, a inne aplikacje
mog¹ byæ uruchamiane z tej samej strony HTML. Przy realizacji projektu Cemento Andino
okaza³o siê, ¿e zastosowanie skryptów pozwoli³o klientom na zrealizowanie zadañ znacznie
szybciej z uwagi na automatyzacjê procesów, a proces poznania aplikacji by³ znacznie
szybszy ni¿ przed lokalizacj¹. Ma to wp³yw na efektywnoœæ wdra¿ania oprogramowania
i przynosi efekty ekonomiczne. Rozwi¹zanie Datamine oparte na COM Server Interface
powinno staæ siê wiêc bardziej popularne, po prostu dlatego, ¿e jest najbardziej elastycznym
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podejœciem i jest nakierowane na zastosowania internetowe, co wydaje siê nieuchronn¹
przysz³oœci¹ oprogramowania górniczego ...” (Hack 2003).
Po³¹czenie w/w mo¿liwoœci tworzenia skryptów z profesjonalnym oprogramowaniem do
modelowania i analizy procesów (IDEF0) pozwoli³o firmie DATAMINE na stworzenie
unikalnej metodyki i oryginalnego oprogramowania umo¿liwiaj¹cego pracê zespo³ow¹ i weryfikacjê jakoœci pracy (audyt) pod nazw¹ Datamine Enterprise. Jest on rezultatem wielu
lat badañ i rozwoju, które by³y wynikiem analiz oczekiwañ klientów w stosunku do oferowanego im oprogramowania geologiczno-górniczego. Zapewnia jego integracjê z bazami
danych i programami u¿ytkowymi (np. Excel, czy innymi programami geologiczno-górniczymi) oraz integracjê pomiêdzy ró¿nymi zespo³ami (np. miernikami i geologami) by
zapewniæ p³ynny przep³yw danych w ³añcuchu tworzenia wartoœci. Komunikacjê u³atwia
wydajny system wymiany danych pomiêdzy wiêkszoœci¹ dostêpnych na rynku aplikacji
Data Source Driver (DSD).
1.3. S y m u l a c j a w a r u n k o w a p o d s t a w ¹ a n a l i z r y z y k a
Jednym z kierunków rozwoju oprogramowania geologiczno-górniczego jest kompleksowa analiza ryzyka przedsiêwziêæ górniczych. Mo¿e byæ ona prowadzona zarówno dla
nowych z³ó¿ jak i dla pozosta³ej do wybrania czêœci z³o¿a.
Obecnie stosowanym podejœciem (g³ównie przez specjalistów z firm konsultacyjnych
i uczelni) jest zastosowanie symulacji warunkowej (np. przy u¿yciu programu GSLIB lub
Isatis) w celu wygenerowania szeregu równie prawdopodobnych wersji z³o¿a i zbadanie
faktycznej zmiennoœci iloœci i jakoœci kopaliny w poszczególnych komórkach modelu
i rejonach z³o¿a. Uzyskane wersje z³ó¿ poddawane s¹ nastêpnie optymalizacji L-G, a na
bazie zagnie¿d¿onych wyrobisk docelowych tworzone s¹ wi¹zki optymalnych harmonogramów wydobycia pozwalaj¹ce na ocenê potencjalnej zmiennoœci przysz³ych przep³ywów
finansowych z jego eksploatacji.
Opisane wy¿ej metodyka do niedawna dostêpna by³a dla w¹skiej grupy specjalistów.
Firma Datamine wychodz¹c naprzeciw potrzebom kompanii górniczych stworzy³a zestaw
narzêdzi umo¿liwiaj¹cych samodzielne prowadzenie analiz ryzyka przez u¿ytkowników jej
systemu. Obejmuje on wspomniany ju¿ wczeœniej modu³ Conditional Simulation z zaawansowanymi narzêdziami do analiz geostatystycznych oraz oprogramowanie do planowania
wydobycia wzbogacone o nowe narzêdzia. Nowa wersja NPVScheduler 4.0 wyposa¿ona
jest w modu³ Geological Risk Assessment, pozwalaj¹cy na generowanie strategicznych
planów rozwoju kopalni i harmonogramów wydobycia uwzglêdniaj¹cych rezultaty symulacji warunkowej modeli blokowych z³ó¿ jako czêœæ planowania rozwoju kopalni (The
Datamine Newsletter, Issue 2 March 2007).
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2. Optymalizacja kopalni odkrywkowej wêgla brunatnego ze szczególnym
uwzglêdnieniem transportu taœmowego
2.1. W p ³ y w t r a n s p o r t u c i ¹ g ³ e g o n a p l a n o w a n i e w y r o b i s k
docelowych
Znaczna czêœæ kosztów eksploatacji kopalni odkrywkowej z ci¹g³ym systemem urabiania
i transportu jest przes¹dzona na etapie opracowania za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych,
okreœlaj¹cych wielkoœæ zasobów przemys³owych, roczne wydobycie kopaliny, zbieranie
nadk³adu i parametry odwadniania. Przyjêta g³êbokoœæ wyrobiska i parametry geotechniczne
ska³ determinuj¹ te¿ dobór maszyn podstawowych (ok. 70% kosztów systemu maszynowego). Te wszystkie elementy pozostan¹ niezmienne przy modyfikacjach docelowego rozwoju kopalni.
Natomiast koszt odstawy urobku przenoœnikami taœmowymi jest zale¿ny od przyjêtego
wariantu systemu transportowego, w szczególnoœci lokalizacji zwa³owania i rodzaju postêpu
(równoleg³y, wachlarzowy). W osobnym artykule przedstawiono koncepcjê oszacowania
kosztów odstawy urobku dla ró¿nych wariantów systemu transportowego i odpowiedniej
modyfikacji modelu ekonomicznego z³o¿a. Analiza wyników ekonomicznych tych wariantów pozwala na wybór
Niezbêdnym narzêdziem, umo¿liwiaj¹cym wiarygodne obliczenia przenoœników taœmowych, zarówno na etapie wstêpnych szacunków kosztów transportu jak i projektowania
poszczególnych obiektów jest specjalistyczne oprogramowanie do obliczania przenoœników
taœmowych. Zdecydowana wiêkszoœæ programów pochodzi z USA lub Australii. S¹ one
generalnie opracowane dla projektowania przenoœników budowanych wg amerykañskich
norm CEMA i dostosowanych do tamtejszych warunków eksploatacyjnych. Ich ewentualna
adaptacja dla wymagañ krajowego u¿ytkownika wymaga³aby powa¿nych prac wdro¿eniowych – wielu testów, budowania nowej bazy danych podzespo³ów i znalezienia odpowiednich wartoœci decyduj¹cych o dok³adnoœci wyników wspó³czynników obliczeniowych.
Wymagania inwestorów zmuszaj¹ projektantów taœmowych systemów transportowych
do obni¿aniu kosztów eksploatacyjnych poprzez wdra¿anie zaawansowanych rozwi¹zañ
energooszczêdnych. Równoczeœnie zwiêkszane s¹ wymagania odnoœnie trwa³oœci i niezawodnoœci przenoœników i ich najbardziej wra¿liwych podzespo³ów (taœma, kr¹¿niki). Do
obliczeñ projektowych zaawansowanych technologicznie przenoœników wykorzystywana
jest g³ównie metoda oporów jednostkowych. Ta metoda by³a od wielu lat rozwijana
w Instytucie Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej. W wyniku tych prac powsta³ autorski
algorytm obliczania oporów ruchu i program TASMTEST (obliczenia oporów ruchu, mocy
napêdu oraz analiza rozk³adu si³ w taœmie i obci¹¿eñ kr¹¿ników).
Równolegle, w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH
by³y prowadzone prace projektowe nad in¿ynierskim oprogramowaniem wspomagaj¹cym
dobór taœmy i obliczenia niezbêdnej mocy napêdów przenoœników taœmowych. Dotychczasowy rozwój tego programu (QNK) by³ podporz¹dkowany dostosowaniu do potrzeb
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u¿ytkowników w zakresie realizacji typowych zadañ obliczeniowych w przyjaznym œrodowisku projektowym, zapewniaj¹cym m.in. ³atwoœæ konfiguracji przenoœnika i prezentacjê
wyników w postaci standardowych wykresów, tabel i rysunków.
W wyniku po³¹czenia wysi³ków obu oœrodków powsta³o nowoczesne œrodowisko programowe do wszechstronnego wspomagania projektowania przenoœników taœmowych –
QNK-TT (Kawalec, Kulinowski 2007).
2.2. A d a p t a c j a s t a n d a r d o w e g o p r o g r a m u N P V S c h e d u l e r +
do potrzeb planowania docelowego rozwoju
kopalñ wêgla brunatnego
Przyjêta metodologia generowania docelowego planu rozwoju obejmuje nastêpuj¹ce
ogólne kroki (przedstawione na rysunkach 1–4):
— zbudowanie strukturalnego i jakoœciowego przestrzennego modelu cyfrowego z³o¿a
w œrodowisku trójwymiarowego modelowania programu geologiczno-górniczego,
— przyjêcie za³o¿eñ odnoœnie przewidywanych kosztów eksploatacji i ceny eksploatowanej kopaliny; zbudowanie na tej podstawie ekonomicznego modelu cyfrowego
z³o¿a uwzglêdniaj¹cego wspó³dzia³anie kopalni i elektrowni w ramach bilateralnego
monopolu (Jurdziak 2007),
— wyznaczenia zasobów przemys³owych poprzez wygenerowanie wyrobiska docelowego dla tego z³o¿a (np. metod¹ Lerchs’a-Grossmann’a),
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Rys. 1. Schemat ogólny modelowania z³o¿a i generowania docelowego planu rozwoju kopalni wêgla
brunatnego z systemem KTZ
Fig. 1. Overview of orebody modelling and a life-of-mine plan of a continuous surface lignite mine
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Rys. 2. Schemat generowania modelu jakoœciowego z³o¿a
Fig. 2. Creating of orebody, quality model overview
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Rys. 3. Schemat generowania wyrobiska docelowego
Fig. 3. Ultimate pit generation overview
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Rys. 4. Schemat generowania docelowego planu rozwoju kopalni wêgla brunatnego
Fig. 4. Life-of-mine planning of a lignite surface mine overview

— analiza postaci wyrobiska docelowego w celu wyboru wariantowych modeli transportowych dla tego wyrobiska; weryfikacja za³o¿eñ dotycz¹cych kosztów eksploatacji,
— ostateczny wybór modelu transportowego dla wyznaczonego wyrobiska docelowego,
— wygenerowanie kroków postêpu zgodnie z ograniczeniami wynikaj¹cymi z przyjêtego modelu transportowego wyrobiska i opracowanie zoptymalizowanych, wariantowych docelowych planów rozwoju.
Proponowana metodologia jest zgodna z ogólnym algorytmem optymalizacji kopalñ
odkrywkowych wed³ug To³wiñskiego. Poszczególne kroki zosta³y jednak przekszta³cone
dla specyficznych potrzeb kopalñ z ci¹g³ymi systemami urabiania i transportu taœmowego,
w szczególnoœci kopalñ wêgla brunatnego. Realizacja tej metodologii wymaga dedykowanego œrodowiska programu NPV Scheduler oraz specjalistycznego oprogramowania geologiczno-górniczego, posiadaj¹cego mo¿liwoœæ modelowania blokowego, superpozycji modeli z³ó¿ oraz niestandardowego przetwarzania danych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyznaczenie zasobów przemys³owych z³o¿a drog¹ wygenerowania wyrobiska docelowego (spe³niaj¹cego szereg specyficznych ograniczeñ technologicznych) jest zgodne norm¹ JORC - rozpowszechnion¹ w wielu krajach metod¹ klasyfikacji
i dokumentacji bogactw zasobowych i zasobów z³ó¿ kopalin. Norma JORC (nazwa pochodzi
od nazwy komitetu: Australasian Joint Ore Reserves Committee) okreœla, ¿e przemys³owe
zasoby z³o¿a (mineable reserves) s¹ wyznaczane po wykonaniu szczegó³owego projektu
kopalni (tu: wêgla brunatnego) na podstawie rozpoznanych uprzednio pewnych (measured)
i prawdopodobnych (indicated) bogactw zasobowych (resources) które umo¿liwiaj¹ wiarygodn¹ ocenê mi¹¿szoœci pok³adu, parametrów jakoœciowych, g³êbokoœci zalegania i tona-
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¿u. Termin „zasoby kopaliny” (ore reserves) odnosi siê do tej czêœci bogactw zasobowych
(resources) których eksploatacja mo¿e byæ op³acalna po uwzglêdnieniu istniej¹cych uwarunkowañ (zarówno górniczych jak i ekonomicznych) w okresie dokumentacji (przyjmuj¹c
znane górnicze technologie oraz dane dotycz¹ce kosztów eksploatacji i cen kopalin).
Rysunki 1–4 wykonano z zastosowaniem schematu IDEF0 (Integration Definition for
Function Modeling). Wg standardu IDEF0 opisywane czynnoœci (w prostok¹tnych ramkach)
s¹ objaœniane za pomoc¹:
— zestawu danych wejœciowych (strza³ki poziome dochodz¹ce do ramki czynnoœci z lewej strony),
— zestawu danych wyjœciowych (strza³ki poziome wychodz¹ce z ramki z prawej strony),
— narzêdzi przetwarzania (strza³ki pionowe z do³u),
— kryteriów kontroli operacji (strza³ki pionowe z góry).
Istot¹ tego standardu jest m.in. mo¿liwoœæ uzyskania dowolnego stopnia dok³adnoœci
opisu poprzez rozwijanie bloków czynnoœci na zestawy czynnoœci sk³adowych.
2.3. O p t y m a l i z a c j a k r ó t k o t e r m i n o w a
Kompletne rozwi¹zanie optymalizacji planowania wydobycia nie ogranicza siê do opracowania docelowego planu rozwoju. Jest on generowany na podstawie cyfrowego modelu
ca³ego z³o¿a, g³ównie na podstawie danych z odwiertów z powierzchni, które nie gwarantuj¹
szczegó³owego, lokalnego rozpoznania z³o¿a. Krótkoterminowe, szczegó³owe kalendarzowe plany wydobycia s¹ zatem niezbêdnym krokiem poœrednim prowadz¹cym do skutecznego operacyjnego sterowania eksploatacj¹. Dla potrzeb planowania krótkoterminowego –
projektowania postêpu zabierek na piêtrach eksploatacyjnych konieczne jest zastosowanie
procedury zapewniaj¹cej uzyskanie nastêpuj¹cych celów:
— zwiêkszenie dok³adnoœci modelu z³o¿a w obszarze objêtym projektem kalendarzowego planu wydobycia w danym okresie,
— zbudowanie dla zadanego okresu kalendarzowego planu wydobycia zgodnego
z dotychczasowym, docelowym planem rozwoju; plan wydobycia powinien optymalizowaæ zmienne celu – podstawowym celem jest stabilizowanie parametrów
wydobywanej kopaliny w stopniu wystarczaj¹cym, by nastêpnie metodami sterowania operacyjnego uzyskaæ wymagan¹ jakoœæ bie¿¹cego strumienia urobku.
Przedstawione rozwi¹zanie planowania krótkoterminowego (Kawalec 2004) opiera siê
na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
1) podstaw¹ planowania s¹ bloki eksploatacyjne wygenerowane w docelowym planie rozwoju dla danego okresu,
2) zczegó³owe projektowanie zabierek na piêtrach eksploatacyjnych jest wykonywane
w œrodowisku trójwymiarowego projektowania górniczego,
3) dok³adne oszacowywanie zasobów jest realizowane wzglêdem lokalnie aktualizowanego, przestrzennego modelu jakoœciowego z³o¿a,
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4) ograniczenia planu wynikaj¹ z przyjêtej technologii górniczej, parametrów maszyn
i za³o¿onej wydajnoœci,
5) w wypadku kopaliny o z³o¿onych cechach jakoœciowych (np. wêgiel brunatny) wykorzystanie odpowiedniej formu³y cenowej umo¿liwia optymalizacjê jednego parametru
(ceny) zamiast kontrolowania zestawu parametrów jakoœciowych.
Optymalizacja krótkoterminowa harmonogramu wydobycia jest zwykle realizowana
metodami optymalizacji liniowej, gdy¿ sprowadza siê ona do sterowania wydajnoœci¹ z poszczególnych piêter eksploatacyjnych przy zadanych ograniczeniach (wydajnoœæ maszyn,
wymagane parametry jakoœciowe produktu itd.).
Uwzglêdniaj¹c jednak mo¿liwoœæ uzyskania w danej chwili znacz¹co ró¿nych parametrów wydobywanej kopaliny w zale¿noœci od kierunku postêpu zabierki na ka¿dym
piêtrze nale¿a³oby analizowaæ wszystkie te mo¿liwoœci. W artykule (Kawalec 2004) opisano
procedurê wyboru najlepszego wariantu kierunków wybierania (kryterium wyboru stanowi
najmniejsza zmiennoœæ parametrów jakoœciowych) i jego optymalizacji.
2.4. S y m u l a c j a w a r u n k o w a w p r z y p a d k u
kopalñ wêgla brunatnego
W przypadku z³ó¿ wêgla brunatnego analizy generowane przez wczeœniej wspomniane
(1.4) oprogramowanie nale¿y zintegrowaæ z wynikami symulacji Monte Carlo przeprowadzonej dla bilateralnego monopolu kopalni wêgla brunatnego i elektrowni (Jurdziak,
Wiktorowicz 2007) by optymalizacja i analiza ryzyka dotyczy³a nie tylko kopalni, lecz
ca³ego uk³adu i uwzglêdnia³a wszystkie czynniki ryzyka oddzia³uj¹ce na kopalniê i elektrowniê.
Artyku³ powsta³ w ramach projektu celowego „Foresight” nr WKP_1/1.4.5/2/2006/4/7/585/2006 „Scenariusze
rozwoju technologicznego przemys³u wydobycia i przetwórstwa wêgla brunatnego” realizowanego przez konsorcjum firm koordynowanych przez IGO „Poltegor – Instytut”
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APPLICATION OF MODERN SOFTWARE TOOLS FOR OPTIMISATION OF LIGNITE OPENCAST MINE OPERATION WITH
REGARD TO BELT CONVEYOR SYSTEM
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belt conveyor calculations
Abstract
Modern software tools for orebody modelling and mine planning has been described. The necessity of building
specialised, user needs oriented desktop applications within the integrated software environment has been
underlined. The quality and economic block model of an orebody containing the costs of terrain to be purchased,
mining, transportation, and reclamation costs and an ore (here: lignite) price based on quality parameters is the
basis of any computerised planning methods with regard to quality demands of a power plant. In the case of
continuous surface lignite mines the analysis of a conveyor belt transportation system is necessary to obtain the
required accuracy of an economic model and mine design. The specialised software program for belt conveyor
calculations has been proposed. The evaluation of mineable reserves should be done following the rules of
internationally approved JORC classification with regard to the constraints of a bilateral monopoly of a lignite
mine and power plant. The adaptation of a standard open pit optimisation software NPVScheduler+ for the needs of
continuous surface lignite mining has been described. The short-term optimisation and available software tools
and procedures have been presented. The tools for risk analysis with the use of conditional simulation and set
of development schedules for future cash flow assessment has been described.
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Streszczenie
W referacie przedstawiono, w czêœci pierwszej, aktualny stan informatyki i rolê jak¹ ma do odegrania
w zarz¹dzaniu procesami produkcyjnymi w kopalniach. Omówiono przyczyny i uwarunkowania niskiego stanu
zaawansowania wdro¿onych rozwi¹zañ informatycznych. W czêœci drugiej zaprezentowano mo¿liwoœci „informatyki przysz³oœci” wy³aniaj¹ce siê z prac badawczych prowadzonych w najlepszych laboratoriach naukowych.

Wprowadzenie
Wiek XXI to wiek spo³eczeñstwa informacyjnego, wiek gospodarki opartej na wiedzy,
wiek dominacji technik informacyjnych nad technikami wytwarzania dóbr materialnych.
Fascynujemy siê rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej ITC (Information
and Communication Technology), podziwiamy coraz szybsze i coraz sprawniejsze komputery, ale g³ównie dostrzegamy konsekwencje ich wszechstronnego stosowania – równie¿
(a mo¿e nawet zw³aszcza) w obszarze biznesu. Oznacza to w d³u¿szej perspektywie kilkunastu lat osi¹gniêcie standardu zamierzonego w Unii Europejskiej na lata 2010–2012 – 50%
automatyzacji wewnêtrznych i zewnêtrznych procesów biznesu. Jeszcze nie tak dawno
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fascynacje wieku dwudziestego, zwi¹zane z rozwojem informatyki opisywa³ Dawid Harel
w ksi¹¿ce „Rzecz o istocie informatyki” i stanowi³y one tylko niewielk¹ czêœæ obrazuj¹c¹
wspó³czesne zastosowanie komputerów i rozwi¹zañ informatycznych. „Komputery to maszyny zadziwiaj¹ce. Wydaje siê, ¿e s¹ w stanie dokonaæ wszystkiego. Kieruj¹ lotem samolotów i statków kosmicznych, steruj¹ elektrowniami i niebezpiecznymi zak³adami chemicznymi. W przedsiêbiorstwach sta³y siê ju¿ niezbêdne, a coraz wiêcej trudnych zabiegów
medycznych nie mo¿e siê bez nich odbywaæ. Kieruj¹ i nadzoruj¹ miliony po³¹czeñ telefonicznych w sieciach rozci¹gaj¹cych siê miedzy kontynentami”.
Te s³owa, traktowane w momencie ich wypowiadania jako wizjonerska prognoza, ju¿
dziœ tr¹c¹ myszk¹, a wspó³czesna informatyka rozwija siê coraz szybciej, czêsto w doœæ
nieoczekiwanym kierunku. Warto przypomnieæ dwie spektakularne pomy³ki, jakie przydarzy³y siê najwiêkszym (i w najwy¿szym stopniu profesjonalnym) „graczom” dzia³aj¹cym
w tej dziedzinie, by uœwiadomiæ sobie, jak trudne i ryzykowne jest ka¿de prognozowanie
w dziedzinie informatyki.
Pierwsza znamienna (i brzemienna w skutki) pomy³ka przydarzy³a siê na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych najwiêkszemu (wówczas) producentowi komputerów. Otó¿ wtedy w³aœnie
powstawa³y pierwsze komputery osobiste (miêdzy innymi „kultowy” w niektórych œrodowiskach Apple), które mia³y zrewolucjonizowaæ informatykê w skali œwiatowej i „wprowadziæ
j¹ pod strzechy”. Firma IBM specjalizowa³a siê wtedy w budowie wielkich systemów informatycznych dla wojska i biznesu, opartych na du¿ych komputerach centralnych (tzw. mainframe) – i by³a w tym bezspornie najlepsza na œwiecie. Zgie³k wokó³ komputerów osobistych
traktowany by³ przez zarz¹d informatycznego giganta jako ma³o znacz¹ca ciekawostka, jednak
¿eby nie pozostawaæ ca³kiem na uboczu IBM postanowi³ zbudowaæ w³asny model komputera
osobistego. Premiera komputera osobistego firmy IBM mia³a miejsce 12 sierpnia 1981 roku
w nowojorskim hotelu Astoria. Gigant pokaza³, ¿e potrafi, a potem … zlekcewa¿y³ w³asne
dzie³o. Dokumentacjê IBM PC udostêpniono do powszechnego u¿ytku – ka¿dy mia³ prawo
budowaæ i ulepszaæ ten typ komputera – no i sprzedawaæ go, skoro IBM go nie chcia³. To, co
siê wydarzy³o potem, przypomina³o wyginiêcie dinozaurów, które zosta³y wyparte przez ma³e
i zrêczne ssaki. Setki firm na ca³ym œwiecie (g³ównie na Dalekim Wschodzie – Korea, Tajwan,
Singapur) zaczê³y budowaæ kopie IBM PC, które potem szybko by³y doskonalone, bo rynek
ch³on¹³ wszelkie nowinki jak g¹bka wodê. Komputery klasy PC by³y coraz tañsze, coraz
wygodniejsze, coraz sprawniejsze, coraz bardziej przydatne – i wbrew opiniom specjalistów
zosta³y masowo zastosowane nie tylko do celów domowych czy zwi¹zanych z uprawianiem
hobby, ale g³ównie w zastosowaniach profesjonalnych (w biurach, bankach, szpitalach, instytutach naukowych itd.). Œwiat informatyczny siê przewróci³ do góry nogami i IBM ze
swoimi ogromnymi (doskona³ymi jakoœciowo!) komputerami zosta³ nagle z boku g³ównego
nurtu, który … sam wywo³a³! Na skutki nie trzeba by³o dugo czekaæ. W styczniu 1993 roku
IBM og³osi³ stratê w wysokoœci 4,97 miliarda dolarów za poprzedni rok. Wynik ten by³
najwiêksz¹ roczn¹ strat¹ firmy w historii Stanów Zjednoczonych. Od tamtego czasu firma
zmieni³a swoj¹ politykê, w wyniku czego dziœ znowu jest wielka i potê¿na, ale to temat na
osobne opowiadanie.
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Druga spektakularna „wpadka” mia³a miejsce w zwi¹zku z rozwojem Internetu. Najwiêkszy na œwiecie producent oprogramowania, firma Microsoft w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ca³kowicie zlekcewa¿y³a czynnik rozwoju globalnej sieci komputerowej, buduj¹c swoje systemy operacyjne (g³ównie Windows) oraz swoje oprogramowanie (g³ównie
pakiet biurowy Office) bez uwzglêdnienia potrzeb wynikaj¹cych z pracy u¿ytkownika
chc¹cego korzystaæ z Internetu. Wizjonerski w swoich wczeœniejszych decyzjach Bill Gates
uwa¿a³ (b³êdnie, jak siê mia³ boleœnie przekonaæ), ¿e Internet to ma³o znacz¹cy dodatek do
komputera osobistego. Microsoft s¹dzi³, ¿e dla typowego u¿ytkownika najwa¿niejsze jest,
¿eby mieæ na biurku maksymalnie sprawne i wygodne narzêdzie do lokalnego przetwarzania
informacji, a poczta elektroniczna i przegl¹danie witryn internetowych mo¿na sobie robiæ
innym programikiem innej firmy. Kolos obudzi³ siê dopiero wtedy, gdy ta inna firma
(Netscape Communications Corporation) zaczê³a biæ rekordy gie³dowe. Microsoft rzuci³ siê
w desperack¹ pogoñ za umykaj¹cymi mu Internautami, opracowa³ w³asny program do
obs³ugi Internetu (Explorer), ale nie dotrzymuj¹c kroku rozpêdzonej ju¿ wczeœniej konkurencji zacz¹³ faulowaæ, co zakoñczy³o siê kilkoma spektakularnymi procesami, w wyniku
których miêdzy innymi Komisja Europejska na³o¿y³a na koncern rekordowo wysok¹ grzywnê – 497 mln Euro.
Pozostawmy jednak Microsoft i najbogatszego cz³owieka œwiata, jakim jest Bill Gates,
z ich problemami, skupmy siê natomiast nad pewnym wnioskiem, który warto sformu³owaæ
na pocz¹tku tego referatu: Jedyn¹ sta³¹ rzecz¹ w informatyce jest sta³oœæ nieustannych
zmian. Kierunku i konsekwencji tych zmian nie byli w stanie przewidzieæ – jak wynika³o
z przytoczonych przyk³adów – nawet najwiêksi specjaliœci. Dlatego mówi¹c w tym artykule
o stanie obecnym informatyki w polskim górnictwie, mówimy o rzeczach pewnych
i sprawdzonych. Natomiast tworz¹c prognozy rozwoju informatyki górniczej na przysz³oœæ
opieramy siê na przypuszczeniach, które wynikaj¹ z aktualnej wiedzy i które z tego powodu
s¹ wysoce prawdopodobne – ale zdecydowanie nie s¹ pewne.
Na „ruchomych piaskach” wci¹¿ zmieniaj¹cej siê wspó³czesnej informatyki kilka rzeczy
jest pewnych – i na nich spróbujemy siê oprzeæ. Po pierwsze pewnikiem jest niezwykle
szybki postêp techniczny. Wci¹¿ obowi¹zuje prawo Moore’a wed³ug którego co 18 miesiêcy
podwaja siê gêstoœæ upakowania uk³adów scalonych, a tym samym wydajnoœæ procesorów
(rys. 1). Po drugie zagadnienia (techniczne, ekonomiczne, polityczne, administracyjne itp.),
które bêd¹ rozwi¹zywali ludzie w przysz³oœci bêd¹ stawa³y siê coraz bardziej skomplikowane.
Przy rozwi¹zywaniu skomplikowanych zadañ potrzebne bêdzie pos³ugiwanie siê bardzo
du¿¹ iloœci¹ ró¿norodnych informacji. Tymczasem iloœæ informacji, któr¹ mo¿e w ³atwy
sposób zgromadziæ i wykorzystaæ podejmuj¹cy decyzje cz³owiek – roœnie znacznie wolniej,
ni¿ wspomniane zapotrzebowanie na informacje. W nastêpstwie tych faktów tworzy siê
swoista „luka informacyjna”, której zape³nienie jest mo¿liwe jedynie przy wykorzystaniu
komputerów (rys. 2).
Po trzecie ludzie s¹ „bombardowani” coraz wiêkszymi iloœciami informacji, które musz¹
w taki lub inny sposób braæ pod uwagê przy wykonywaniu swojej pracy. Tradycyjne metody
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Rys. 1. Prawo Moore’a jako jeden z czynników determinuj¹cych rozwój informatyki
Fig. 1. Moore’s law as a one of the factors determining progress in IT

Rys. 2. Luka informacyjna jako przyczyna stale rosn¹cego zapotrzebowania na us³ugi i systemy
informatyczne
Fig. 2. Information gap – the reason of permanent need for services and IT systems

gromadzenia, przetwarzania, dystrybucji, a zw³aszcza rozumienia i m¹drego wykorzystania
tej informacji s¹ niewystarczaj¹ce. Konieczne jest u¿ycie komputerów, ¿eby poradziæ sobie
z t¹ lawin¹ (rys. 3).
Co mo¿emy zatem powiedzieæ na progu XXI wieku, pisz¹c o rozwoju i perspektywach
informatyki w bran¿y niezwykle tradycyjnej, jak¹ niew¹tpliwie jest bran¿a górnicza?
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, które charakteryzowa³ ogromny postêp
w dziedzinie oprogramowania komputerów osobistych, tygodnik Time na ok³adce zamieœci³
ogromny cytat „WprowadŸ do komputera w³aœciwe oprogramowanie, a otrzymasz co tylko
zechcesz. Twoje chêci mo¿e ograniczaæ jedynie sama maszyna, oprogramowanie nie stawia
¿adnych ograniczeñ”. Cytowany wy¿ej Dawid Harel stwierdzaj¹c, i¿ to jest nie do koñca
prawdziwe wymienia jako jedn¹ z przyczyn niemo¿liwoœci znalezienia zadowalaj¹cego
rozwi¹zania jakiegoœ problemu informatycznego niewystarczaj¹c¹ iloœæ œrodków na inwestycje. Z samego faktu, ¿e jakiœ rodzaj zaawansowanej komputerowej analizy danych
zosta³ wykazany jako mo¿liwy w warunkach laboratoryjnych nie wynika bowiem, ¿e
rozwi¹zanie to da siê upowszechniæ na szerok¹ skalê, bowiem zanim zacznie siê w praktyce
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Rys. 3. Wspó³czeœni decydenci s¹ dos³ownie przysypani lawin¹ informacji, z którymi zdo³aj¹ sobie poradziæ
jedynie wtedy, gdy skorzystaj¹ z mo¿liwoœci stwarzanych przez informatykê
Fig. 3. Modern decision-makers are covered up with information flow that can managed only with use of
information science solutions

korzystaæ z dobrodziejstw informatyki – trzeba sporo zainwestowaæ w zakup sprzêtu
i oprogramowania. I to jest jedna z przyczyn aktualnie niskiego stopnia zastosowañ
informatyki w górnictwie, o której piszemy w artykule. Ale s¹ te¿ inne ograniczenia,
wynikaj¹ce ze specyfiki bran¿y, na co tak¿e zwracamy uwagê w dalszych rozdzia³ach.
W tym miejscu warto zaznaczyæ, i¿ u¿ywaj¹c w tej pracy terminu „górnictwo” mamy na
myœli przede wszystkim proces wydobycia kopaliny, a nasze rozwa¿ania nie dotycz¹
zak³adów i przedsiêbiorstw produkuj¹cych na rzecz górnictwa.
Informatyka zajmuj¹ca siê technologiami przetwarzania informacji, technologiami przesy³ania i udostêpniania informacji, a tak¿e technologiami systemów wytwarzaj¹cych u¿y-

Rys. 4. Typowe zadnia wype³niane przez system informacyjny w przedsiêbiorstwie
Fig. 4. Typical tasks realised by IT systems in business
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teczn¹ wiedzê (np. decyzyjn¹) na podstawie du¿ych iloœci pozornie nie powi¹zanych danych
oraz informacji – to kluczowy obszar modernizacji sterowania i zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach XXI wieku (rys. 4). Od lat komputery w przedsiêbiorstwach stosowane s¹ jako
narzêdzia przetwarzania informacji, jednak ich funkcje w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci istniej¹cych systemów sprowadzaj¹ siê do zadañ sprawozdawczo-rozliczeniowych. Zbieranie
danych, operacje kalkulacyjne, sporz¹dzanie raportów i zestawieñ to najprostsze i najczêstsze prace znajduj¹ce siê w gestii personelu administracyjnego i technicznego œredniego
szczebla operacyjnego, do których wykonywania anga¿uje siê komputery. Nie inaczej jest
w górnictwie.

1. Stan aktualny informatyki w polskim górnictwie
Informatyka w górnictwie ma jednak szczególna rolê do spe³nienia. Zwi¹zana ona jest ze
specyfik¹ dzia³ania górnictwa, które dzia³a w oparciu o ograniczone zasoby z³o¿a kopaliny,
którego cechy i parametry s¹ czêsto bardzo zmienne, a stworzenie teoretycznego modelu
z³o¿a, umo¿liwiaj¹cego jego pe³ny opis matematyczny, jest czêsto niezwykle trudne. W tej
sytuacji brakuj¹cy model teoretyczny mo¿na zast¹piæ modelem numerycznym, opartym na
empirycznych danych. Zalet¹ takiego modelu komputerowego (na przyk³ad wykorzystuj¹cego technikê sieci neuronowych (Tadeusiewicz, G¹ciarz, Borowik 2007; Lula i in. 2007)
która jest stosowana z powodzeniem w podobnych zagadnieniach od wielu ju¿ lat (Tadeusiewicz 1993) jest miêdzy innymi to, ¿e mo¿na w nim uwzglêdniaæ stale nap³ywaj¹ce
z frontu eksploatacji nowe dane modyfikuj¹ce model, a tak¿e mo¿na go u¿ywaæ do wykonywania kalkulacji opartych na symulacji komputerowej, pozwalaj¹cych zbadaæ prawdopodobne skutki kilku lub kilkunastu ró¿nych wariantów postêpowania zanim siê którykolwiek
z nich zrealizuje w rzeczywistoœci.
Specyfika zastosowañ informatyki w górnictwie obejmuje równie¿ zak³ócenia procesu
produkcyjnego wynikaj¹ce z wymienionej zmiennoœci parametrów z³o¿a jak te¿ bêd¹ce
skutkiem zagro¿eñ, w jakich realizowany jest proces produkcyjny. Wykreowanie modelu
z³o¿a jak te¿ opracowanie metodologii budowy modelu przedsiêbiorstwa górniczego, który
zapewnia³by rzetelne odwzorowanie pomiêdzy podejmowanymi decyzjami, a wynikami
firmy, to jedno z najwa¿niejszych wyzwañ dla informatyki w górnictwie. Zagadnieniem
pilnie wymagaj¹cym rozwi¹zania jest tak¿e adaptacja i doskonalenie metodologii modelowania symulacyjnego, tak aby mog³y one stanowiæ nie tylko u¿yteczne narzêdzie dla opisu
z³o¿onej rzeczywistoœci procesów górniczych, ale tak¿e by mog³y byæ u¿yte do wspomagania komputerowego dynamicznej analizy decyzyjnej towarzysz¹cej zawsze procesom
zarz¹dzania i podejmowania decyzji w górnictwie.
Z faktu, ¿e zastosowania informatyki w górnictwie odznaczaj¹ siê (bezspornie!) swoj¹
specyfik¹ nie wynika jednak bynajmniej, ¿e zastosowania te trzeba budowaæ ca³kiem od
zera, nie korzystaj¹c z doœwiadczeñ zwi¹zanych z informatyzacj¹ innych bran¿. Poszukiwanie ca³kiem nowych dróg bywa bowiem ryzykowne (rys. 5).
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Rys. 5. W informatyzacji górnictwa nale¿y unikaæ zbyt radykalnego poszukiwania nowych dróg
Fig. 5. Computerization process shouldn’t be too radical and too risky especially in mining

Pisz¹c o aktualnym stanie informatyki w górnictwie nie sposób pomin¹æ rozwoju jej
zastosowañ w polskich przedsiêbiorstwach. Brzozowski (2004) wyró¿nia w rozwoju zastosowañ informatycznych w przedsiêbiorstwach w Polsce kilka etapów:
— etap rozwi¹zañ „wyspowych” (izolowanych) w zakresie przetwarzania informacji
i systemów wspomagania decyzji trwaj¹cy do roku 1994,
— etap wdra¿ania oprogramowania zintegrowanego (rys. 6) i systemów klasy MRP II
i systemów ERP, co mia³o miejsce do roku 2002,

Rys. 6. Koncepcja zintegrowanego systemu informatycznego
Fig. 6. The concept of integrated IT system
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— etap stagnacji 2002–2003.
— etap ponownego wzrostu zainteresowania rozwi¹zaniami informatycznymi po roku
2004.
Aktualnie zapotrzebowanie na systemy zintegrowane klasy ERP zaczynaj¹ sk³adaæ obok
du¿ych przedsiêbiorstw równie¿ ma³e firmy górnicze. Jest to logiczne, poniewa¿ zadania
zwi¹zane z gromadzeniem, przetwarzaniem, analiz¹ i decyzyjnym wykorzystaniem informacji s¹ bardzo podobne w firmach du¿ych i ma³ych, a jedyna ró¿nica, zwi¹zana z czynnikiem skali, nie przek³ada siê na inn¹ architekturê logiczn¹ systemu informatycznego
wspomagaj¹cego zarz¹dzanie, tylko na jego koszty.
Obserwowana jest tendencja wzrostu wymagañ przy znacznym spadku cen tego oprogramowania. Wzrost zainteresowania systemami ERP wymusi³o te¿ wst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej i koniecznoœæ dostosowania form sprawozdawczoœci, przep³ywu informacji,
sposobu przygotowania dokumentów itp. do standardów unijnych. Niestety, górnictwo
w latach dziewiêædziesi¹tych przechodzi³o intensywne, a w przypadku górnictwa wêgla
kamiennego wrêcz niespotykane w skali œwiatowej procesy restrukturyzacyjne, które w niezwykle ograniczony sposób pozwala³y wdra¿aæ rozwi¹zania informatyczne. W zdecydowanie najwiêkszym stopniu rozwi¹zania informatyczne wdra¿ano w przemyœle miedziowym.
W innych dzia³ach górnictwa informatyzacja przebiega³a wolniej i dawa³a mniej korzystne efekty. Poni¿ej w skrócie przedstawiamy te procesy w poszczególnych bran¿ach
przemys³u wydobywczego
2.1. G ó r n i c t w o r u d m i e d z i
KGHM Polska MiedŸ SA – jedno z najpotê¿niejszych przedsiêbiorstw w Polsce, którego
integraln¹ czêœci¹ s¹ trzy kopalnie posiada sieæ korporacyjn¹, któr¹ przedstawia rysunek 7
Wœród wdro¿onych systemów s¹ miêdzy innymi: System Archiwizacji i Obiegu Dokumentów, Centralny System Bilansowania i Rozliczania Energii Elektrycznej, System Informacji o Terenie, Zintegrowany System Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem SAP. Ten ostatni
niestety nie zosta³ wdro¿ony we wszystkich obszarach funkcjonalnych.
Zakres funkcjonalny systemu SAP/R3 ilustruje rysunek 8. System ten obejmuje miêdzy
innymi nastêpuj¹ce funkcje (zasygnalizowane na rys. 8): ksiêgowoœæ finansow¹ (FI), kontroling (CO), sprzeda¿ i dystrybucjê (SD), gospodarkê materia³ow¹ (MM), zarz¹dzanie
jakoœci¹ (QM), gospodarkê remontow¹ (PM), zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (HR) i rozwi¹zania bran¿owe (IS). Cieniem na tym wdro¿eniu k³adzie siê brak modu³u planowania
produkcji , co ma kluczowe znaczenie dla realizacji dzia³alnoœci wydobywczej. Nie zmienia to
faktu, ¿e aktualnie Oddzia³ Centralnego Oœrodka Przetwarzania Informacji (COPI) KGHM
eksploatuje jedn¹ z najwiêkszych w Polsce instalacji systemu mySAP ERP 2005. System jest
ci¹gle rozwijany czego przyk³adem jest wdro¿enie narzêdzia klasy Bussines Intelligence –
Hurtowni Danych (wraz z narzêdziami analitycznymi typu OLAP) co stwarza nowe mo¿liwoœci tak zarz¹dzania informacjami jak i wykorzystywania ich w procesach decyzyjnych tak
na szczeblu poszczególnych oddzia³ów jak i Zarz¹du Spó³ki.
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Rys. 7. Pogl¹dowy schemat sieci korporacyjnej KGHM Polska MiedŸ S.A.
ród³o: www.kghm.pl
Fig.7. Demonstrative scheme of corporate network in KGHM Polska Miedz joint-stock company

Wdro¿one modu³y systemu SAP w KGHM s¹ podstaw¹ dla powstaj¹cych rozwi¹zañ
wspomagaj¹cych proces wydobycia rudy w kopalniach. Miedzy innymi jednym z interesuj¹cych rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych modu³y SAP jest system gospodarki maszynami
górniczymi Ekspert (Kicki i in. 2007; Dyczko i in. 2005). System ten oparty jest na
funkcjonalnoœci hurtowni danych, co oznacza, ¿e w procesie podejmowania decyzji wykorzystywane s¹ nie tylko bie¿¹ce dane, ale równie¿ dane historyczne, przy czym jedne i drugie
mog¹ pochodziæ z ró¿nych Ÿróde³.

Rys. 8. Zakres funkcjonalny systemu SAP/R3, stosowanego w KGHM, jako przyk³ad mo¿liwoœci
nowoczesnego systemu klasy ERP
ród³o: Adamczewski 2002
Fig. 8. Functionality range of SAP/R3 system – example of modern ERP class system
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2.2. G ó r n i c t w o w ê g l a b r u n a t n e g o
W górnictwie wêgla brunatnego najbardziej zaawansowan¹ informatycznie kopalni¹ jest
BOT KWB Turów, gdzie mamy do czynienia z dziesiêcioletni¹ eksploatacj¹ i rozwojem
górniczego systemu informatycznego. System ten koncentruje siê na optymalnej i bezpiecznej dla œrodowiska i zak³adu górniczego technologii eksploatacji, pozwalaj¹c na
wielowariantowoœæ prezentowanych rozwi¹zañ (¯uk i in. 2007).
Szczegó³owy zakres i strukturê systemu prezentuje rysunek 9.

Rys. 9. Schemat budowy Systemu GSI (uproszczony)
ród³o: ¯uk S., Kaczarewski T., ¯wirski T. 2007
Fig. 9. Structure of GSI – Information System for Miners in BOT KWB Turów S.A.

Niestety, mimo ró¿nych dzia³añ i inicjatyw podejmowanych w latach dziewiêædziesi¹tych, decyzje produkcyjne nie posiadaj¹ informatycznego wsparcia ekonomicznego,
a tak¿e nie zrealizowano czêœci procesów technologicznych w technologii on-line. Nale¿y
wiêc oczekiwaæ w tym w³aœnie zakresie dalszego postêpu.
W ostatnich latach w BOT KWB Be³chatów jest wdra¿any intensywnie system informatyczny australijskiej firmy Mincom, maj¹cy na celu w pierwszym etapie stworzenie
cyfrowego modelu stratygraficznego i jakoœciowego z³o¿a wêgla brunatnego. Pozosta³e
kopalnie posiadaj¹ cz¹stkowe wdro¿enia pojedynczych rozwi¹zañ i aplikacji. Dotyczy to
m.in. KWB Konin. Wiele wskazuje, ¿e wszystkie rozwi¹zania w obszarze informatyzacji
bêd¹ musia³y wspó³pracowaæ z systemem SAP który zosta³ przyjêty w elektrowniach
bêd¹cych odbiorcami wêgla z kopalñ.
2.3. G ó r n i c t w o w ê g l a k a m i e n n e g o
Dzia³ania restrukturyzacyjne realizowane w latach dziewiêædziesi¹tych i ograniczone
œrodki inwestycyjne wywar³y swoje piêtno na stanie informatyzacji w kopalniach i spó³kach
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wêgla kamiennego. Poszczególne kopalnie dysponuj¹ zaledwie pojedynczymi rozwi¹zaniami zwi¹zanymi z realizacj¹ procesów produkcyjnych, ale bardziej dotycz¹ one otoczenia
procesu wydobywczego ni¿ samego ci¹gu technologicznego. Te pojedyncze rozwi¹zania
informatyczne dotycz¹ zwykle:
— charakterystyk jakoœciowych z³o¿a,
— systemów komputerowych dotycz¹cych wizualizacji z³o¿a i tworzenia dokumentacji
mapowej wyrobisk górniczych,
— obliczeñ wentylacyjnych,
— monitoringu zagro¿eñ,
— systemów wspomagaj¹cych pracê s³u¿b BHP.
W górnictwie wêgla kamiennego brak jest jednolitej strategii informatyzacji. Przedsiêbiorstwa realizuj¹ w³asne strategie, chocia¿ pewnie taniej by³oby realizowaæ jedn¹ wspóln¹,
zgodnie ze znanym powiedzeniem, i¿ „du¿y mo¿e wiêcej”. Te strategie, jak ju¿ wspomniano,
napotka³y w latach dziewiêædziesi¹tych na istotne bariery inwestycyjne. Bariery te s¹
w dalszym ci¹gu aktualne w odniesieniu do niektórych z nich. W konsekwencji czêsto
w kopalniach stosuje siê systemy informatyczne nie przystaj¹ce do wymagañ wspó³czesnoœci, dziwi¹c siê przy tym, ¿e nie wp³ywaj¹ one na podniesienie rentownoœci kopalni czy na
sprawnoœæ zarz¹dzania. Tymczasem u¿ycie nieodpowiednich narzêdzi do nieodpowiednich
celów nie mo¿e – z definicji – przynieœæ zadowalaj¹cego wyniku (rys. 10).
Sytuacja jest zatem z³a. W ¿adnej grupie kopalñ nie dokonano wdro¿enia w pe³nym
wymiarze systemu klasy ERP, odgrywaj¹cego kluczow¹ rolê w integracji wewnêtrznych
i zewnêtrznych procesów informacyjnych. Historyczny rozwój systemów ERP, siêgaj¹cy

Rys 10. U¿ycie nieodpowiednich narzêdzi do nieodpowiednich celów nie mo¿e przynieœæ zadowalaj¹cego
wyniku
Fig. 10. The use of wrong tools to improper purposes can bring disappointing results
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korzeniami systemów MR i MRP II, odnosi³ siê do integracji koncentruj¹cej siê wokó³
informacji dotycz¹cej procesów produkcyjnych, zbytu, planowania, produkcji oraz sterowania. Procesy te nabieraj¹ nowego wyrazu wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej ITC (Kasprzak 2006) i niew¹tpliwie bêd¹ przedmiotem szerszego zainteresowania kopalñ w najbli¿szych latach.
W tym miejscu mo¿e warto przedstawiæ interesuj¹cy problem sposobu wdra¿ania zaawansowanych rozwi¹zañ informatycznych w górnictwie. Od kilku lat trwa spór czy
wdro¿enie systemu ERP (b¹dŸ zbli¿onego do niego) w sferze ekonomiczno-finansowej
winno byæ poprzedzone wdro¿eniem rozwi¹zañ informatycznych w sferze produkcyjnej –
jak wspomniano wy¿ej, w bardzo specyficznej w bran¿y górniczej. Aktualnie realizowane
wdro¿enie w przedsiêbiorstwie Lubelski Wêgiel Bogdanka SA w pierwszym etapie obejmuje
realizacjê prac w obszarze geologii, geodezji (mapa cyfrowa z³o¿a i wyrobisk górniczych),
a¿ do harmonogramowania produkcji górniczej, przez co bêdzie pewnie interesuj¹cym
przyczynkiem do w/w dyskusji. Kolejnym etapem wzmiankowanego systemu bêdzie jego
powi¹zanie ze sfer¹ ekonomiczno-finansow¹. Kopalnia LW Bogdanka SA bêdzie wiêc
prawdopodobnie pierwsz¹ kopalni¹ wêgla kamiennego z zaawansowanym systemem informatycznym, obejmuj¹cym kompleksowo zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne.

3. Dok¹d zmierza informatyka?
Cz³owieka od zarania dziejów interesowa³a przysz³oœæ. Stara³ siê odgadn¹æ co bêdzie
dzia³o siê jutro, pojutrze, za tydzieñ, miesi¹c, rok – dawniej stosuj¹c metody magiczne
(nadworni wró¿bici na dworach œredniowiecznych w³adców), a dzisiaj stosuj¹c naukowe
modele. Buduje siê wiêc rozmaite teorie i stosuje siê ró¿ne narzêdzia do tworzenia
wiarygodnych prognoz, chocia¿ obserwacja codziennoœci dowodzi, ¿e si³a przewidywañ
ci¹gle s³abnie i coraz trudniej jest przewidywaæ, co siê wydarzy w bli¿szej lub dalszej
przysz³oœci. A wszystko st¹d, ¿e – jak pisa³ Stanis³aw Lem – „nawet niewielki postêp
na ka¿dym polu ods³ania przed nami olbrzymie, a dot¹d niewidzialne przedpole naszej
ignorancji”
Dlatego próba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule tego rozdzia³u jest w³aœciwie
przedsiêwziêciem karko³omnym. Dowodz¹ tego miêdzy innymi spektakularne pomy³ki,
o których wspomniano we wstêpie do tego referatu. Jednak nawet nieudana prognoza mo¿e
mieæ swoje pozytywne skutki, dlatego mimo niewielkiego prawdopodobieñstwa znalezienia
w pe³ni trafnej prognozy – warto budowaæ ró¿ne scenariusze przysz³oœci i futurystyczne
przewidywania, mog¹ one bowiem przed czymœ nas uchroniæ.
Przypomnijmy na przyk³ad s³ynna prognozê z lat siedemdziesi¹tych zwi¹zan¹ z ksi¹¿k¹
„Granice wzrostu” (Meadows i in. 1972), która spowodowa³a masowe zainteresowanie ekologi¹ i doprowadzi³a do naprawdê znacz¹cych (pozytywnych!) skutków ekonomicznych
i spo³ecznych, uœwiadomi³a bowiem ludziom na ca³ym œwiecie, ¿e dalsze rozwijanie cywilizacji bezustannie zwiêkszaj¹cej siê produkcji i konsumpcji musi doprowadziæ do
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Rys. 11. Ksi¹¿ka, która zawiera³a najbardziej donios³¹ prognozê w dziejach œwiata
Fig. 11. The book that covered the most significant outlook in world history

dramatycznego kryzysu, gdy¿ wyczerpi¹ siê albo zasoby naszej planety, albo przekroczone
zostan¹ granice jej zdolnoœci do samooczyszczania (rys. 11). Tak czy owak autorzy ksi¹¿ki
„Granice wzrostu” która zosta³a sprzedana na œwiecie w 30 mln egzemplarzy, zdo³ali
skutecznie przestraszyæ ludzi swoj¹ wizj¹ globalnej katastrofy, która mia³a doprowadziæ do
masowego wymierania ludzkoœci na pocz¹tku XXI wieku (zauwa¿my, ¿e ta prognoza by³a
budowana prawie 40 lat temu) i spowodowa³a, ¿e na³o¿ono ró¿ne ograniczenia (miêdzy
innymi na poziom zanieczyszczeñ œrodowiska) i zaczêto poszukiwaæ modeli zrównowa¿onego rozwoju w miejsce wczeœniej panuj¹cych zasad niczym nie skrêpowanego rozwoju
wyk³adniczego.
¯yjemy szczêœliwie w czasach, w których zgodnie ze scenariuszem tej publikacji powinniœmy ju¿ masowo gin¹æ jak wymieraj¹ce dinozaury, wiêc moglibyœmy œmiaæ siê
z niedok³adnoœci jej prognoz gdyby nie fakt, ¿e w³aœnie na skutek tych prognoz ¿yjemy
w œwiecie odrobinkê mniej z³ym, ni¿ by by³ gdyby tych kasandrycznych prognoz nie by³o.
Siêgnijmy po jeszcze jeden przyk³ad, pokazuj¹cy, jak prognoza rzucona mimochodem
przez dziennikarza sta³a siê „œnie¿n¹ kul¹” zmieniaj¹c¹ bieg cywilizacji na zasadzie „samosprawdzaj¹cej siê przepowiedni”. Z wielu Ÿróde³ i przy wielu okazjach dowiadujemy siê,
¿e np. Unia Europejska zmierza do stworzenia na naszym kontynencie tak zwanego Spo³eczeñstwa Informacyjnego (rys. 12). Polski Parlament i Rz¹d wydaj¹ deklaracje (oraz
akty prawne) ukierunkowane na to, by budowaæ Spo³eczeñstwo Informacyjne w Polsce.
Wszystkim siê wydaje, ¿e Spo³eczeñstwo Informacyjne jest naturalnym nastêpstwem postêpu nauki i techniki, a jedyne, co do nas nale¿y – to w³aœciwe „ustawienie siê” w tej nowej
formacji spo³eczno-ekonomicznej.
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Rys. 12. Linie œwiat³owodowe stanowi¹ „krêgos³up” Spo³eczeñstwa Informacyjnego budowanego na
kontynencie europejskim
Fig. 12. Fiber-optic cable are the “spine” of Information Community established on European continent

Tymczasem Spo³eczeñstwo Informacyjne wymyœli³ w styczniu 1963 roku japoñski
dziennikarz Tadao Umesao, który opublikowa³ w czasopiœmie „Hoso Asahi” artyku³,
w którym? wskaza³ now¹, wykorzystuj¹c¹ nowoczesne technologie i przetwarzanie informacji, drogê rozwoju przegranej militarnie i rozbitej gospodarczo po II wojnie œwiatowej
Japonii. W³aœnie ten dziennikarz w tej swojej prognozie po raz pierwszy u¿y³ terminu
„spo³eczeñstwo informacyjne” (jap. joho shakai), spopularyzowane nastêpnie przez teoretyka mediów Kenitchi Koyamê w rozprawie Introduction to Information Theory, opublikowanej w jêzyku japoñskim w 1968 roku. Terminem tym okreœlono spo³eczeñstwo,
w którym Ÿród³em wartoœci ekonomicznej jest dobro niematerialne:? informacja. Dla zachowania mo¿liwie najwiêkszej precyzji warto przywo³aæ w oryginale fragment tekstu Y. Ito
o narodzinach spo³eczeñstwa informacyjnego: […] an information society can by defined as
the society where intangible information produces values. Thus, the johoka (informi- zation)
of society can be defined as the change from the age where tangible material goods produce
values to the age where intangible information produces values.
Z przytoczonego faktu wynika, ¿e proces przekszta³cania spo³eczeñstwa z epoki, w której
wartoœci ekonomiczne tworzy³y dobra materialne, w epokê, w której wartoœci¹ staje siê
informacja, wcale nie by³ nieuchronny! Drogi rozwoju cywilizacji mog³y przebiegaæ
zupe³nie inaczej, chocia¿ oczywiœcie na ka¿dej z tych dróg ludzkoœæ mia³aby do dyspozycji
komputery i nowoczesne œrodki ³¹cznoœci (takie, jak telefony komórkowe). Jednak stworzenie przez Japoñczyków ideologii, która silnie akcentuje ekonomiczn¹ wartoœæ informacji
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i œciœle z tym zwi¹zany proces alfabetyzacji komputerowej ca³ego spo³eczeñstwa, mia³o
swoje konsekwencje, których skutki obserwujemy do dzisiaj.
Tak wiêc podejmuj¹c w tym artykule próbê prognozowania kierunków i form rozwoju
informatyki górniczej mo¿emy byæ pewni dwóch rzeczy: ¯e rzeczywista przysz³oœæ informatyki górniczej bêdzie odmienna od tej, jak¹ tu spróbujemy przewidzieæ, ale tak¿e tego,
¿e bêdzie ona inna ni¿ ta, która by siê ukszta³towa³a, gdyby tej prognozy nigdy nie
wypowiedziano!
3.1. G ³ ó w n e c z y n n i k i r o z w o j u i g ³ ó w n e w y z w a n i a
Na pocz¹tku XXI wieku dla wszystkich sta³ siê widoczny ogromny wzrost mo¿liwoœci
technicznych sieci teleinformatycznych i innych systemów informacyjnych, o których ³¹cznie bêdziemy dalej mówiæ u¿ywaj¹c skrótu IT (Information Technology). Patrz¹c na to
zagadnienie w¹sko, przez pryzmat urz¹dzeñ, które s¹ dziœ dostêpne do u¿ytku mo¿emy
mówiæ o dominuj¹cym wp³ywie komputerów w ogólnoœci, a komputerów osobistych
w szczególnoœci (st¹d czasem zamiast o IT w wy¿ej podanym rozumieniu pisze siê i mówi
w literaturze o ICT, gdzie C pochodzi od Computer). Jednak urz¹dzenia przysz³oœci nie bêd¹
tylko komputerami w dzisiejszym rozumieniu tego s³owa – bêd¹ po³¹czeniem mo¿liwoœci
gromadzenia, przetwarzania i (zw³aszcza!) przesy³ania ogromnych iloœci informacji.
Zw³aszcza ten ostatni sk³adnik, po³¹czony z dalsz¹ miniaturyzacj¹ sprzêtu IT, pozwalaj¹c¹
wbudowywaæ systemy tego rodzaju w dowolne urz¹dzenia oraz bez trudu je przenosiæ przez
ludzi bêd¹cych w ruchu, spowoduje, ¿e informatyka niedalekiej przysz³oœci bêdzie zupe³nie
inna, ni¿ dzisiejsza. Narzucaj¹cym siê porównaniem jest rozwój czasomierzy sprzed dwustu
lat: kiedyœ zegary by³y du¿e, kosztowne, wiêc montowano je na wie¿y, ¿eby z jednego zegara
mog³o korzystaæ wielu mieszkañców miasta. Dzisiaj jeden cz³owiek mo¿e mieæ wiele
zegarków i mo¿e je zabieraæ z sob¹ gdziekolwiek siê udaje (nawet na dno morza jeœli jest
p³etwonurkiem czy pod ob³oki jeœli jest biznesmenem czêsto podró¿uj¹cym samolotami) –
i trudno mu wrêcz sobie wyobraziæ sytuacjê, ¿e kiedyœ trzeba by³o przyjœæ na rynek, ¿eby
dowiedzieæ siê, która jest godzina. Za kilka lat dla pracownika przysz³ej kopalni bêdzie
niezrozumia³y fragment ksi¹¿ki, w którym bohater usiad³ do komputera, ¿eby zebraæ dane
z Internetu – bo dane te same bêd¹ siê pojawia³y w jego umyœle na skutek dzia³ania systemu
IT wszytego w ko³nierz koszuli, odbieraj¹cego fale mózgowe i maj¹cego natychmiastow¹
radiow¹ ³¹cznoœæ z zasobami informacyjnymi ca³ego œwiata (rys. 13).
Nowoczesne wykonywanie wielu zawodów, w tym tak¿e zwi¹zanych z prac¹ w górnictwie, wymagaæ bêdzie tego, ¿eby ludzie byli maksymalnie ruchliwi, co bêdzie wi¹za³o siê
z dalszym rozwojem technik ³¹cznoœci bezprzewodowej. Telefonia komórkowa do wielu
rzeczy nas ju¿ przyzwyczai³a (chocia¿ jeszcze kilkanaœcie lat temu trudno je by³o sobie
wyobraziæ), jednak to, co nas jeszcze czeka w komunikacji miêdzy ludŸmi i w komunikacji
miêdzy ludŸmi i maszynami (miêdzy innymi w komunikacji z komputerami, ale tak¿e ze
sterowanymi przez te komputery maszynami) – zapewne bêdzie jeszcze bardziej zadziwiaj¹ce.
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Rys. 13. Bezpoœrednia ³¹cznoœæ miêdzy umys³em cz³owieka a systemami informatycznymi to dzisiaj jeszcze
tylko fantazja. Jednak za kilka lat mo¿e to byæ technika rutynowo stosowana!
Fig. 13. Direct communications between human mind and IT systems is only fantasy nowadays.
However, in few years that could be the techniques of common use

Mo¿liwoœci maszyn informacyjnych, s³u¿¹cych bezpoœredniej obs³udze potrzeb ludzi,
bêd¹ jeszcze jakiœ czas ros³y, ale granic¹ tego wzrostu iloœciowego jest nasze indywidualne
zapotrzebowanie na liczbê bitów w ci¹gu dnia. W koñcu nie prowadzimy jednoczeœnie
dwóch rozmów, nie ogl¹damy dwóch filmów, nie rozwi¹zujemy dwóch problemów zawodowych itp.
Bez ograniczeñ bêd¹ jednak ros³y techniki przetwarzania, magazynowania i dostêpu
do informacji. W niedalekiej przysz³oœci bêdzie technicznie mo¿liwe (co wcale nie znaczy,
¿e merytorycznie celowe i etycznie akceptowalne!) na przyk³ad ustawiczne dok³adne rejestrowanie wszystkich czynnoœci wykonywanych przez ka¿dego indywidualnego cz³owieka.
Wystarczy na to kilka czujników rejestruj¹cych obrazy, dŸwiêki i czynnoœci oraz pamiêæ
ca³kiem niewielkiego komputera. Mo¿na wiêc bêdzie od us³u¿nej maszyny w ka¿dej chwili
dowiedzieæ siê „gdzie po³o¿y³em ten dokument, który dosta³em dwie godziny temu”, albo
„co mi poleci³ zrobiæ szef w zesz³ym roku”, chocia¿ ³atwo sobie wyobraziæ sytuacje
(prywatne i zawodowe) w których ta mo¿liwoœæ stanie siê brzemieniem, a nie b³ogos³awieñstwem.
O ró¿nych mo¿liwych scenariuszach rozwoju informatyki w przysz³oœci mo¿na by
jeszcze wiele mówiæ, powróæmy jednak do g³ównego w¹tku tego referatu i zajmijmy siê
przysz³oœci¹ informatyki górniczej.
3.2. D o k ¹ d z m i e r z a i n f o r m a t y k a w g ó r n i c t w i e ?
Pisz¹c t¹ czeœæ referatu stoimy przed zadaniem nieco ³atwiejszym, ni¿ w przypadku próby
prognozowania rozwoju „informatyki w ogóle”. gdy¿ prezentuj¹c dok¹d zmierza informatyka górnicza, koncentrujemy siê tak naprawdê na jej zastosowaniu w bran¿y która
(szczególnie w Polsce) pozostaje w dalszym ci¹gu w niewielkim stopniu zinformatyzowana.
Na przyk³ad w zestawieniach zbiorczych (rys. 14) pokazuj¹cych bran¿e, w których stoso-
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Rys. 14. Bran¿e firm eksploatuj¹ce i/lub wdra¿aj¹ce w Polsce systemy ERP
Fig. 14. The group of companies working on or implementing ERP systems in Poland

wane s¹ w Polsce nowoczesne systemy informatyczne klasy ERP – górnictwa siê w ogóle
nie wymienia, bo jest to kategoria zbyt ma³a, ¿eby mog³a byæ sensownie zaprezentowana w proporcji do na przyk³ad liczby systemów tego rodzaju wykorzystywanych
w handlu.
Niewiele zmienia w tej sytuacji fakt, i¿ wœród laureatów najlepiej zinformatyzowanych
firm wg Teleinfo w roku 2005 znalaz³a siê kopalnia Turów, której rozwi¹zania informatyczne w skrócie charakteryzowaliœmy nieco wczeœniej, jako ¿e znane jest powiedzenie
o jednej jaskó³ce, która nie czyni wiosny.
Jak pisze Miros³awa Lasek (Lasek 2005), w górnictwie tak jak i w innych obszarach
zastosowañ technologii informatycznych decyduj¹ce znaczenie maj¹ w istocie technologie
³¹cznoœci cyfrowej, a nie technologie samego przetwarzania danych w najlepszych nawet
komputerach. Z tego wzglêdu mo¿na wskazaæ, ¿e przy rozwoju informatyki górniczej
dominuj¹c¹ rolê bêdzie odgrywaæ internet i coraz powszechniejsza idea portali korporacyjnych, jako jednego Ÿród³a informacji i wiedzy w przedsiêbiorstwie. Portal korporacyjny to „jednolita platforma korporacyjna, która gromadzi i udostêpnia w jednym miejscu
zasoby informacyjne przedsiêbiorstwa” (Szafader, Kacprzak 2005). Powstanie portalu
winno poprzedzaæ wdro¿enie zaawansowanych rozwi¹zañ informatycznych w tym systemów klasy ERP.
Przewidywania dotycz¹ce polskiego rynku ERP pokazuj¹ na tle rynku europejskiego
wyraŸn¹ dynamikê i miejmy nadziejê, ¿e wœród tych, którzy je wdra¿aæ bêd¹ znajd¹ siê
przedsiêbiorstwa górnicze. Tendencje te ilustruje rysunek 15.
Wdro¿enie systemów klasy ERP wino byæ poprzedzone audytem funkcjonalnym b¹dŸ
procesowym przy uwzglêdnieniu wnikliwej analizy potrzeb zg³aszanych lub zidentyfikowanych u potencjalnego odbiorcy rozwi¹zania. Dotychczasowa praktyka pokazuje, i¿
wdro¿enia zaawansowanych systemów informatycznych realizowane s¹ zwykle od strony
spektakularnych i ³atwych do wdro¿enia modu³ów typu finanse, œrodki trwa³e, ksiêgowoœæ
materia³owa natomiast modu³y trudniejsze, takie jak zarz¹dzanie produkcj¹, planowanie
zapotrzebowania materia³owego s¹ du¿o trudniejsze (Tadeusiewicz i in. 2007). Przypadek
ten dotyczy m. innymi wspomnianego ju¿ wdro¿enia w KGHM Polska MiedŸ SA, gdzie
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Rys. 15. Rozwój rynku systemów ERP w Polsce i w Europie
Fig. 15. ERP systems development in Poland and Europe

w dalszym ci¹gu brak jest zarz¹dzania ci¹giem produkcyjnym z wykorzystaniem narzêdzi
informatycznych.
Wdro¿enie systemów informatycznych klasy ERP winno byæ poprzedzone wdro¿eniem rozwi¹zañ informatycznych w obszarach, które maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla
przysz³ej produkcji, wiêc geologii (jakoœæ i obraz z³o¿a), geodezji (mapy z³o¿a, mapy
wyrobisk), logistyki (harmonogramy eksploatacji z³o¿a, logistyka materia³owa). Takie
podejœcie do wdro¿enia rozwi¹zañ informatycznych znacznie u³atwi wraz z póŸniejsz¹
informatyzacj¹ obszarów ekonomii i finansów wdro¿enie kompleksowych systemów informatycznych klasy ERP wraz z dodatkowymi modu³ami typu CRM czy Bussines
Intelligence.
Pisz¹c o wdra¿aniu systemów klasy ERP Kasprzak (Kasprzak 2006) zwraca uwagê
na fakt i¿ coraz bardziej luŸna integracja systemów z jak¹ mamy do czynienia w ostatnim
etapie ich rozwoju dowodzi, ¿e systemy zintegrowane osi¹gnê³y w swej zwartej klasycznej
postaci górne ograniczenia rozwoju i naturalnym sta³o siê i¿ punktem odniesienia sta³a siê
wielop³aszczyznowa integracja systemów miêdzy innymi z systemami szeroko pojêtego
e-biznesu. Dotyczy to wykorzystania Internetu. W taki sposób rozumienia rozwoju informatyki wpisuje siê wspomniane narzêdzie jakim jest portal korporacyjny, które stanowi
o zarz¹dzaniu wiedz¹ tzn. jej pozyskiwaniu, gromadzeniu, transferowaniu. Pisz¹ o tym
(Wigg,1993; Dalkir 2005; Kisielnicki 2003). Portal integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informacjê i wiedzê funkcjonuj¹ce w organizacji oraz jej otoczeniu w celu
umo¿liwienia u¿ytkownikom, spersonalizowania i wygodnego dostêpu do danych, informacji, wiedzy i ich Ÿróde³, stosownie do wynikaj¹cych z ich zadañ potrzeb, w dowolnym
czasie i miejscu, w bezpieczny sposób i poprzez zunifikowany jednolity interfejs WWW
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(Ziemba 2005).Taka interpretacja portalu korporacyjnego narzuca zasadnicze cechy jakimi
powinien siê charakteryzowaæ:
— integracja danych strukturalizowanych i nieustrukturalizowanych,
— integracja aplikacji,
— dostarczanie u¿ytkownikom informacji w ró¿nych technologiach,
— dostosowanie interfejsu do potrzeb u¿ytkownika,
— dostarczenie bardzo szczegó³owych informacji i wiedzy u¿ytkownikom.
— stworzenie mo¿liwoœci wspó³pracy i komunikacji pomiêdzy u¿ytkownikami,
— rozpowszechnianie informacji pomiêdzy u¿ytkownikami.
Skromn¹ namiastk¹ tak rozumianego portalu pozbawion¹ warstwy ekonomiczno finansowej w szerszym wymiarze mo¿e byæ portal górniczy proponowany do wdro¿enia w kopalniach KGHM Polska MiedŸ SA, którego interfejs prezentuje rysunek 16.
Nie stanowi¹ czêœci portalu hurtownie danych, systemy klasy ERP i inne aplikacje, ale
wydaje siê, ¿e w sytuacji przedsiêbiorstw górniczych gdzie wiele dzia³añ jest realizowanych
wed³ug œciœle okreœlonych regu³ wynikaj¹cych ze specyfiki tej dzia³alnoœci portal mo¿e siê
staæ istotnym narzêdziem wspomagania wielu decyzji produkcyjnych.

Rys. 16. Strona g³ówna Portalu Górniczego – zak³adka Logowanie do portalu.
ród³o: Kicki, Dyczko 2007
Fig. 16. Home page of Mining Portal – login interface. Source: Kicki, Dyczko, 2007
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4. Nieco odleglejsza futurystyka
W poprzednim rozdziale mówiliœmy o tym, jak bêdzie siê rozwija³a informatyka górnicza w Polsce, wskazuj¹c g³ównie na mo¿liwoœci (oraz koniecznoœci) wynikaj¹ce z nadrabiania zaleg³oœci, jakie w tej dziedzinie powsta³y w okresie ostatnich kilkunastu lat ze
wzglêdów natury ekonomicznej i politycznej (bo nie technicznej – w tym zakresie intelektualnie staraliœmy siê dotrzymywaæ kroku najbardziej „uzbrojonym” przedsiêbiorstwom górniczym za granic¹).
Po wskazaniu tego co trzeba zrobiæ najpilniej, warto skupiæ siê na chwilê na tym, co
mo¿na jeszcze zrobiæ i osi¹gn¹æ, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci nowoczesnej informatyki
(nie tej informatyki dnia dzisiejszego, lecz informatyki przysz³oœci, wy³aniaj¹cej siê z prac
badawczych prowadzonych w najlepszych laboratoriach naukowych).
Pierwsza sugestia wywodzi siê z faktu, ¿e po erze automatycznego przetwarzania danych
i po trwaj¹cej obecnie epoce automatycznej analizy informacji ekonomicznych – nadejdzie
zapewne era wykorzystania systemów informatycznych, które bêd¹ zdolne do automatycznego rozumienia danych techniczno-ekonomicznych i do wspomagania rozumowania
decydentów tak¿e w zakresie planowania strategicznego. Koncepcja systemów tego typu,
nazwanych UBMSS (Understanding Based Management Support Systems) (Tadeusiewicz,
Ogiela M.R., Ogiela L., 2007) zosta³a oparta na opracowanej na AGH nowatorskiej koncepcji automatycznego rozumienia (Tadeusiewicz i in. 2007) i stanowi obecnie nowoœæ
w skali œwiatowej, budz¹c coraz wiêksze zainteresowanie na miêdzynarodowych kongresach.

Rys. 17. Tradycyjny model wykorzystania informatyki przy zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
Fig. 17. Traditional management model with use of computer systems solutions
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Najkrócej mówi¹c tradycyjne wspomaganie procesów podejmowania decyzji nawet
w najdoskonalszych systemach informatycznych (klasy ERP lub jeszcze nowoczeœniejszych) przebiega w taki sposób, jak to pokazano na rysunku 17.
Istota schematu pokazanego na rysunku 17 polega na tym, ¿e komputery mog¹ wprawdzie gromadziæ dane i dokonywaæ ich automatycznej analizy, co mo¿e s³u¿yæ miêdzy innymi
do wspomagania prostych procesów podejmowania decyzji wystêpuj¹cych na szczeblu
zarz¹dzania taktycznego, ale dla podejmowania decyzji o charakterze strategicznym konieczne jest zrozumienie aktualnej sytuacji techniczno-ekonomicznej przedsiêbiorstwa oraz
jego otoczenia systemowego (zachowania rynku, klientów, kooperantów, konkurencji,
uwarunkowania prawne, nowe technologie i zwi¹zane z nimi wyzwania itp.). Wszystkie
te czynnoœci mo¿e wykonywaæ doœwiadczony strateg (czyli odpowiednio wykszta³cony
i utalentowany cz³owiek), którego praca jedynie w niewielkim stopniu mo¿e byæ u³atwiona
przez korzystanie ze wspó³czesnej techniki komputerowej.
W odró¿nieniu od tego prostego schematu opracowany na AGH system UBMSS przewiduje mo¿liwoœæ dalszego zaawansowania pracy komputera przy analizie danych techniczno-ekonomicznych, które dziêki zastosowaniu podejœcia opartego na wykorzystaniu
wiedzy ekspertów, lingwistyki matematycznej oraz unikatowej techniki rezonansu kognitywnego – mog¹ zostaæ nie tylko komputerowo przetworzone i przeanalizowane, ale
tak¿e w sposób automatyczny zrozumiane. Mo¿na zaryzykowaæ prognozê, ¿e przysz³e
systemy informatyczne stosowane w przemyœle górniczym bêd¹ wykorzystywa³y tê ideê
i bêd¹ dzia³a³y zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 18.

Rys. 18. Przysz³oœciowy system zarz¹dzania zak³adem górniczym wykorzystuj¹cy ideê techniki
automatycznego rozumienia danych techniczno-ekonomicznych (UBMSS)
Fig. 20. Future management system (UBMSS) for mining industry based on idea of automatic technical and
economic data reading and understanding
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Podsumowanie
Trudno nie zgodziæ siê ze s³owami Nicolasa Carr’a przedstawionymi w znanym artykule
„It doesn’t matter” na ³amach Harvard Bussines Review w 2004 r. i¿ powoli standardowa
informatyka odgrywa tak¹ rolê w strategii biznesowej, jak… elektrycznoœæ – jest niezbêdna,
wszechobecna, i tak oczywista w swoich podstawowych zastosowaniach, ¿e ju¿ siê jej po
prostu nie zauwa¿a.
Natomiast informatyka przysz³oœci, o której skrótowo mówiliœmy w tym referacie, mo¿e
nas jeszcze niejednym zadziwiæ i zaskoczyæ, tak¿e w tradycyjnym i tradycjê lubi¹cym
górnictwie. Miêdzy innymi postêp informatyki mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e w kopalniach
najciê¿sze i najbardziej niebezpieczne prace bêd¹ wykonywa³y roboty. Nie chodzi jednak
o roboty bêd¹ce przed³u¿eniem idei technicznych stoj¹cych u podstaw robotyzacji na
przyk³ad w zak³adach metalurgicznych albo w przemyœle elektro-maszynowym. Te roboty
wymagaj¹ specjalnie stworzonego œrodowiska pracy (rys. 19), którego nie da siê zapewniæ
w warunkach eksploatacji górniczej.

Rys. 19. Tradycyjne roboty nie nadaj¹ siê do stosowania w kopalni ze wzglêdu na wymagania dotycz¹ce
otoczenia miejsca ich pracy
Rys. 19. Typical robots cannot be used in mines because of their “work place” requirements
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Rys. 20. Antropomorficzny robot sterowany komputerem to tak¿e element przysz³oœciowego zastosowania
informatyki w górnictwie
Fig. 20. Anthropomorphic robot controlled by computer seems to be the part of informatics use in mining

Wnêtrze kopalni i wszystkie elementy z ni¹ zwi¹zane s¹ zwymiarowane w taki sposób,
¿eby mog³a tam pracowaæ istota o wymiarach i proporcjach cz³owieka (lub mniejszych),
maj¹ca zdolnoœci lokomocyjne i manipulacyjne takie, jak cz³owiek.
Istota taka nie musi byæ jednak cz³owiekiem, gdy¿ coraz wiêcej firm oferuje wœród swych
wyrobów tak¿e roboty antropomorficzne (cz³ekokszta³tne – rys. 20). Robot taki nie tylko
wygl¹da jak cz³owiek (co w gruncie rzeczy jest ma³o wa¿ne) – on mo¿e dzia³aæ jak cz³owiek
w œrodowisku, które by³o projektowane i budowane z myœl¹ o pracy ludzi.
Natomiast nikogo z Czytelników tego artyku³u nie trzeba przekonywaæ, jak wa¿ne mo¿e
byæ w³aœnie w górnictwie zast¹pienie cz³owieka antropomorficznym robotem – szczególnie
w warunkach zagro¿enia lub w przypadku szkodliwych warunków œrodowiska pracy, o które
w górnictwie nietrudno.
Konsekwentne wdra¿anie ró¿nych awangardowych rozwi¹zañ informatycznych w kopalniach bêdzie oznacza³o równie¿ ci¹g³¹ aktualnoœæ s³ów Georgiusa Agricoli pochodz¹cych ze wstêpu do s³ynnego piêtnastowiecznego dzie³a De re metalica libri XII- „Wielu
uwa¿a, ¿e górnictwo to coœ przypadkowego, nieczysta robota i w ogóle praca nale¿¹ca do
gatunku tych, które wymagaj¹ wysi³ku fizycznego bardziej ani¿eli umiejêtnoœci. Mnie zaœ
o ile myœli moje zmierzaj¹ w dobrym kierunku wydaje siê, ¿e sprawa wygl¹da zupe³nie
inaczej”.

134
LITERATURA
L a s e k M., 2005 – Ogólne tendencje, rozwoju informatyzacji w Polsce i œwiecie w kierunku rozszerzonego
przedsiêbiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce pod red. T. Kasprzaka, wyd. Difin.
S z a f a d e r J., K a c p r z a k J., 2005 – Portal korporacyjny recept¹ na info-chaos, Teleinfo nr 16 .
A d a m c z e w s k i – 2002.
K a s p r z a k T.(red), 2006 – W kierunku rozszerzonego przedsiêbiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT
w Polsce, wyd. Difin, Warszawa.
K i c k i J., 2004 – Systemy wspomagania decyzji w procesie wydobycia rudy w kopalniach LGOM, Górnictwo
i Geoin¿ynieria, Kwartalnik AGH, zeszyt 4/1.
D a l k i r K, 2005 – Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth-Heineman; Oxford.
K i s i e l n i c k i J., 2003 – Zarz¹dzanie wiedza we wspólcesnych organizacjach; Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa,
Warszawa.
W i g g K., 1993 – Knowledge Management Foundations, TX Schema Press.
K i c k i J., D y c z k o A. – 2007, Portal górniczy jako wa¿ny element zarz¹dzania informacj¹ w kopalniach
podziemnych na przyk³adzie polskich kopalñ rud miedzi. Materia³y Szko³y Eksploatacji Podziemnej, Wyd.
IGSMiE PAN Kraków.
D y c z k o A., K i c k i J. i in., 2005 – System gospodarki maszynami górniczymi Ekspert w nowoczesnym
rozwi¹zaniu informatycznym perspektywy rozwoju.
B a r t o s z e k Cz., D y d a c k i H., B e s l e r K., 2003 – Systemy informatyczne wspomagaj¹ce pracê s³u¿b BHP
w kopalniach Gliwickiej Só³ki Wêglowej, Materia³y Szko³y Eksploatacji Podziemnej, Wyd. IGSMiE PAN,
Kraków.
B o r o w s k i M., O b r a c a j D., S z l ¹ z a k N., 2004 – Obliczanie wentylacji lutniowej w wyrobiskach œlepych
z wykorzystaniem programu komputerowego AGHWEN-3.0, Materia³y Szko³y Eksploatacji Podziemnej.
D z i u r z y ñ s k i W., P a ³ k a T., 2001 – Komputerowy system monitoringu zagro¿enia po¿arowego i wyznaczania dróg ucieczkowych w kopalni podziemnej, Studia Rozprawy Monografie nr 97, Wyd. IGSMiE PAN,
Kraków.
P i a s e c k i W., R o m a n e k £., 2004 – Zastosowanie systemu komputerowego do wizualizacji i tworzenia
dokumentacji mapowej wyrobisk górniczych, Materia³y Szko³y Eksploatacji Podziemnej Informatyka
w przemyœle wydobywczym, Wyd. IGSMiE PAN Kraków
M r ó z D., 2004 Symulacja komputerowa wybierania z³o¿a w kopalniach KGHM Polska MiedŸ SA, Materia³y
Szko³y Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN.
S i k o r a M., 1997 – Integracja i zarz¹dzanie danymi pochodz¹cymi z systemów monitorowania zagro¿eñ i procesów technologicznych w kopalniach wêgla kamiennego, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 2
(397).
Z i e m b a E., 2006 – Portale korporacyjne w zarz¹dzaniu wiedz¹ w organizacji. Informatyka w globalnym œwiecie.
Praca zb. pod red. J. Kisielnickiego, PJWSTK, Warszawa.
S ³ o t a Z., S ³ o t a J., D r e n d a J., 2007 – Komputerowe wspomaganie obliczania wskaŸnika dyskomfortu
cieplnego, Materia³y Szko³y Eksploatacji Podziemnej.
T a d e u s i e w i c z R., G ¹ c i a r z T., B o r o w i k B., L e p e r B., 2007 – Odkrywanie w³aœciwoœci sieci neuronowych przy u¿yciu programów w jêzyku C#, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, Kraków.
L u l a P., P a l i w o d a -P ê k o s z G., T a d e u s i e w i c z R., 2007 – Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarzadzaniu, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
T a d e u s i e w i c z R., 1993 – Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, (wyd. I i II
wydanie poprawione tego samego roku).
M e a d o w s Donella H., M e a d o w s Dennis L., R a n d e r s Jørgen and William W. B e h r e n s III, 1972 – Limits
to Growth, Club of Rome,
T a d e u s i e w i c z R., O g i e l a M.R., O g i e l a L., 2007 – A New Approach to the Computer Support of Strategic
Decision Making in Enterprises by Means of New Class of Understanding Based Management Support
Systems. In: Saeed K., Abraham A., Mosdorf R. (eds.) Proceedings 6th International Conference on Computer

135
Information Systems and Industrial Mangement Applictaions CISIM 2007, IEEE Computer Society, Los
Alamitos, California, pp. 9–13.
T a d e u s i e w i c z R., O g i e l a M.R., 2007 – Why Automatic Understanding? In Beliczynski B., Dzielinski A.,
Iwanowski M., Riberiro B. (Eds.): Adaptive and Natural Computing Algorithms, Lecture Notes on Computer
Science, vol. 4432, Part II, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, pp. 477–491.
¯ u k S., K a c z a r e w s k i T., ¯ w i r s k i T., 2007 – Dziesiêcioletnie doœwiadczenie w eksploatacji górniczego
systemu informatycznego w BOT KWB Turów S.A. Gosp. Sur. Min. t. 24, z. spec. 4.
B r z o z o w s k i A., 2004 – Systemy ERP. Obecni liderzy maj¹ wiêksze wymagania, Puls Biznesu 8, 42.

JERZY KICKI, RYSZARD TADEUSIEWICZ

INFORMATION SCIENCE IN MINING AND NOT ONLY –
WHERE DO WE ARE AND WHERE DO WE AIM?

Key words
Mining, underground mining, computerization processes in mining, integrated information systems,
ERP systems, decision support systems.
Abstract
Paper reflects, in part one, current state of informatics and it’s role to perform in production process
management in mines. The reasons and conditions of insufficient accustomed information solutions were also
presented. In second part the “future informatics” achievements arising from best laboratory researches were
brought to the light and also discussed.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono aktualny zakres oraz formy us³ug informatycznych œwiadczonych przez COIG
S.A., zaprezentowano nowe produkty funkcjonuj¹ce w œrodowisku internetowym, oparte o bazy danych posadowione na serwerach zainstalowanych w Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A

Wprowadzenie
Bran¿a górnictwa wêgla kamiennego w ostatnich latach przesz³a g³êboki proces transformacji zarówno w zakresie struktury organizacyjnej, jak i form i metod zarz¹dzania.
Zwi¹zane to by³o z potrzeb¹ dostosowania bran¿y do wymagañ gospodarki rynkowej,
a zarazem zaistnia³ej sytuacji na rynku wêglowym powoduj¹ce potrzebê zmniejszenia
zdolnoœci produkcyjnych kopalñ, zmniejszenie stanu zatrudnienia oraz dokonania zmiany
struktury organizacyjnej. W pocz¹tkowym okresie tych dzia³añ kopalnie uzyska³y samodzielnoœæ, w kolejnym etapie nast¹pi³ proces ich ³¹czenia w spó³ki wêglowe, a nastêpni
stworzony zosta³ uk³ad organizacyjny obejmuj¹cy: Kompaniê Wêglowa S.A. wraz z 17
kopalniami, Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ S.A. obejmuj¹c¹ 5 kopalñ, Katowick¹ Grupê
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Kapita³ow¹ obejmuj¹c¹ 6 kopalñ w Katowickim Holdingu Wêglowym S.A. i kopalniê KWK
Kazimierz Juliusz Sp. .z o.o. oraz kopalnie: KWK Budryk S.A., KWK Lubelski Wêgiel
,,Bogdanka” S.A., Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A. W roku 2007 w strukturze organizacyjnej Kompanii Wêglowej S.A. dokonana zosta³a kolejna zmiana, utworzone zosta³y
cztery Centra Wydobywcze, wraz z w³¹czonymi do nich kopalniami wêgla kamiennego, i ten
uk³ad organizacyjny trwa do dnia dzisiejszego.
Dla wsparcia realizowanego procesu restrukturyzacji bran¿y górnictwa wêgla kamiennego, w 1998 roku przyjêty zosta³ rz¹dowy program reformy górnictwa wêgla kamiennego,
w którym zabezpieczone zosta³y na realizacjê procesu restrukturyzacji stosowne œrodki
finansowe. W wyniku wdro¿enia programu reformy górnictwa nast¹pi³o zmniejszenie stanu
zatrudnienia w bran¿y, realizowany zosta³ program dostosowywania zdolnoœci produkcyjnych kopalñ do aktualnego zapotrzebowania na wêgiel, sytuacja ekonomiczno-finansowa
bran¿y uleg³a poprawie [1].
Zarz¹dzanie tak z³o¿onym organizmem jakim jest bran¿a górnictwa wêgla kamiennego
w sytuacji dokonanych zmian w zarz¹dzaniu jak i w strukturze organizacyjnej bran¿y,
wymaga³o wsparcia poprzez zastosowanie nowych generacji systemów informatycznych,
opartych o najnowsze techniki i technologie informatyczne. Wsparcia tego podj¹³ siê Centralny Oœrodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach, oferuj¹c jednostkom organizacyjnym z bran¿y górnictwa wêgla kamiennego nowe rozwi¹zania wspomagaj¹ce zarz¹dzanie w postaci korporacyjnych kompleksów systemów informatycznych i portali internetowych.
W artykule przedstawiono przekrój rozwi¹zañ informatycznych autorstwa COIG S.,A.
aktualnie obs³uguj¹cych jednostki bran¿y górnictwa wêgla kamiennego, jak te¿ nowe generacje tych rozwi¹zañ ju¿ wdro¿onych wzglêdnie przygotowanych do wdro¿enia, opartych
o techniki internetowe. W dalszych referatach przygotowanych przez pracowników COIG
S.A. przedstawione zosta³y bardziej szczegó³owo rozwi¹zania wybranych kompleksów
systemów informatycznych oraz portali internetowych, opracowane dla potrzeb wsparcia
zarz¹dzania bran¿y górnictwa wêgla kamiennego w nowych uwarunkowaniach rynkowych.

1. Zakres us³ug informatycznych œwiadczonych przez COIG S.A.
Firma COIG S.A. dzia³a na rynku polskim od 1951 roku, œwiadcz¹c na rzecz kopalñ
i zak³adów przemys³u wêglowego w pocz¹tkowym okresie swej dzia³alnoœci us³ugi obliczeniowe z zakresu automatyzacji prac ewidencyjno-rozliczeniowych i statystycznych,
realizowane na maszynach analitycznych (tabulatory i sortery). By³y to g³ównie us³ugi
w zakresie obliczania p³ac, gospodarki materia³owej oraz sprzeda¿y wêgla. W latach szeœædziesi¹tych minionego stulecia, w momencie pojawienia siê na rynku elektronicznej techniki
obliczeniowej, zakres œwiadczonych przez firmê COIG S.A. us³ug informatycznych w zakresie przetwarzania danych znacznie siê rozszerzy³. By³ to okres partiowo-wsadowego
przetwarzania danych, realizowanego na komputerach stacjonarnych posadowionych w Cen-
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trum COIG S.A. oraz w zjednoczeniowych oœrodkach obliczeniowych, a po ich przekszta³ceniu, w oddzia³ach terenowych COIG S.A. Zakres œwiadczonych w tym okresie przez COG
S.A. us³ug informatycznych obejmowa³ obszary dotycz¹ce: sfery ksiêgowo-finansowej,
rozliczania kosztów, gospodarki zatrudnieniowo-placowej, gospodarki materia³owej, dzia³alnoœci produkcyjno-inwestycyjnej oraz sprzeda¿y wêgla. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ca³oœæ
œwiadczonych w tym okresie us³ug by³a realizowana w oparciu o systemy informatyczne
autorstwa COIG S.A. [2]. Wystêpuj¹ce w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia
tendencje wœród u¿ytkowników systemów informatycznych do przetwarzania danych na
w³asnym sprzêcie komputerowym, spowodowa³o zmniejszenie siê udzia³u COIG S.A. w realizacji œwiadczonych us³ug w zakresie przetwarzania danych na rzecz jednostek górnictwa
wêgla kamiennego. W okresie tym dzia³ania COIG S.A. koncentrowa³y siê g³ównie na
us³ugach dotycz¹cych obliczania p³ac oraz na zawieraniu kontraktów w zakresie udzielania
licencji na prawo korzystania z oprogramowania aplikacji autorstwa COIG S.A. i umów
na œwiadczenie us³ug serwisowych i nadzoru autorskiego.
Burzliwy rozwój technologii informatycznych oraz wzrost rangi bezpieczeñstwa danych
zaskutkowa³y szerszym zainteresowaniem us³ugami outsorcingowymi. Wychodz¹c naprzeciw
tym zapotrzebowaniom utworzony zosta³ przy COIG S.A. specjalny oœrodek w postaci nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych, wyposa¿ony w wysokowydajny sprzêt komputerowy, po³¹czenia sieciowe z u¿ytkownikami poprzez sieæ publiczn¹ Internet i prywatn¹ oraz
w stosowne œrodki techniczne i programowe, zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo przetwarzanych
i gromadzonych w oœrodku danych. Utworzone Centrum umo¿liwi³o rozpoczêcie realizacji
przez COIG S.A. nowej formy œwiadczenia us³ug informatycznych w postaci outsourcingu IT.
Obecnie firma COIG S.A. jest stabiln¹, nowoczesn¹ firm¹ informatyczn¹ zatrudniaj¹c¹
kilkaset specjalistów, w przewa¿aj¹cej mierze absolwentów renomowanych wy¿szych
uczelni krajowych o profilu informatycznym, ekonomicznym i górniczym, wykorzystuj¹c¹
w realizowanych pracach najnowsze narzêdzia, techniki i technologie informatyczne.
W oparciu o posiadane Centrum Przetwarzania Danych, niezbêdn¹ infrastrukturê teleinformatyczna, firma COIG S.A. œwiadczy dla swych klientów w ramach us³ug outsourcingu IT
ró¿ne jego formy. S¹ o g³ównie us³ugi dotycz¹ce udostêpniania poprzez sieæ do eksploatacji
kompleksowych systemów informatycznych i portali internetowych autorstwa COIG S.A.,
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie pojedynczych zak³adów i zak³adów o wielopoziomowej strukturze organizacyjnej, jak te¿ us³ugi dotycz¹ce udostêpniania klientom pomieszczeñ Centrum
oraz infrastruktury teleinformatycznej dla uruchomienia w³asnych aplikacji. Obok powy¿szych us³ug outsourcingowych IT firma COIG S.A. zapewnia równie¿ dostawê platform
systemowo-sprzêtowych, us³ugi technologii bazodanowych i sieciowych oraz us³ugi projektowo-programistyczne, konsultingowe, wdro¿eniowe oraz nadzoru technologicznego
w obszarze IT. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Centrum Przetwarzania Danych spe³nia wszystkie
standardy i wymagania stawiane tego typu obiektom, pracuje przez 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobê, posiada zainstalowanych kilkadziesi¹t serwerów IBM, macierze dyskowe zarz¹ dzania bazami danych, systemy teleinformatyczne zapewniaj¹ce ³¹cznoœæ z u¿ytkownikiem, systemy techniczne i programowe gwarantuj¹ce wysoki stopieñ bezpieczeñstwa
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przetwarzania danych oraz wysok¹ jakoœæ us³ug. Firma COIG S.A. jest uznanym na krajowym rynku dostawc¹ us³ug IT, oferuj¹c¹ zaawansowane technologie i rozwi¹zania informatyczne, a ich odbiorami s¹ aktualnie nie tylko klienci z bran¿y górnictwa wêgla kamiennego,
ale równie¿ jednostki administracji samorz¹dowej i placówki s³u¿by zdrowia.
Œwiadczone przez COIG S.A. us³ugi outsourcingowe IT w zakresie obliczeñ s¹ realizowane w oparciu o wdro¿one do praktycznego stosowania od szeregu ju¿ lat w kopalniach
i spó³kach wêglowych rozwi¹zania informatyczne Zintegrowanego Systemu Wspomagaj¹cego Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem – SZYK, autorstwa COIG S.A. Pierwsza generacja
systemu oparta zosta³a o narzêdzia relacyjnej bazy Informix oraz o znakowy interfejs
u¿ytkownika, zastêpowany sukcesywnie na interfejs graficzny. Wchodz¹ce w jego sk³ad
systemy dziedzinowe, mocno ze sob¹ zintegrowane merytorycznie i programistycznie,
obejmuj¹ swym zakresem nastêpuj¹ce sfery dzia³alnoœci kopalñ: sferê ksiêgowo-finansow¹
i kosztów, sferê sprzeda¿y, sferê zatrudnieniowo-p³acow¹, sferê magazynowo-materia³ow¹
oraz sferê produkcyjn¹. Ta wersja systemu SZYK stanowi³a do niedawna podstawê realizowanej obecnie przez COIG S.A. obs³ugi informatycznej kopañ i centrali spó³ek wêglowych:
Kompanii Wêglowej S.A., Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A. wraz z Kopalni¹
Kazimierz Juliusz Sp. z o.o. „Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. i kopalni „Budryk S.A.”.
Wdro¿enie do praktycznego stosowania rozwi¹zañ tego systemu przynios³o jego u¿ytkownikom szereg wymiernych efektów ekonomicznych [3]. Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e
od szeregu ju¿ lat COIG S.A. w oparciu o w³asne rozwi¹zania informatyczne realizuje
obs³ugê informatyczn¹ jednostek poziomu bran¿y górnictwa wêgla kamiennego (Ministerstwo Gospodarki, Agencja Rozwoju Przemys³u S.A.), w zakresie obowi¹zuj¹ce sprawozdawczoœci publicznej i bran¿owej [4].
Moralne i technologiczne zu¿ywanie siê dotychczasowego oprogramowania systemu
SZYK oraz rosn¹ce w ostatnich latach potrzeby jego u¿ytkowników na nowe dojrzalsze
rozwi¹zania, sk³oni³y COIG S.A. do podjêcia prac nad now¹ generacj¹ systemu SZYK.
Kolejne rozwi¹zania tej generacji w postaci graficznych aplikacji webowych m.in. z otoczenia ksiêgowo-finansowego, gospodarki zatrudnieniowo-p³acowej, e-biznesu oraz portali
internetowych s¹ ju¿ przemys³owo eksploatowane, a nastêpnie znajduj¹ siê w trakcie wdra¿ania. Bli¿sze omówienie zakresu funkcjonalnego oraz aktualnego stanu wdro¿eñ nowych
generacji kompleksów systemów informatycznych i portali internetowych systemu SZYK
podano w dalszych punktach referatu.

2. Przyjête za³o¿enie budowy nowej generacji systemu SZYK
Wykorzystuj¹c wieloletnie doœwiadczenia i wyniki uzyskane w zakresie zastosowañ
informatyki w bran¿y górnictwa wêgla kamiennego, zg³aszane potrzeby rynku oraz mo¿liwoœci jakie stwarza Internet, COIG S.A. od szeregu ju¿ lat realizuje szerokie prace nad
tworzeniem i udostêpnianiem dla jednostek bran¿y górnictwa wêgla kamiennego nowej
generacji rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych w œrodowisku internetowym, wspomagaj¹ce po
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stronie klienta jedynie przegl¹darki internetowej oraz o istotnie zmienionej i rozbudowanej
funkcjonalnoœci i u¿ytecznoœci. Prace te zaowocowa³y opracowaniem i wdro¿eniem do
praktyki przemys³owej jednostek bran¿y górnictwa wêgla kamiennego szeregu nowych
generacji rozwi¹zañ systemu Szyk, rozszerzaj¹cych znacznie dotychczasowy zakres funkcjonalny tego sytemu. Przy opracowywaniu tych rozwi¹zañ przyjêto nastêpuj¹ce obiektywne
zalecenia, wynikaj¹ce z dotychczasowego i prognozowanego rozwoju zastosowañ informatyki w szczególnoœci nastêpuj¹cych:
— opracowywanie nowych rozwi¹zañ w oparciu o interfejs graficzny oraz, wszêdzie
tam gdzie to bêdzie mo¿liwe i celowe, w formie aplikacji webowej, w architekturze
trójwarstwowej,
— utrwalanie w rozwi¹zaniach nowej generacji systemu SZYK relacyjnej bazy Oracle,
jako bazy dominuj¹cej, z mo¿liwoœci¹ stosowania w uzasadnionych przypadkach
w rozwi¹zaniach z otoczenia systemu SZYK innych rozwi¹zañ bazodanowych np.
Sybase IQ w obszarze BI,
— powszechne wykorzystywanie w praktyce przy opracowywaniu nowych rozwi¹zañ,
narzêdzi wspomagaj¹cych projektowanie oraz szybkie tworzenie aplikacji,
— dalsze rozwijanie otoczenia dziedzinowego systemu SZYK poprzez stosowanie oprogramowania do wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w postaci rozwi¹zañ
o charakterze kontrolingowym oraz rozwi¹zañ klasy Business Inteligence, jak równie¿ us³ug katalogowych dla grup przedsiêbiorstw (spó³ek), opartych o wspólne
repozytoria i œrodowisko replikacyjne w postaci szyny integracyjnej,
— ca³kowite wycofanie siê w najbli¿szym okresie z rozwi¹zañ host/terrminal,
— stopniowe wprowadzanie nowych tendencji rozwojowych w œrodowiska eksploatacyjne poprzez stosowanie w nich rozwi¹zañ Elektronicznego Miejsca Pracy, portali
korporacyjnych, stosowania aplikacji kompozytowych,
— podporz¹dkowanie opracowanych nowych rozwi¹zañ systemu SZYK do mo¿liwoœci
ich udostêpniania w ró¿nych formach us³ug outsourcingu IT.
Przystêpuj¹c do realizacji prac projektowo-programistycznych nad now¹ generacj¹ rozwi¹zañ systemu SZYK przyjêto za³o¿enie, aby rozwi¹zania te spe³nia³y szereg wymagñ,
w tym:
— wymagania technologiczne:
– technologia systemów otwartych, wielozadaniowoœæ, wielodostêp, skalowalnoœæ,
– wysoki stopieñ niezawodnoœci i integracji wewnêtrzna spójnoœæ i wysoka wydajnoœæ baz danych,
– wysoki stopieñ zabezpieczeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych,
— u¿ytecznoœæ oprogramowania:
– budowa modu³owa, przejrzysta struktura modu³ów i funkcji, parametryzacja
i mo¿liwoœæ definiowania scenariuszy umo¿liwiaj¹ce stosowanie mechanizmów
typu workflow,
– natychmiastowy dostêp do najpowszechniej u¿ywanych klas danych,
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– system podpowiedzi, komunikatów i poleceñ,
– dostêp do elementarnej informacji lub ¿¹danego poziomu agregacji danych regulowany efektywnymi filtrami,
– odpornoœæ na zmiany prawne i zmiany przepisów wewnêtrznych poprzez zapewnienie mo¿liwoœci samodzielnego definiowania obiektów, algorytmów, scenariuszy postêpowania oraz procesów przetwarzania,
— wymagania funkcjonalne:
– budowa w postaci kompleksów dziedzinowych,
– wyodrêbnienie wspólnego repozytorium ca³ego systemu, w tym centralnych kartotek, rejestrów i s³owników.
W strukturze budowy nowej generacji systemu SZYK wyró¿nione zosta³y zatem nastêpuj¹ce komponenty:
— Repozytorium systemu SZYK2/KFK,
— Kompleks Finansowo-Ksiêgowy – SZYK/KFK,
— Kompleks Zatrudnieniowo-P³acowy – SZYK/KZP,
— Kompleks Logistyki Materia³owej – SZYK/KLM,
— Kompleks Produkcyjno-Techniczny – SZYK/KPT,
— Kompleks Sprzeda¿y – SZYK/KSP,
— Kompleks Systemów Korporacyjnych – SZYK2/KSP, zawieraj¹cy:
– Portal Pracownika – e-PR,
– Portal Górnoœl¹skiej Platformy Przetargowej – e-GPP,
– Portal Centralnego Rejestru Umów – e-RU,
– Portal Dostawcy – e-ADO,
– Portal Sprzedawcy Wêgla – e-AS,
– Portal Sprawozdawczoœci Publicznej – e-SP.
Powy¿sze nowe generacje kompleksów systemów informatycznych i portali internetowych systemu SZYK zabezpieczaj¹ obs³ugê informatyczn¹ zarówno pojedynczych zak³adów jak i zak³adów o wielopoziomowej strukturze organizacyjnej, uwzglêdniaj¹c aktualne potrzeby i wymagania u¿ytkowników. Schemat struktury budowy nowej generacji
Systemu SZYK podano na rysunku 1.
Funkcjonaln¹ charakterystykê rozwi¹zañ wa¿niejszych opracowanych kompleksów i portali internetowych nowej generacji systemu SZYK2 wspomagaj¹cych sferê zarz¹dzania
podaje siê poni¿ej.

3. Funkcjonalna charakterystyka rozwi¹zañ wybranych kompleksów i portali
nowej generacji systemu SZYK
Kompleks Finansowo-Ksiêgowy – SZYK/KFK
Nowa generacja Kompleksu Finansowo-Ksiêgowego SZYK/KFK zapewnia pe³ny zakres funkcjonalny dla rozbudowanego systemu finansowo-ksiêgowego, przystosowanego
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Rys. 1. Schemat struktury nowej generacji Systemu SZYK
Fig. 1. The structure of a new generation of the SZYK System

do obs³ugi zak³adu o wielopoziomowej strukturze. Rozwi¹zania Kompleksu SZYK/KFK
mog¹ byæ udostêpniane z Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A., w którym ca³oœæ
zasobów tego kompleksu jest posadowiona na serwerze centralnym, a jego stosowanie
wymaga posiadania przez u¿ytkownika jedynie przegl¹darki internetowej. Zastosowane
w Kompleksie SZYK/KFK rozwi¹zania spe³niaj¹ wymagania obowi¹zuj¹cych przepisów
krajowych i Unii Europejskiej, a jego zakres funkcjonalny obejmuje:
— rachunkowoœæ w ujêciu formalnym i zarz¹dczym,
— wielowariantowe i wieloprzekrojowe rozliczenia kosztów,
— rozbudowan¹ obs³ugê procesów rozrachunkowych i windykacyjnych,
— rozbudowane menu, definiowane s³owniki i katalogi oraz œcie¿ki obiegu dokumentów ksiêgowych, dostosowane do potrzeb u¿ytkownika,
— rozbudowane mechanizmy autentykacji i dostêpu do danych informacji.
Dokonane wdro¿enie Kompleksu SZYK/KFK w Kompanii Wêglowej S.A., wed³ug
oœwiadczeñ jego u¿ytkowników, znacznie przyspieszy³o tok rozliczeñ ksiêgowo-finansowych zarówno na szczeblu pojedynczego zak³adu jak i na szczeblu Centrali, przynosz¹c
szereg wymiernych efektów ekonomicznych.
Kompleks Zatrudnieniowo-P³acowy – SZYK/KZP
Obs³uguje wszystkie zagadnienia sfery zatrudnieniowo-p³acowej przedsiêbiorstwa. Kompleks SZYK/KZP zosta³ opracowany w oparciu o uzyskane doœwiadczenia z wieloletniej
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obs³ugi informatycznej tego obszaru, zmian otoczenia prawnego oraz uwagi i sugestie
zg³oszone przez u¿ytkowników dotychczasowych rozwi¹zañ. Jest w pe³ni zintegrowany
z pozosta³ymi kompleksami nowej generacji Systemu SZYK, posiada mechanizmy zasilaj¹ce magazyny i hurtownie danych oraz mobiln¹ warstwê nadbudowy internetowej w postaci
Portalu Pracownika. System zapewnia pracê w czasie rzeczywistym i w wielodostêpie oraz
w ró¿nych trybach: operatorskim, zapytañ, przegl¹dania. Posiada budowê modu³ow¹ umo¿liwiaj¹c¹ indywidualne kszta³towanie komponentów aplikacji, wyposa¿ony zosta³ w spójny
interfejs graficzny. Funkcjonalnoœæ Kompleksu SZYK/KZP obejmuje zakresy: obliczania
p³ac wraz z otoczeniem p³acowym, kadry i czas pracy, analizy oraz statystykê bran¿owa,
kontroling w sferze zatrudnienia i p³ac, zagadnienia BHP, w tym wypadkowoœæ. Wœród
nowych rozwi¹zañ z otoczenia kompleksu SZYK/KZP na uwagê zas³uguj¹ wspomniane
rozwi¹zania realizuj¹ce hurtowniê danych obszaru kadrowo-p³acowego oraz Portal Pracownika. Kompleks SZYK/KZP zosta³ wdro¿ony w firmach: EMES Mining Service,
Haldex, COIG S.A. oraz w kopalni Kazimierz Juliusz sp. z o.o.; trwa jego wdra¿anie
w Kompanii Wêglowej S.A.
Kompleks Logistyki Materia³owej – SZYK/KLM
Przeznaczony jest do wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w zakresie zaopatrzenia oraz gospodarki materia³owo-magazynowej. Konstrukcja Kompleksu SZYK/KLM
sk³ada siê z funkcjonalnie spójnych modu³ów realizuj¹cych:
— repozytorium, bêd¹ce zbiorem kartotek zawieraj¹cych niezbêdne dane dla funkcjonowania przedsiêbiorstwa, a zarazem dla eksploatacji ca³ego Kompleksu SZYK/
/KLM,
— planowanie zakupów w procesie gospodarki zaopatrzeniowej oraz planowanie zu¿ycia wraz z okreœlaniem limitów zu¿ycia i limitów zapotrzebowañ, na poziomie grup
materia³owych, komórek organizacyjnych i ca³ego zak³adu,
— zaopatrzenie: przetargi, aukcje elektroniczne, umowy, zapotrzebowania, zamówienia, portal dostawcy,
— obrót magazynowy: dyspozycje, przychody, rozchody, magazyny, inwentaryzacja,
ksiêgowoœæ materia³owa,
— otoczenie gospodarki materia³owej: narzêdzia, odzysk, odzie¿, ewidencja œrodków
trwa³ych niskiej wartoœci (PNU),
— analiza i kontrola: zu¿ycia materia³ów, analiza wskaŸników logistycznych, sprawozdawczoœæ.
Kompleks SZYK/KLM jest zintegrowany z pozosta³ymi kompleksami nowej generacji
systemu SZYK. W rozwi¹zaniach kompleksu przewidziano mo¿liwoœæ przekazywana
dokumentów drog¹ elektroniczn¹ z zastosowaniem podpisu elektronicznego oraz mo¿liwoœæ wykorzystywania czytnika kodów kreskowych przy rejestracji dokumentów. Kompleks SZYK/KLM umo¿liwia realizacjê zarówno zewnêtrznego ³añcucha logistycznego
zachodz¹cego pomiêdzy przedsiêbiorstwami w modu³ach przetarg, aukcje elektroniczne,
portal dostawcy jak te¿ realizacjê wewnêtrznego ³añcucha logistycznego zachodz¹cego
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w przedsiêbiorstwie w modu³ach dyspozycje, rozchody, przychody. Wybrane modu³y
Kompleksu SZYK/KLM zosta³y ju¿ wdro¿one w kopalniach i Biurach Zarz¹dów: Kompanii Wêglowej S.A., Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A. oraz Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej S.A.
Kompleks Produkcyjno-Techniczny – SZYK/KPT
Zakres funkcjonalny Kompleksu SZYK/KPT modu³y obejmuje:
— planowanie wieloletnie i operatywne,
— harmonogramowanie produkcji wraz z obliczaniem zapotrzebowania na podstawowe
œrodki produkcji,
— gospodarkê œrodkami produkcji,
— zarz¹dzanie projektami górniczymi,
— monitoring produkcji, w tym modu³ dyspozytorski,
— analizy procesu produkcyjnego.
Aktualnie w powy¿szych modu³ach kompleksu SZYK/KPT trwaj¹ prace projektowo-programistyczne. Z modu³ów ju¿ gotowych na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rozwi¹zania
realizuj¹ce zarz¹dzanie projektami górniczymi, wdra¿ane aktualnie pilota¿owo w wybranych
kopalniach KWK S.A., oraz ju¿ eksploatowane w czêœci kopalñ modu³y dyspozytorskie.
Kompleks Sprzeda¿y – SZYK/KSP
Przeznaczony jest do wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w zakresie sprzeda¿y. Konstrukcja Kompleksu SZYK/KLM sk³ada siê z funkcjonalnie spójnych modu³ów
realizuj¹cych:
— planowanie i przygotowanie sprzeda¿y,
— zarz¹dzanie kontaktami z klientami,
— planowanie i zarz¹dzanie przewozami towarów,
— obs³ugê za³adunku i ekspedycji towarów,
— nadzór i kontrolê poprawnoœci procedur za³adunkowych i sprzeda¿nych,
— kontrolê jakoœci,
— obs³ugê przesuniêæ towarów,
— fakturowanie sprzeda¿y,
— raportowanie rozchodu i sprzeda¿y,
— sprzeda¿ internetow¹,
— obs³ugê sieci sprzeda¿y poœredniej,
— analizê sprzeda¿y.
Kompleks SZYK/KSP jest zintegrowany z pozosta³ymi kompleksami nowej generacji
systemu SZYK, w szczególnoœci dynamicznie przekazuje faktury sprzeda¿y bezpoœrednio
do rejestrów kompleksu SZYK/KFK. W rozwi¹zaniach kompleksu szereg dokumentów, jak:
plan, zamówienie, upowa¿nienie przekazywana jest drog¹ elektroniczn¹ z zastosowaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W dokumentacji papierowej zosta³y zastosowane kody kreskowe dla automatyzacji ich identyfikacji. W rozwi¹zaniach wspomagaj¹cych
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za³adunek zastosowano pe³n¹ integracjê z systemami wa¿¹cymi uzyskuj¹c automatyczne
odczyty pomiarów masy. Modu³y monitoruj¹ce i nadzoruj¹ce sprzeda¿ wyposa¿one s¹
w elektroniczne urz¹dzenia pozycjonowania pojazdów na wagach oraz kamery cyfrowe
rejestruj¹ce zdjêcia cyfrowe w kontekœcie zdarzeñ gospodarczych.
Kompleks SZYK/KSP zosta³ ju¿ wdro¿ony we wszystkich kopalniach i Biurach Zarz¹dów: Kompanii Wêglowej S.A., Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A. Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej S.A. oraz kopalniach Budryk S.A. i Kazimierz Juliusz. Od kilku lat
kompleks SZYK/KSP obs³uguje sferê sprzeda¿y w firmie NORDKALK S.A., wspó³pracuj¹c z zintegrowanym systemem IFS klasy ERP.
Portal Pracownika – e-PR
Jest nowoczesnym rozwi¹zaniem opartym o zaawansowane technologie przesy³ania
informacji, zapewniaj¹cym ka¿demu pracownikowi firmy mo¿liwoœæ dostêpu do w³asnych
danych kadrowych i p³acowych, z dowolnej bazy danych. Pracownik firmy posiadaj¹cy
domowy komputer pod³¹czony do sieci Internet, nie wychodz¹c z domu i nie zwracaj¹c siê
do s³u¿b kadrowo-p³acowych przedsiêbiorstwa, jak te¿ nie czekaj¹c na swoje informacje
podatkowe, ma mo¿liwoœæ dostêpu do wielu informacji o sobie zgromadzonych przez
pracodawcê. Spoœród dostêpnych pracownikowi informacji, do wa¿niejszych mo¿na zaliczyæ: informacje o zatrudnieniu, przebiegu pracy, sta¿ach, kwalifikacjach, odbytych kursach, informacje o czasie pracy i absencjach, dane dotycz¹ce planu i wykorzystania urlopu,
dane z otoczenia p³acowego, np: wynagrodzenie, dodatki, potracenia, sk³adki ZUS, podatki
i inne. Portal spe³nia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, dostêp do bazy chroni¹
mechanizmy stosowane w tego typu rozwi¹zaniach. Praktyczne zastosowanie Portalu Pracownika przynosi korzyœci, zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Pracodawca zaoszczêdza na czasie pracy pracowników ze s³u¿b zatrudnieniowo-p³acowych, których Portal
wyrêcza z udzielania pracownikom interesuj¹cych ich informacji, a pracownikowi stworzona zosta³a mo¿liwoœæ samodzielnego uzyskania interesuj¹cych go informacji, jak te¿
mo¿liwoœæ zg³oszenia w formie elektronicznej wniosków o urlop, udzielenie czasu wolnego
za nadgodziny, korektê swoich danych osobowych. Portal Pracownika e-PR zosta³ wdro¿ony w COIG S.A. oraz w firmie EMES Mining Service.
Portal Górnoœl¹skiej Platformy Przetargowej – e-GPP
Jest to rozwi¹zanie oferuj¹ce dostêp do nowoczesnej platformy przetargowej dla przeprowadzania aukcji elektronicznej z wykorzystaniem Internetu. Opracowana platforma
przetargowa obs³uguje zarówno sferê zakupu jak i sferê sprzeda¿y, zapewniaj¹c przeprowadzanie ró¿nych rodzajów aukcji jak: aukcje zamkniête i otwarte z dogrywk¹ i bez
dogrywki, aukcje na cenê, aukcje wielowariantowe, a tak¿e aukcje czêœciowe. Portal e-GPP
umo¿liwia prowadzenie zarówno aukcji w³aœcicielskich jak i aukcji publicznych w ramach
Prawa Zamówieñ Publicznych. Dotychczasowe doœwiadczenia zebrane ze stosowania aukcji
elektronicznych potwierdzaj¹ mo¿liwoœci uzyskania przez wszystkich uczestników aukcji,
konkretnych wymiernych efektów ekonomicznych. Rozwi¹zania portalu e-GPP zosta³y
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wdro¿one w Kompanii Wêglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A., trwaj¹
prace zwi¹zane z przygotowaniem jego wdro¿enia w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A.
Portal Centralnego Rejestru Umów e-RU
Jest aplikacj¹ obs³uguj¹c¹ wszelkie umowy cywilno-prawne, zwi¹zane z podstawow¹
dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa, a jego walory u¿ytkowe podkreœla funkcjonalny i prosty
w obs³udze interfejs graficzny. Jest rozwi¹zaniem wielodostêpnym, a jego praktyczne
stosowanie wymaga od u¿ytkownika posiadania jedynie przegl¹darki internetowej. Zakres
funkcjonalny portalu e-RU obejmuje obs³ugê: rejestru umów i aneksów do umów, wniosków, zleceñ do umów, niezbêdnych dla umów s³owników oraz sporz¹dzanie ró¿nego
rodzaju raportów, archiwizacja umów.
Uzyskane doœwiadczenia z wdro¿enia rozwi¹zañ portalu e-RU potwierdzi³y jego du¿¹
utylitarnoœæ oraz praktycznoœæ zastosowañ. Portal e-RU zosta³ wdro¿ony w Kompanii
Wêglowej S.A., trwa jego wdra¿anie w Katowickim Holdingu Wêglowym S.A. oraz Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A.
Portal Dostawcy e-ADU
Jest jednym z podstawowych modu³ów Kompleksu Logistyki Materia³owej, udostêpniaj¹cym zasoby informatyczne tego kompleksu dostawcom. Zadaniem Portalu Dostawcy jest
umo¿liwienie dostawcom ich p³ynnego w³¹czania siê do wspó³pracy, pocz¹wszy od procesów ustalania Ÿróde³ dostaw, poprzez procesy przetargowe i aukcyjne, a¿ po procesy
dostawy. Praktyczne wdro¿enie Portalu Dostawcy opartego o najnowsze technologie webowe umo¿liwia:
— elektroniczn¹ wymianê zamówieñ,
— wspomaganie automatycznego tworzenia dowodu dostawy materia³u przez dostawcê
oraz upowa¿nienia dla kierowcy dostarczaj¹cego materia³y,
— fakturowanie dostaw przez dostawcê lub nabywcê w oparciu o potwierdzone przez
Dzia³ Zaopatrzenia dane o umowie, zamówieniu i dostawie materia³u,
— bie¿¹c¹ informacjê o stanie p³atnoœci za zrealizowan¹ dostawê materia³u,
— bie¿¹c¹ kontrole dostawców w zakresie realizowanych umów.
Rozwi¹zania Portalu e-ADU s¹ aktualnie wdra¿ane w Katowickim Holdingu Wêglowym S.A.
Portal Autoryzowanego Sprzedawcy Wêgla e-AS
Powszechne wdro¿enie w kopalniach Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A. systemu
informatycznego SZYK/ZBYT WÊGLA, obs³uguj¹cego ca³okszta³t zagadnieñ zwi¹zanych
z ekspedycj¹ i sprzeda¿¹ wêgla oraz powszechnoœæ sieci Internet stworzy³o mo¿liwoœci
opracowania narzêdzia dla Biura Zarz¹du KHW S.A., umo¿liwiaj¹cego skuteczn¹ konkurencjê na rynku sprzedawcy wêgla poprzez wykorzystanie zewnêtrznych sieci w obs³udze
kontrahentów. Opracowany Portal Autoryzowanego Sprzedawcy Wêgla e-As s³u¿y do
konsolidacji sieci autoryzowanych sprzedawców wêgla rozlokowanych na terenie ca³ego
kraju, umo¿liwiaj¹c elektroniczne zamawianie wêgla, uzgadnianie zamówieñ, œledzenie
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realizacji dostawy, realizacje zap³aty. U¿ytkownikami Portalu e-AS s¹ pracownicy 187 firm
autoryzowanych sprzedawców wêgla, kopalñ i Biura Zarz¹du KHW S.A.
Portal Sprawozdawczoœci Publicznej i Bran¿owej e-SP
Wdro¿enie systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych bran¿y górnictwa wêgla kamiennego stworzy³o warunki dla opracowania rozwi¹zañ informatycznych
opartych o hurtownie danych, realizuj¹cych model informatycznej obs³ugi w zakresie sprawozdawczoœci publicznej i bran¿owej. Model ten oparto o sieciowe rozwi¹zania informatyczne w COIG S.A., po³¹czone poprzez sieæ bran¿ow¹ lub Internet z sieciami w biurach
zarz¹dów spó³ek wêglowych oraz samodzielnych kopalñ [4]. Powsta³a nowa warstwa
w korporacyjnym modelu danych, tzw. sk³adnica danych, sk³adaj¹ca siê z hurtowni danych:
— Hurtowni Danych SZYK-BI, zawieraj¹cej dane operacyjne z kopalñ,
— Hurtowni Danych Statystycznych SZYK-HDS, zawieraj¹cej dane zagregowane na
poziomie poszczególnych sprawozdañ publicznych i bran¿owych.
Hurtownia Danych Statystycznych SZYK BI umo¿liwia za pomoc¹ narzêdzi Business
Intelligence uzyskanie pog³êbionych ocen i analiz dzia³alnoœci kopalñ, daj¹c mo¿liwoœæ
siêgniêcia do Ÿród³a informacji. Hurtownia ta zosta³a uruchomiona dla ponad 200 u¿ytkowników z Kompanii Wêglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A., umo¿liwiaj¹c dokonywanie kontroli najwa¿niejszych procesów biznesowych wewn¹trz firmy.
Natomiast Hurtownia Danych Statystycznych HDS, stanowi¹c odrêbn¹ warstwê danych,
u³atwia w modelu korporacyjnym proces tworzenia, uzgadniania i zatwierdzania sprawozdañ publicznych i bran¿owych zarówno na poziomie zarz¹dów spó³ek wêglowych jak
i na poziomie bran¿y, daj¹c mo¿liwoœæ ca³kowitego przejœcia na sprawozdawczoœæ elektroniczn¹. W oparciu o Hurtowniê HDS powsta³ centralny System Elektronicznej Sprawozdawczoœci Publicznej i Bran¿owej, realizowany w technologii internetowej, obs³uguj¹cy
aktualnie Agencjê Rozwoju Przemys³u S.A. Oddzia³ w Katowicach. Zakres i mnogoœæ
zgromadzonych w Portalu e-SP informacji i wskaŸników, obok funkcji zaspakajania potrzeb
sprawozdawczoœci publicznej i bran¿owej, stanowi równie¿ podstawê do wspomagania na
poziomie bran¿y monitorowania przebiegu procesu restrukturyzacji brany górnictwa wêgla
kamiennego.

4. ród³a efektów ekonomicznych zwi¹zanych z wdro¿eniem produktów
nowej generacji systemu SZYK
Uzyskane doœwiadczenia z wdro¿enia w jednostkach organizacyjnych bran¿y górnictwa
wêgla kamiennego rozwi¹zañ systemu SZYK oraz informacje uzyskane od jego u¿ytkowników
wskazuj¹ na du¿¹ efektywnoœæ jego zastosowania w praktyce. Do g³ównych Ÿróde³ efektów
ekonomicznych wynikaj¹cych z wdro¿enia rozwi¹zañ systemu SZYK mo¿na zaliczyæ:
— zmniejszenie pracoch³onnoœci wykonywania w przedsiêbiorstwie procedur analityczno-rozliczeniowych w sferach: rozliczeñ finansowo-ksiêgowych, obliczania i roz-
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liczania p³ac, gospodarki materia³owej, sprzeda¿y wêgla poprzez objêcie ich pe³n¹
kompleksow¹ automatyzacj¹ w ramach wdro¿onego systemu SZYK,
— stworzenie mo¿liwoœci automatycznego przekazywania danych pomiêdzy systemami
dziedzinowymi poszczególnych kompleksów tworz¹cych system SZYK,
— dostarczenia kierownictwu przedsiêbiorstwa nowoczesnego narzêdzia wspomagaj¹cego zarz¹dzanie.

Wnioski
1. Centralny Oœrodek Informatyki Górnictwa S.A. poprzez lata swej dzia³alnoœci zgromadzi³ bezcenne doœwiadczenia, umo¿liwiaj¹ce tworzenie optymalnych, niezawodnych
rozwi¹zañ informatycznych opartych o najnowsze narzedzia i technologie teleinformatyczne, zapewniaj¹ce wysoki poziom bezpieczeñstwa i jakoœci œwiadczonych us³ug,
dostosowanych do stale wzrastaj¹cych potrzeb klientów.
2. Wymogi gospodarki rynkowej oraz powstanie w bran¿y górnictwa wêgla kamiennego
spó³ek wêglowych o charakterze jednostek wielozakladowych spowodowa³o potrzebê
opracowania rozwi¹zañ informatycznych realizuj¹cych us³ugi aplikacyjne zwi¹zane
z udostêpnieniem przez Internet zasilanych centralnie baz danych, przez co systemy
informatyczne tych podmiotów mog³y dokonaæ istotnego skoku jakoœciowego.
3. Wdro¿enie do praktycznego stosowania nowych kompleksów systemu SZYK oraz portali internetwych umo¿liwia jego u¿ytkownikom dalsze usprawnienie ogólnego toku prac
ewidencyjno-rozliczeniowych i kontrolingowych, a w konsekwencji obni¿enie kosztów
dzia³alnoœci operacyjnej jednostek organizacyjnych, w których te produkty te zosta³y
wdro¿one.
4. W wyniku podêcia przez COIG S.A. prac nad nowymi rozwi¹zaniami korporacyjnymi
i portalami internetowymi wspomagaj¹cymi sferê zarz¹dzana oraz ich wdro¿eniem do
praktyki, nowa generacja systemu SZYK sta³a siê nowoczesnym narzêdziem wychodz¹cym naprzeciw potrzebom jego u¿ytkowników.
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Streszczenie
W referacie przedstawiono zagadnienie zastosowania gospodarki elektronicznej w bran¿y górnictwa wêgla
kamiennego na przyk³adzie internetowego systemu informatycznego Portal Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS,
wdro¿onego w KHW S.A., dla celów organizowania wspó³pracy z sieci¹ autoryzowanych sprzedawców wêgla.
Przedstawiono na przyk³adach dokumentów i procesów wykonywanych w Portalu e-AS, nastêpuj¹ce wdro¿one
elementy gospodarki elektronicznej: Internet, dokument elektroniczny, podpis cyfrowy.

Wprowadzenie
W ostatnim okresie w wielu publikacjach pojawia siê nowe pojêcie – gospodarka elektroniczna. Czym jest gospodarka elektroniczna? – tym pytaniem zaczyna siê artyku³ opublikowany ju¿ w 1998 r. w ¯yciu Gospodarczym [1], gdzie autor gospodarkê elektroniczn¹ tak
definiuje: „Gospodarka elektroniczna jest wymian¹ towarów, us³ug i wartoœci intelektualnej
wszelkiego rodzaju przez medium elektroniczne”. Odnosz¹c siê do powy¿szego sformu³owania mo¿na stwierdziæ, ¿e gospodarka elektroniczna to nie tylko handel elektroniczny,
który sprowadza siê do sprzedawania i kupowania poprzez Internet, i nie tylko Internet
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traktowany jako œrodek techniczny, za pomoc¹ którego gospodarka elektroniczna jest realizowana.
Autor cytowanego artyku³u do us³ug realizowanych przez gospodarkê elektroniczn¹
zalicza: dystrybucjê oprogramowania, wsparcie klientów poprzez sieæ, wspó³pracê pomiêdzy partnerami handlowymi, reklamê. Jako œrodki techniczne, w oparciu o które realizuje
siê gospodarkê elektroniczn¹ wymienia: telefoniê przewodow¹ i bezprzewodow¹, kioski
multimedialne, telewizjê interaktywn¹, serwisy on-line, Internet
Ponadto autor przytacza definicjê gospodarki elektronicznej stosowan¹ w firmie Andersen Consulting: „Gospodarka elektroniczna jest sposobem prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej poprzez uniwersalne i powszechne sieci komputerowe”. Wed³ug firmy Andersen Consulting, gospodarka elektroniczna jest konsekwencj¹ rozwoju technologicznego
i konwergencji, czyli po³¹czenia i przenikania siê:
— technik przetwarzania danych (wyra¿onych jako moc obliczeniowa komputerów,
sposoby przechowywania danych, etc.),
— telekomunikacji (kablowa i bezprzewodowa, protoko³y, sprzêt, zasiêg, szybkoœæ
przekazywania danych, etc.),
— wiedzy (algorytmów przetwarzania danych i sposobów ich zastosowania).
Konwergencja ma znaczenie prze³omowe, albowiem umo¿liwia wirtualizacjê, a wiêc
zniesienie lub ograniczenie znaczenia czasu, miejsca i formy prowadzenia dzia³alnoœci [1].
Zagadnienie gospodarki elektronicznej staje siê w ostatnim czasie bardzo powszechne
w Polsce, o czym œwiadczy I Kongres Gospodarki Elektronicznej, który odby³ siê w ubieg³ym roku w Warszawie z udzia³em przedstawicieli biznesu, nauki i rz¹du. Na kongresie tym
dyskutowano mocne i s³abe strony gospodarki elektronicznej w Polsce. Do mocnych stron
zaliczono m.in.:
— rosn¹cy stopieñ dostêpu do Internetu przedsiêbiorstw,
— œwiadomoœæ korzyœci osi¹ganych przez firmy z uczestnictwa w gospodarce elektronicznej,
— dynamiczny rozwój us³ug elektronicznych, w tym elektronicznej bankowoœci,
— rozwój prawa ukierunkowany na wzrost bezpieczeñstwa i niezaprzeczalnoœci transakcji elektronicznych.
Do s³abych stron gospodarki elektronicznej w Polsce zaliczono m.in.
— brak rozwi¹zañ systemowych w skali gospodarki i administracji,
— brak unifikacji transakcji gospodarczych (baz towarów, firm) oraz niski poziom
standaryzacji elektronicznej wymiany danych,
— niewielka liczba firm przygotowanych do wspó³pracy on-line,
— przeœwiadczenie o niskim poziomie bezpieczeñstwa transakcji elektronicznych,
— brak przejrzystoœci przepisów prawa,
— brak aktów wykonawczych do ustaw i nieterminowoœæ ich publikowania [2].
Przedstawiaj¹c niektóre elementy prac wykonanych przez COIG S.A. na rzecz bran¿y
górnictwa wêgla kamiennego, autorzy referatu chcieliby uzyskaæ odpowiedŸ, na ile dostar-
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czane u¿ytkownikom rozwi¹zania przyczyniaj¹ siê do przemiany tradycyjnej gospodarki,
w nowoczesn¹ elektroniczn¹ i na ile przemiana ta ju¿ nast¹pi³a.

1. Nowe rozwi¹zania w sferze sprzeda¿y wêgla
W bran¿y górnictwa wêgla kamiennego w wiêkszoœci kopalñ oraz spó³ek wêglowych
jest przemys³owo eksploatowany Zintegrowany System Wspomagaj¹cy Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem – SYSTEM SZYK, autorstwa COIG S.A. System ten, stanowi¹cy zestaw
wzajemnie powi¹zanych dziedzinowych systemów informatycznych, wspomaga swymi
rozwi¹zaniami funkcje zarz¹dzania na poszczególnych, wyró¿nionych w sektorze poziomach organizacyjnych, tj. kopalniach, spó³kach wêglowych, a tak¿e na poziomie bran¿y [3].
Jednym z podstawowych systemów dziedzinowych kompleksowego Systemu SZYK jest
wspomagaj¹cy zarz¹dzanie obrotem wêgla kamiennego w kopalniach i spó³kach wêglowych – system SZYK/ZBYT WÊGLA, wspieraj¹cy swoimi rozwi¹zaniami zagadnienia
zwi¹zane z za³adunkiem, ekspedycj¹, kontrol¹ jakoœci i sprzeda¿¹ wêgla. Baza danych tego
systemu, wyposa¿ona w narzêdzia jej eksploracji, stanowi podstawowe Ÿród³o danych dla
sporz¹dzania licznych opracowañ, wydawnictw i sprawozdañ, wykonywanych zarówno na
potrzeby samych kopalñ jak i dla potrzeb zarz¹dów spó³ek wêglowych, a tak¿e jednostek
poziomu sektora górnictwa wêgla kamiennego[4].
Dla realizacji powy¿szych zadañ wykorzystano mo¿liwoœci jakie stwarza w tym zakresie Internet. Poprzez rozwi¹zania sieciowe systemu SZYK/ZBYT WÊGLA, wykorzystuj¹ce sektorowe sieci rozleg³e WAN oraz Internet, umo¿liwiono u¿ytkownikom tego
systemu z poziomu spó³ki wêglowej zdaln¹ realizacjê funkcji zarz¹dzania sprzeda¿¹
wêgla. Przemys³owo funkcjonuj¹ równie¿ internetowe systemy sprawozdawczoœci publicznej: G-09.1 w zakresie obrotu wêglem kamiennym oraz G-09.2 w zakresie mechanicznej
przeróbki wêgla, dostarczane zgodnie z obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23.03.1998 r., na poziom bran¿y górnictwa wêgla kamiennego w postaci
elektronicznej [5, 6].
Wymagania u¿ytkowników systemu SZYK/ZBYT WÊGLA oraz wystêpuj¹ce w górnictwie wêgla kamiennego zjawiska biznesowe sta³y siê impulsem do rozpoczêcia przez COIG
S.A. prac nad dalszymi, nowymi rozwi¹zaniami poszerzaj¹cymi dotychczasowy zakres
obs³ugi sfery sprzeda¿y wêgla z wykorzystaniem Internetu i telefonii bezprzewodowej.
Prace te dotyczy³y konstrukcji systemów obs³ugi sfery zarz¹dzania relacjami z klientami
i partnerami tj. z bezpoœrednimi odbiorcami wêgla oraz partnerami w sprzeda¿y poœredniej
wêgla – z zastosowaniem wzorców systemów klasy CRM1 i PRM2. W pracach nad
komputeryzacj¹ powy¿szych obszarów wykorzystano mo¿liwoœci jakie stwarzaj¹ w tym
zakresie rozwi¹zania w postaci nowoczesnych technologii konstrukcji rynków elektro1
2

CRM (ang. Customer Relationships Management) – system zarz¹dzania kontaktami z klientami.
PRM (ang. Partner Relationships Management) – system zarz¹dzania kontaktami z partnerami.
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nicznych i portali komercyjnych – z zastosowaniem rozwi¹zañ B2B3 , B2C4 i witryn
internetowych. W wyniku prowadzonych prac opracowane zosta³y systemy wspomagania
sprzeda¿y wêgla dla potrzeb Katowickiego Holdingu Wêglowego SA i Kompanii Wêglowej
SA. Najbardziej zaawansowane rozwi¹zania uzyskano na potrzeby KHW S.A., które wspomagaj¹ sprzeda¿ poœredni¹ w sieci autoryzowanych sprzedawców wêgla. Jest to Portal
Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS, wdro¿ony w 183 jednostkach, bêd¹cych autoryzowanymi sprzedawcami wêgla Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A., pe³ni¹c zarazem
funkcjê pe³nosprawnego narzêdzia w kontaktach miêdzy KHW S.A., a sprzedawcami wêgla
[7, 8, 9].
Na przyk³adzie rozwi¹zañ Portalu e-AS w dalszych punktach referatu przeanalizowano
zagadnienie obecnoœci gospodarki elektronicznej w bran¿y górnictwa wêgla kamiennego,
a wyniki tej analizy podano poni¿ej.

2. Ogólna konstrukcja portalu e-AS
Podstaw¹ technologiczn¹ konstrukcji Portalu e-AS jest internetowe przed³u¿enie kopalnianego systemu informatycznego obrotu wêglem – SZYK/ZBYT WÊGLA. Praktyka
pokazuje, ¿e jednym z istotnych problemów w technologiach internetowych jest zapewnienie selektywnego i bezpiecznego dostêpu do baz danych. Problem ten w Portalu e-AS
zosta³ rozwi¹zany poprzez utworzenie dodatkowej pow³oki nad systemem SZYK/ZBYT
WÊGLA, kontaktuj¹cej siê poprzez Internet ze œwiatem zewnêtrznym, wyposa¿onej w odpowiednie mechanizmy umieszczone w warstwie sprzêtowej i narzêdziowej oraz w warstwie
oprogramowania. Zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem, Portal e-AS bazuje na danych otrzymywanych z systemu SZYK/ZBYT WÊGLA. Zasilanie Portalu e-AS odbywa siê w oparciu
o przesy³ane kopii elektronicznych dokumentów tworzonych w systemie SZYK/ZBYT
WÊGLA którymi s¹: dokumenty ekspedycyjne – list przewozowy (kolejowy) i kwit wywozowy (samochodowy) oraz dokument finansowy – faktura. Specyfika dokonywanego
procesu kontroli jakoœci dostarczanego na podstawie umów wêgla powoduje, ¿e wszystkie
faktury za wêgiel wyekspediowany w ci¹gu minionej doby s¹ sporz¹dzane w ci¹gu technologicznym systemu ZBYT WÊGLA jednoczeœnie na zakoñczenie tzw. doby fakturowej.
W tym samym momencie system ten kopiuje elektroniczn¹ postaæ faktur na ³¹cznik
biznesowy BC.
W obecnej formie Portal e-AS ma postaæ witryny internetowej, a w wersji docelowej
rozwi¹zañ, przewiduje siê równie¿ zastosowanie bezpoœredniego po³¹czenia pomiêdzy systemami informatycznymi kopalñ i odbiorców wêgla. To po³¹czenie sprawi, ¿e zarówno
pracownicy kopalñ jak i pracownicy firm bêd¹cych odbiorcami wêgla, uwolnieni zostan¹ od
czynnoœci rejestracji danych wynikaj¹cych z wzajemnych powi¹zañ. Aktualnie tylko pra3
B2B (ang. Business to Business) – internetowy system buduj¹cy wspóln¹ przestrzeñ wspó³pracy pomiêdzy
firmami.
4
B2C (ang. Business to Customers) – rozwi¹zania internetowe wi¹¿¹ce bezpoœrednio producenta z klientem .
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cownicy kopalñ bêd¹cy u¿ytkownikami sytemu SZYK/ZBYT WÊGLA i wystêpuj¹cy w roli
nadawcy informacji maj¹ u³atwione zadanie, gdy¿ przekazywanie informacji o listach,
kwitach, fakturach odbywa siê niejako w tle dzia³ania systemu SZYK/ZBYT WÊGLA i nie
wymaga od u¿ytkownika ¿adnych dodatkowych dzia³añ. Natomiast odbiorca wêgla, który
wystêpuje jako odbiorca informacji (listów, kwitów, faktur), pragn¹c, by informacje te
znalaz³y siê w jego systemie informatycznym, jest zmuszony do przepisywania ich z papierowego dokumentu lub strony internetowej. Warunkiem, aby w przysz³oœci odbiorca nie
musia³ wykonywaæ tych czynnoœci jest wczeœniejsze uzgodnienie formatu danych przekazywanych z systemu SZYK/ZBYT WÊGLA do systemu odbiorcy [10].

3. Œrodowisko eksploatacyjne portalu e-AS
Portal e-AS mo¿e byæ uruchamiany na dowolnym komputerze pod³¹czonym do sieci
Internet poprzez ³¹cze sta³e, modem telefonii przewodowej lub bezprzewodowej,
wyposa¿onym w dowoln¹ przegl¹darkê internetow¹. Zastosowanie Internetu w Portalu e-AS
do sfery sprzeda¿y wêgla implikuje potrzebê ochrony wymienianych w tej sieci danych.
Spoœród wielu sposobów zabezpieczenia systemów internetowych przed niepowo³anymi
dzia³aniami z zewn¹trz, w rozwi¹zaniach Portalu e-AS znalaz³y zastosowanie cztery sposoby
zabezpieczenia dostêpu:
— zapory ogniowe (ang. firewall/proxy),
— has³a (ang. password),
— VPN (ang. Virtual Private Network),
— SSL (ang. Secure Socket Layer).
Zapory ogniowe maj¹ na celu stworzenie mechanizmu muru obronnego uniemo¿liwiaj¹cego
dostêp nieupowa¿nionych osób spoza organizacji do strategicznych danych przechowywanych wewn¹trz firmy. Has³a maj¹ na celu zapobiec bezpoœredniemu dostêpowi do informacji przechowywanej w bazach danych systemów informacyjnych u¿ytkowników.
Ka¿dy autoryzowany sprzedawca wêgla korzysta z portalu poprzez po³¹czenie VPN (Virtual
Private Network – Wirtualna Sieæ Prywatna), która to technologia zapewnia, ¿e adres Portalu
e-AS jest widoczny w sieci Internet jedynie przez autoryzowanych sprzedawców. Rozwi¹zania VPN realizowane s¹ w oparciu o sprzêt i oprogramowanie firmy CISCO, która jest
œwiatowym liderem w obszarze systemów bezpieczeñstwa. Kolejne zabezpieczenie stanowi
u¿ywany powszechnie w systemach bankowych protokó³ SSL (ang. Secure Socket Layer).
Dane przesy³ane z serwera internetowego w COIG S.A. s¹ zakodowane oraz zaopatrzone
w certyfikat, przy czym klucz kodowania jest ustalany osobno dla ka¿dej sesji. Kodowanie
daje gwarancjê, ¿e nikt z zewn¹trz nie mo¿e odczytaæ treœci przesy³anych danych, natomiast
certyfikat daje pewnoœæ, ¿e dane pochodz¹ z tego serwera. Wiarygodnoœæ serwera Portalu
e-AS potwierdzona jest œwiatowym certyfikatem wiarygodnoœci THAFTE. Wymienione
rozwi¹zania stanowi¹ elementy bezpieczeñstwa technicznego i logicznego Portalu e-AS.
Istotne jest równie¿ bezpieczeñstwo fizyczne, które stworzone jest w Centrum Przetwarzania
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Danych COIG SA. realizowanych poprzez: usytuowanie Centrum w wydzielonej czêœci
budynku, chronionej przez system alarmowy i system telewizji przemys³owej, dostêp do
pomieszczeñ ograniczony tylko dla uprawnionych osób, system rejestracji wejœæ i wyjœæ,
system P.PO¯ monitorowany przez Stra¿ Po¿arn¹, automatyczne systemy gasz¹ce gazem
obojêtnym, zasilanie energetyczne zabezpieczone generatorem pr¹dotwórczym i urz¹dzeniami UPS du¿ej mocy, precyzyjne klimatyzatory i instalacja wentylacyjna [11, 12].

4. Raportowanie
Portal e-AS gromadzi komplet danych o wysy³kach i fakturach, umo¿liwiaj¹c zarazem
dostêp do informacji sprawozdawczej. Pierwszym istotnym rozwi¹zaniem, które pojawi³o
siê w Portalu e-AS jest grupa funkcji s³u¿¹cych raportowaniu sprzeda¿y wêgla. Na podstawie
zgromadzonych danych, które codziennie przenoszone s¹ z eksploatowanego na kopalniach
systemu SZYK/ZBYT WÊGLA do bazy danych Portalu e-AS, oferowana jest us³uga
raportowania. Dostêp do wszystkich danych raportowych ma Biuro Zarz¹du KHW S.A.,
natomiast autoryzowani sprzedawcy i kopalnie maj¹ dostêp tylko do swoich danych. Raportowanie odbywa siê w kilku przekrojach, które daj¹ ró¿n¹ zawartoœæ i uk³ad raportu.
Oddzielne raporty opracowano dla poszczególnych form sprzeda¿y, którymi s¹: umowa
przedp³aty, umowa depozytu, umowa sk³adu i sprzeda¿ z odroczonym terminem p³atnoœci,
popularnie zwana sprzeda¿¹ na zlecenia, opracowano równie¿ zbiorcze raporty faktur i zap³at. Portal e-AS daje swobodny dostêp do danych gromadzonych od 2003 roku [13].
Uzyskanie przez autoryzowanych sprzedawców mo¿liwoœci wgl¹du do ca³ej dokumentacji
handlowej sporz¹dzanej w kopalniach sta³o siê pierwszym sygna³em wskazuj¹cym na
mo¿liwoœci, jakie niesie stosowanie rozwi¹zañ internetowych w praktyce biznesowej.

5. Awizacja tygodniowa
W celu uporz¹dkowania procesu odbioru wêgla przewo¿onego transportem samochodowym, kopalnie KHW SA stosuj¹ tzw. awizacjê, która polega na wzajemnym uzgodnieniu
pomiêdzy klientami, a kopalniami sortymentów i tona¿u wêgla przeznaczonego do odbioru
przez poszczególnych klientów w okresie zbli¿aj¹cego siê tygodnia. Autoryzowani sprzedawcy za pomoc¹ tabeli tworzonej przez Portal e-AS informuj¹ kopalnie o zamiarze odbioru
okreœlonych sortymentów i tona¿y w poszczególnych dniach nadchodz¹cego tygodnia,
natomiast kopalnie potwierdzaj¹ dane wprowadzone przez autoryzowanych sprzedawców
wêgla i wprowadzaj¹ konieczne korekty. Autoryzowany sprzedawca wêgla wype³nia tyle
tabel, ile jest kopalñ, z których ma przydzielone odbiory wêgla w umowie rocznej, a kopalnie
maj¹ tyle tabel, ilu jest autoryzowanych sprzedawców wêgla, którzy zg³osili odbiory wêgla
na opracowywany tydzieñ. Kopalnia dysponuje ponadto podsumowaniami, które pozwalaj¹
jej na zbilansowanie tona¿u w poszczególnych sortymentach na poszczególne dni tygodnia,
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przy czym kopalnia powinna otrzymaæ sumy zgodne z planem poda¿y wêgla na poszczególne dni. Ze wzglêdów praktycznych proces uzgodnieñ odbywa siê tylko w dwóch
krokach, a wielkoœci przyjête przez kopalnie uznaje siê za ostateczne. [13]. Awizacja jest
przyk³adem prostego rozwi¹zania informatycznego, które dziêki zastosowaniu portalu internetowego realizuje dwustronn¹ komunikacjê pomiêdzy kopalniami i autoryzowanymi
sprzedawcami. Tradycyjne rozwi¹zanie wymaga³o prowadzenia licznych rozmów telefonicznych, co przy liczbie oko³o 100 autoryzowanych sprzedawców odbieraj¹cych wêgiel na
danej kopalni, czyni³o zadanie bardzo pracoch³onnym.

6. S³upy og³oszeniowe
Dla u³atwienia komunikacji pomiêdzy u¿ytkownikami Portal e-AS s³u¿¹ rozwi¹zania
zwane „s³upami og³oszeniowymi”. S¹ to urz¹dzenia Portalu e-AS, gdzie ka¿dy z u¿ytkowników mo¿e zamieszczaæ swoje komunikaty lub dostarczaæ innym u¿ytkownikom przygotowane przez siebie dokumenty w dowolnym formacie (TXT, DOC, PDF). Opracowano
kilka s³upów og³oszeniowych: oddzielne dla ka¿dej kopalni, dla Biura Zarz¹du KHW SA,
Zarz¹du Stowarzyszenia Autoryzowanych Sprzedawców KHW i dla COIG S.A., pe³ni¹cego
rolê administratora Portalu e-AS oraz s³up ogólny, w którym wszyscy mog¹ zamieszczaæ
swoje og³oszenia. Czytaj¹cy og³oszenie mo¿e odpowiadaæ na og³oszenie, mo¿e przeszukiwaæ og³oszenia okreœlaj¹c na odpowiednim formularzu kryteria wyszukiwania. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ wys³ania prywatnej wiadomoœci, która nie jest skierowana do ogó³u
odwiedzaj¹cych dany „s³up og³oszeniowy”, ale tylko do jednego z u¿ytkowników Portalu
e-AS. U¿ytkownicy Portalu e-AS chêtnie korzystaj¹ ze „s³upów og³oszeniowych”. Kopalnie
zamieszczaj¹ w nich informacje o aktualnych warunkach sprzeda¿y: czas pracy wag, aktualna oferta, oraz zamieszczaj¹ w postaci plików do pobrania swoje cenniki. Najbardziej
aktywnym u¿ytkownikiem tego rozwi¹zania jest Zarz¹d Stowarzyszenia Autoryzowanych
Sprzedawców, który publikuje poprzez „s³up og³oszeniowy” komunikaty dotycz¹ce posiedzeñ zarz¹du stowarzyszenia i wszelkie inne komunikaty kierowane do wszystkich cz³onków stowarzyszenia [14].

7. Zamówienie na dostawy wêgla jako przyk³ad dokumentu cyfrowego
Funkcjonaln¹ charakterystykê rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych sk³adanie zamówieñ na dostawy wêgla za poœrednictwem Portalu e-AS jako przyk³adu dokumentu cyfrowego, podano
w kolejnym referacie autorstwa pracowników KHW S.A. Nale¿y podkreœliæ, ¿e obok
zamówienia, w portalu e-AS funkcjonuj¹ trzy inne dokumenty podpisane cyfrowo – korekta
zamówienia, umowa roczna i korekta umowy rocznej. Ka¿dy z tych dokumentów posiada
specyficzn¹ drogê obiegu dokumentu i bywa, ¿e zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ podpisywany
jest nawet w trzech miejscach.
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8. Upowa¿nienie na odbiór wêgla
Specyfika sprzeda¿y wêgla w sieci autoryzowanych sprzedawców zawiera w sobie
zjawisko odbioru wêgla w oparciu o tzw. upowa¿nienia. S¹ to dokumenty wystawiane przez
firmy autoryzowanych sprzedawców dla w³asnych kierowców lub firm przewozowych
œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz autoryzowanych sprzedawców. Dokumenty te zaœwiadczaj¹,
¿e kierowca upowa¿niony jest do odbioru okreœlonego tona¿u wêgla. Przed czterema laty
upowa¿nienia mia³y formê papierow¹, co powodowa³o, ¿e zdarza³y siê przypadki kradzie¿y,
fa³szowania i powielania upowa¿nieñ. Postanowiono zatem wprowadziæ upowa¿nienie elektroniczne, które mo¿na opisaæ jako informacjê wprowadzan¹ do Portalu e-AS, jednoznacznie identyfikuj¹c¹ jej nadawcê, kierowcê i jego pojazd oraz okreœlaj¹c¹ tona¿ i sortyment
wêgla, do którego odbioru upowa¿nia. Jednoznacznoœæ nadawcy identyfikowana jest przez
zastosowanie ww. rozwi¹zañ sieci VPN, poniewa¿ w sieci tej rozpoznawany jest ka¿dy
poszczególny komputer, z którego nastêpuje po³¹czenie z Portalem e-AS. Upowa¿nienie
papierowe, nawet wówczas gdy jest dokumentem œcis³ego zarachowania i posiada zabezpieczaj¹ce je znaki wodne, nigdy w stu procentach nie œwiadczy o miejscu jego utworzenia.
Upowa¿nienie wystawia autoryzowany sprzedawca wêgla, wykonuj¹c kilku prostych czynnoœci za pomoc¹ przygotowanego w Portalu e-AS formularza. Upowa¿nienia dzia³aj¹
w powi¹zaniu z innymi rozwi¹zaniami, które gwarantuj¹ aktualnoœæ zleceñ i awizacji. Po
wprowadzeniu upowa¿nienia do bazy danych i podpisaniu go, Portal e-AS nadaje upowa¿nieniu numer i generuje szeœcioznakowy PIN, który przekazywany jest kierowcy. Kierowca
nie musi kontaktowaæ siê bezpoœrednio z wystawiaj¹cym upowa¿nienie, poniewa¿ Portal
e-AS wysy³a SMS do telefonu komórkowego kierowcy. Upowa¿nienia podpisywane s¹
elektronicznie, a rozwi¹zanie w powy¿szym zakresie powsta³o, zanim pojawi³y siê w Polsce
centra dystrybucji podpisów kwalifikowanych opartych o karty kryptograficzne. W firmie
COIG S.A. opracowano oprogramowanie, które realizowa³o podpis elektroniczny nie
w oparciu o kartê kryptograficzn¹, ale w oparciu o certyfikaty wydawane poszczególnym
pracownikom firm autoryzowanych sprzedawców. Upowa¿nienie zapisywane w bazie danych Portalu e-AS jest natychmiast widoczne we w³aœciwej kopalni. Kierowca przyje¿d¿aj¹c
na kopalniê po odbiór wêgla, przedstawia trzy informacje: numer upowa¿nienia, PIN i numer
zlecenia sprzeda¿y. Pracownik kopalni wprowadza przedstawione informacje do systemu
sprzeda¿y SZYK/ZBYT WÊGLA, który wyœwietla na ekranie wszystkie informacje dotycz¹ce przedstawionego upowa¿nienia. S¹ to dane o kierowcy: imiê, nazwisko, numer
dowodu, numer PESEL, dane o pojeŸdzie: numer rejestracyjny pojazdu i naczepy (lub
przyczepy), dane o towarze: sortyment, tona¿. Pracownik kopalni sprawdza zgodnoœæ danych wyœwietlonych na ekranie ze stanem faktycznym, który ustala na podstawie przedstawianych przez kierowcê dokumentów. Dla zapewnienia nienaruszalnoœci danych zawartych w upowa¿nieniu, do jego podpisu zosta³a u¿yta funkcja szyfruj¹ca, z której korzystaj¹ serwisy bankowoœci elektronicznej. W zwi¹zku z powy¿szym jakakolwiek zmiana
w upowa¿nieniu po jego podpisaniu, objawia siê b³êdem podczas procesu rejestracji kierowcy w systemie SZYK/ZBYT WÊGLA, co oznacza, ¿e niemo¿liwe jest sfa³szowanie
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podpisanego upowa¿nienia. [15]. Zastosowane w Portalu e-AS upowa¿nienia elektroniczne
wyeliminowa³y negatywne cechy upowa¿nieñ papierowych – upowa¿nienia nie mo¿na
odst¹piæ innej osobie, nie mo¿na zgubiæ, czy zniszczyæ, nie mo¿na powieliæ. Gwarantowana
jest prawid³owoœæ procesu biznesowego realizowanego pomiêdzy kopalni¹, a autoryzowanym sprzedawc¹. Informacja przekazywana poprzez sieæ telefonii bezprzewodowej dociera natychmiast do przewoŸnika eliminuj¹c do minimum istotny dla biznesu czas przekazywania informacji.
W ostatnim czasie przekazana zosta³a do u¿ytkowania nowa wersja Portalu e-AS przeznaczona do eksploatacji poprzez telefony komórkowe wy¿szej generacji (smartphone,
palmtop). Potrzeba opracowania tego typu rozwi¹zania wynika z koniecznoœci wystawiania
upowa¿nieñ w pewnych sytuacjach wyj¹tkowych, kiedy klient nie ma dostêpu do komputera,
a upowa¿nienie musi byæ wystawione natychmiast. W ten sposób osi¹gniêta zosta³a istotna
cecha gospodarki elektronicznej, na któr¹ wskazywa³ cytowany na wstêpie artyku³ – nast¹pi³a „wirtualizacja a wiêc zniesienie lub ograniczenie znaczenia czasu, miejsca i formy
prowadzenia dzia³alnoœci” [1].

Wnioski
Dokonana ocena poziomu zastosowania rozwi¹zañ gospodarki elektronicznej w bran¿y
górnictwa wêgla kamiennego upowa¿nia do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków:
1. Pojawiaj¹ce siê na rynku nowoczesne narzêdzia informatyczne powoduj¹, ¿e zarówno
dostawca jak i odbiorca wêgla uzyskuje nowe mo¿liwoœci w zakresie stosowania rozwi¹zañ gospodarki elektronicznej.
2. Podjêcie przez COIG S.A. prac nad nowymi rozwi¹zaniami dotycz¹cymi obs³ugi sfery
zarz¹dzania relacjami dostawców wêgla z ich partnerami handlowymi sprzeda¿y poœredniej wêgla powoduje, ¿e eksploatowany w kopalniach system SZYK/ZBYT
WÊGLA staje siê nowoczesnym narzêdziem wychodz¹cym naprzeciw potrzebom swoich u¿ytkowników.
3. W kontaktach pomiêdzy wszystkimi uczestnikami procesu biznesowego realizowanego
przez KHW SA w odniesieni do sieci autoryzowanych sprzedawców wyeliminowana
zosta³a wiêkszoœæ dokumentów papierowych w miejsce których, zosta³y wprowadzone
dokumenty elektroniczne (zamówienie, korekta zamówienia, umowa roczna, korekta
umowy rocznej).
4. W komunikacji pomiêdzy kopalniami i autoryzowanymi sprzedawcami stosuje siê rozwi¹zania specyficzne dla portali internetowych, uzyskuj¹c rezultaty trudne do osi¹gniêcia bez zastosowania Internetu (awizacja, s³upy og³oszeniowe).
5. Œrodkami technicznymi stosowania rozwi¹zañ gospodarki elektronicznej obok Internetu
jest sieæ telefonii mobilnej, która wykorzystywana jest jako medium do przejmowania
komunikatów wysy³anych przez Portal e-AS (sms z upowa¿nieniem).
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6. W niektórych funkcjach realizowanych przez Portal e-AS telefon komórkowy staje siê
urz¹dzeniem alternatywnym w stosunku do komputera.
7. Zastosowane rozwi¹zania usprawniaj¹ procesy handlowe i spedycyjne wêgla, przyspieszaj¹ ich obserwacjê i monitorowanie, przyczyniaj¹c siê do likwidacji zapasów wêgla
oczekuj¹cego na zbyt.
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Abstract
In the paper the issue of applying e-economy solutions in the sector of coal mining was presented on
the example of an Internet computer system Portal of the Authorized Seller (e-AS) implemented in KHW S.A.,
to organize cooperation with the network of authorized sellers of coal. Based on the examples of documents
and processes executed in the e-AS Portal, the following implemented elements of the electronic industry
were introduced: Internet, electronic document, digital signature.
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Streszczenie
Na tle rozwoju informatyki przedstawiono problematykê wymiany danych pomiêdzy systemami komputerowymi. Problemy z formatami danych istotnie utrudniaj¹ wymianê danych pomiêdzy ró¿nego typu systemami
informacji przestrzennej. Scharakteryzowano podstawowe cechy jêzyka XML oraz wskazano jego zalety zwi¹zane
z mo¿liwoœciami definicji danych oraz ich prezentacji i wymiany. Omówiono dotychczas istniej¹ce zastosowania
jêzyka HTML w praktyce górniczej. Dokonano przegl¹du istniej¹cych projektów zastosowania jêzyków
znacznikowych w geologii i górnictwie: XMML, Cmxl, ESML oraz GeoScience GML. Na zakoñczenie artyku³u
wskazano kierunki rozwoju jêzyków znacznikowych w górnictwie oraz mo¿liwe dziedziny ich zastosowañ.

Wprowadzenie
Zastosowanie informatyki w dziedzinie górnictwa jest powszechne od wielu lat. Ju¿
w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku rozpoczêto budowê pierwszych górniczych
systemów informatycznych. Systemy te charakteryzuj¹ siê skomplikowan¹ architektur¹
oprogramowania oraz z³o¿onym modelem danych. W zamian natomiast oferuj¹ konkretne
narzêdzia do zbierania, analizy i prezentacji danych zwi¹zanych z zasobnoœci¹ z³ó¿ oraz do
projektowania ich eksploatacji. W ci¹gu ostatnich lat nast¹pi³ gwa³towny rozwój informatyki. Dotyczy³ on zarówno istotnego rozwoju mocy obliczeniowych komputerów oso-
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bistych jak i nowej technologii programowania obiektowego. Pozwala ona na znacz¹ce
przyspieszenie procesu produkcji oprogramowania i ³atwego jego póŸniejszego utrzymania.
Jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ informatyki jest Internet. Opracowanie i wdro¿enie
do codziennej praktyki jêzyka znacznikowego HTML (HyperText Markup Langaugae)
w ostatnich latach spowodowa³o, ¿e interfejs przegl¹darki internetowej sta³ siê najpowszechniej znanym i u¿ywanym interfejsem aplikacji na œwiecie. Z drugiej strony firmy
wdra¿aj¹ce oprogramowanie napotykaj¹ na coraz wiêksz¹ barierê, jak¹ s¹ mo¿liwoœci u¿ytkowników w zakresie nauki obs³ugi kolejnych aplikacji komputerowych. Dobrym przyk³adem mo¿e tu byæ porównanie dostêpu do kont email. Na œwiecie zbudowano tysi¹ce
ró¿norodnych serwisów pozwalaj¹cych odczytaæ pocztê przez interfejs przegl¹darki WWW
a aplikacji do obs³ugi poczty internetowej jest zaledwie kilkanaœcie. Jêzyk HTML oferuje
du¿¹ elastycznoœæ w tworzeniu wygl¹du strony www a jednoczeœnie standaryzuje regu³y
obs³ugi tej strony. Kolejn¹ konsekwencj¹ budowy i zastosowania wielu systemów informatycznych jest niew¹tpliwe koniecznoœæ wymiany danych pomiêdzy nimi. O ile inicjalne
zasilenie przeprowadzane jest jednorazowo za pomoc¹ najczêœciej „na chwilê” napisanego
oprogramowania, to ju¿ w trakcie u¿ytkowania systemu okazuje siê, ¿e trzeba wbudowywaæ
dodatkowe narzêdzia zasilania i eksportowania danych. W przypadku gdy roœnie liczba
aplikacji korzystaj¹cych z tych samych danych powstaje sytuacja w której trudno jest œledziæ
aktualnoœæ danych. Najlepszym rozwi¹zaniem takiej sytuacji jest takie gromadzenie danych
tak, aby dane te by³y dostêpne z jednej aplikacji dla drugiej bez koniecznoœci ich importu.
Cecha ta nosi nazwê interopreacyjnoœci systemów, czyli pracy ró¿nych systemów komputerowych na tych samych danych. Podstaw¹ interoperacyjnoœci systemu jest takie zdefiniowanie i utrzymanie danych, które mog¹ zostaæ udostêpnione automatycznie (przez interfejs przegl¹darki internetowej) innym u¿ytkownikom (innym aplikacjom). W tej sytuacji
pojawia siê problem formatowania danych, poniewa¿ ka¿da firma produkuj¹ca oprogramowanie posiada w³asny format danych. Od kilku lat w œrodowisku baz danych do wymiany
danych zaczêto stosowaæ jêzyk znaczników XML. Sukces w tej dziedzinie doprowadzi³ do
wdro¿enia tej technologii do powszechnego u¿ytku. W ostatnich latach znacz¹co zwiêkszy³a
siê iloœæ danych zdefiniowanych za pomoc¹ XML zastosowanie do definicji danych jêzyka
XML takie korzyœci jak:
1) niezale¿na, sformalizowana metodyka definicji danych (modelowania danych),
2) interoperacyjnoœæ danych,
3) prezentacja danych w przegl¹darkach internetowych.

1. Dotychczasowe zastosowanie jêzyka znacznikowego HTML w Polsce
w wybranych zagadnieniach dotycz¹cych górnictwa
Du¿a uniwersalnoœæ jêzyka znacznikowego HTML (Hyper Text Markup Language) oraz
powszechnoœæ jego zastosowania spowodowa³y, ¿e znalaz³ on zastosowanie w dziedzinie
ochrony terenów górniczych jak i w geodezji górniczej. Jednym z pierwszych zastosowañ
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jêzyka HTML by³o wykorzystanie go do udostêpniania informacji o pomiarach deformacji
terenu górniczego kopalni O/ZG „Rudna” (Kosydor i in. 2003). Utworzony zosta³ tam system
bazy danych o pomiarach deformacji terenu w którym gromadzone by³y wyniki pomiarów
geodezyjnych linii obserwacyjnych. Pierwotnie dane te udostêpniane by³y w postaci raportów z bazy danych. Nastêpnie opracowany zosta³ generator plików HTML, który automatycznie w ci¹gu kilku godzin generowa³ pliki formatu *.html. Wszystkie dane znajduj¹ce siê
w bazie pos³u¿y³y do wytworzenia dziesi¹tek stron internetowych w których zgromadzono
pe³n¹ informacjê o wskaŸnikach deformacji. Ka¿demu reperowi obserwacyjnemu i odcinkowi linii obserwacyjnej przyporz¹dkowano kilka stron internetowych gdzie prezentowane
s¹ tabele wskaŸników deformacji oraz wykresy wskaŸników deformacji. Prezentowane
zarówno s¹ wykresy obni¿eñ w czasie oraz wykresy wszystkich wskaŸników deformacji.
Iloœæ danych powoduje ¿e plik formatu *.chm (skompilowany plik html) zajmuje oko³o 200
MB. Plik ten jest nagrywany na p³ytkê CD i w ten sposób dystrybuowany. Wdro¿one w 2002
roku rozwi¹zanie sprawdzi³o siê w praktyce. Obecnie wszystkie dzia³y techniczne kopalni
korzystaj¹ce z danych o deformacjach terenu oczekuj¹ tych danych tylko w takiej a nie innej
postaci (rys. 1).

Rys. 1. Fragment mapy HTML z liniami obserwacyjnymi
Fig. 1. Part of HTML map with leveling lines
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Nastêpnie rozwi¹zanie to zastosowano do prezentacji rozk³adu przestrzennego wartoœci
wskaŸników deformacji prognozowanych wp³ywów eksploatacji podziemnej (Popio³ek i in.
2002).
Wykorzystanie interfejsu przegl¹darki internetowej do publikacji danych zosta³o równie¿ wykorzystane w ramach prac wykonywanych przez firmy geoinformatyczne wspó³pracuj¹ce z Zak³adami Górniczymi KGHM. Firmy te dla kopalni O/ZG „Polkowice–Sieroszowice” opracowa³y w technologii HTML mapy eksploatacji dokonanej i projektowanej.
Tego typu pogl¹dowe dane o charakterze niekartograficznym zosta³y udostêpnione gminom
w trakcie uzgadniania planu ruch zak³adu górniczego. Nagrana p³ytka CD stanowi³a atrakcyjny dodatek do dokumentacji dostarczonej do uzgodnienia.
Innego rodzaju rozwi¹zanie zaproponowa³a firma SHH z Wroc³awia dla O/ZG „Polkowice–Sieroszowice”. Do stworzonej przez siebie bazy danych o pomiarach geodezyjnych doda³a interfejs przegl¹darki internetowej (HTML). U¿ytkownik obs³uguje bazê danych
poprzez pracê w przegl¹darce internetowej. Stanowi to niezwykle zaawansowane rozwi¹zanie w zakresie budowy aplikacji (Ryba³ko i in. 2004).
Wszystkie te prace potwierdzaj¹ u¿ytecznoœæ formatu znacznikowego i interfejsu internetowego jako sposobu prezentacji danych przestrzennych. Szczególnie uzasadniaj¹ dwie tezy:
1. Dane kartograficzne nie musz¹ byæ zwi¹zane z aplikacj¹ w której zosta³y utworzone.
Dane w postaci HTML nie wymagaj¹ instalacji dodatkowego oprogramowania – szczególnie uci¹¿liwej czynnoœci dla przeciêtnego u¿ytkownika komputera.
2. Dane w postaci HMTL z poziomu przegl¹darki internetowej s¹ ³atwe w u¿yciu przez
przeciêtnego u¿ytkownika komputera.
Na przestrzeni lat okaza³o siê, ¿e mo¿liwoœci HTML w zakresie prezentacji danych s¹
bardzo du¿e. Jednak jêzyk ten posiada znacz¹ce ograniczenia w zakresie definicji danych.
Z tego powodu koniecznym by³o podjêcie poszukiwañ nowych rozwi¹zañ rozszerzaj¹cych
dotychczasowe mo¿liwoœci jêzyka HTML.

2. Podstawy metajêzyka XML i jego zastosowania do kreacji jêzyków
specjalizowanych
Metajêzyk XML stanowi podstawê do tworzenia specjalizowanych jêzyków znacznikowych zorientowanych na obs³ugê konkretnych dziedzin ¿ycia (przemys³u) oraz nauki.
Warto wiêc poznaæ zasady tworz¹ce metajêzyk XML oraz przyk³adowe jego zastosowania.
Drugim istotnym zagadnieniem jest zastosowanie jêzyka XML do przechowywania danych
przestrzennych (geometrycznych) niezbêdnych w tworzeniu cyfrowych zasobów map.
2.1. M e t a j ê z y k XML
Jêzyk XML (eXtensible Markup Language – rozszerzalny jêzyk znacznikowy) jest
formalnym jêzykiem znacznikowym strukturalnego zapisu informacji. Oparty on jest na
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pojêciu dokumentu tekstowego z³o¿onego z szeregu elementów prostych lub z³o¿onych.
Ka¿dy z elementów mo¿e zwieraæ kilka elementów o okreœlonych atrybutach. Jêzyk XML
definiuje standardowy sposób dodawania nowych znaczników do dokumentów i co najwa¿niejsze dostarcza formalnej sk³adni dla opisu zwi¹zków pomiêdzy elementami i atrybutami tworz¹cymi dokument. Oznacza to, ¿e w jêzyku tym zapisane s¹ zarówno dane – treœæ
dokumentu (np. liczby, s³owa, zdania itp.) oraz opis roli, jak¹ ta treœæ (dane) odgrywaj¹
w dokumencie. Jêzyk ten cechuje siê bardzo dobr¹ mo¿liwoœci¹ zapisu danych zorganizowanych w oparciu o model obiektowy.
Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ dodawania nowych, w³asnych znaczników jêzyk XML jest
nazywany metajêzykiem. Oznacza to, ¿e na jego podstawie mo¿na tworzyæ nowe jêzyki
znacznikowe. W³aœnie ta cecha metajêzyka sta³a siê jedn¹ z przyczyn tak du¿ej jego
popularnoœci. Stanowi ona bowiem podstawê zastosowania go w ró¿nych dziedzinach badañ
naukowych oraz ró¿nych bran¿ach przemys³u. Sformalizowana sk³adania tego jêzyka pozwala na dokonywanie walidacji struktury dokumentu. Stanowi to bardzo du¿¹ zaletê
w stosunku do kontroli sk³adni dokumentu. Zanim dokument zostanie zinterpretowany mo¿e
zostaæ sprawdzony pod k¹tem poprawnoœci jego struktury. Sytuacja ta nie jest mo¿liwa do
osi¹gniêcia przy pracy ze zwyk³ymi plikami tekstowymi, które z regu³y definiowane s¹ przez
konkretny rodzaj aplikacji. Ta zaleta powoduje, ¿e jêzyk ten jest bardzo czêsto wykorzystywany do przenoszenia danych pomiêdzy ró¿nego typu bazami danych lub ca³ymi
systemami informatycznymi. Ze w wzglêdu na wspóln¹ genealogiê z jêzykiem stron internetowych HTML-em, jêzyk XML znalaz³ równie¿ zastosowanie w Internecie do sk³adowania danych.
Warto podkreœliæ ¿e sama definicja jêzyka XML podlega standaryzacji przez miêdzynarodowy komitet ISO. Metajêzyk XML powoli staje siê bardzo wa¿nym narzêdziem sk³adowania
danych, przenoszenia archiwizacji oraz coraz czêœciej prezentacji ró¿nego typu danych.
2.2. Z a s t o s o w a n i e XML d l a d a n y c h g e o m e t r y c z n y c h
(g e o g r a f i c z n y c h )
W dziedzinie systemów informacji przestrzennej jednymi z wiêkszych osi¹gniêæ mo¿e
siê poszczyciæ organizacja OGC – Open GeoSpatial Consortium. Jest to organizacja typu
„non-profit”, która zosta³a powo³ana w celu zdefiniowania ogólnoœwiatowych standardów
dotycz¹cych danych przestrzennych. Na bazie XML organizacja zdefiniowa³a nowy jêzyk
znaczników GML – Geography Markup Languge. Jêzyk ten jest przeznaczony do opisu
przestrzeni geograficznej, a w szczególnoœci do tworzenia map i przestrzennych warstw
informacyjnych na bazie zestandaryzowanych obiektów geometrycznych. Jêzyk ten sta³ siê
podstaw¹ definicji serii norm 19100 Komitetu ISO o nazwie Informacja Geograficzna/Geomatyka (ang. Geographic Information/Geomatics). Definicja ta stanowi œwietny
przyk³ad norm wykonanych zgodnie z najnowszymi osi¹gniêciami informatyki w zakresie
jêzyków znacznikowych. W serii tych norm zdefiniowano (zestandaryzowano) wszystkie
elementy przetwarzania danych przestrzennych. Podstawowym jêzykiem definicji elemen-
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tów przestrzennych jest jêzyk UML (Unified Modeling Language) (Booch 2002). Jest to
jêzyk modelowania pojêæ stosowany obecnie w informatyce do budowy wszelkiego typu
systemów informatycznych. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ systemów informacji przestrzennej (wiele ró¿nych formatów danych) w normach tych zdefiniowano tylko format danych
przestrzennych – a wiêc kszta³t oraz topologiê, czyli relacjê przestrzenn¹ pomiêdzy obiektami. Dziêki temu uzyskano niezale¿noœæ przechowywania danych od formatów danych i ich
wygl¹du, stosowanych przez producentów oprogramowania.

3. Zastosowanie metajêzyka XML w górnictwie
Dotychczasowe przypadki zastosowania jêzyków znacznikowych w górnictwie koncentruj¹ siê przede wszystkim na opisie geologicznym. Przoduje w tym wzglêdzie Australia
gdzie powsta³y jedne z pierwszych schematów XML dla górnictwa i geologii. Prace ponadto
prowadzone s¹ w USA i Kanadzie.
3.1. R o z s z e r z a l n y j ê z y k z n a c z n i k ó w e k s p l o r a c j i g ó r n i c z e j XMML
W 2001 roku zosta³a zaprezentowana pierwsza koncepcja wykorzystania metajêzyka
XML do zadañ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ górnicz¹ (Cox 2001). Zosta³y wtedy opracowane
za³o¿enia jêzyka znacznikowego XMML (eXploration and Mining Markup Language). Od
2002 trwa projekt badawczy maj¹cy na celu opracowanie i wdro¿enie schematów do
przetwarzania danych. Ze wzglêdu jednak na uwarunkowania zwi¹zane z prawnymi aspektami realizacji projektu (wyniki projektu nie s¹ jeszcze dostêpne publicznie) jedynie
w ogólnym zarysie mo¿na zapoznaæ siê z jego cechami. W ramach tego projektu opracowano
jêzyk przeznaczony do opisu danych zwi¹zanych z geologi¹:
— danych przeznaczonych do modelowania z³ó¿ rud,
— danych przeznaczonych do modelowania otworów geologicznych i próbek z odwiertów,
— danych geofizycznych.
Jêzyk XMML stanowi bardzo ciekawy przyk³ad aplikacji metajêzyka XML do konkretnej dziedziny zastosowañ. Jego zastosowanie mo¿e przyczyniæ siê do standaryzacji
wymiany danych geologicznych. Na rysunku 2 przedstawiono fragment definicji otworu
wiertniczego w standardzie XMMLa.
Problemem z wykorzystaniem tego jêzyka do prezentacji danych jest brak powszechnie
dostêpnego oprogramowania pozwalaj¹cego na przegl¹danie plików tego formatu.
3.2. R o z s z e r z a l n y j ê z y k z n a c z n i k ó w g ó r n i c t w a w ê g l a CmXML
Australijskie Stowarzyszenie Programów Badawczych Wêgla (ACARP – Australian
Coal Association Research Program) w ostatnim czasie zaproponowa³o nowy jêzyk znacz-
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Rys. 2. Fragment pliku XMML z definicj¹ otworu wiertniczego (Cox 2001)
Fig. 2. Part of XMML file with drillhole definition (Cox 2001)

ników CmXML – Coal Mine XML. Jêzyk ten bazuje na GML oraz na rozszerzeniu XMML.
Jak do tej pory jêzyk zapewnia schematy przeznaczone do przechowywania takich danych
jak:
— parametry jakoœci wêgla,
— dane z odwiertów geologicznych,
— modelu geologicznego,
— schematów importu danych ze zwyk³ych plików GML do schematów specjalizowanych: schematu jakoœci wêgla oraz schematu modelu geologicznego,
Jak widaæ z powy¿szego przegl¹du nowych jêzyków, przygotowane schematy danych
dotycz¹ g³ównie danych zwi¹zanych z zasobem geologicznym zak³adu górniczego.
Pewnym mankamentem przedstawionych rozwi¹zañ, jak do tej pory, jest niew¹tpliwie
brak definicji pojêæ wykorzystywanych w dziedzinie podziemnej eksploatacji górniczej,
a zw³aszcza z prowadzeniem map wyrobisk podziemnych. Gromadzenie informacji tego
typu charakteryzuje siê na tyle istotnymi ró¿nicami w stosunku do prezentowanych w
koncepcji pojêæ dotycz¹cych eksploatacji odkrywkowej czy wierceñ geologicznych, ¿e
uzupe³nienie schematu wydaje siê niezbêdne.
3.3. J ê z y k i z n a c z n i k o w e d l a n a u k o z i e m i „ESML”
o r a z „GeoScience GML”
W USA jednostka Information Technology and Systems Center znajduj¹ca siê na Uniwersytecie w Alabamie (University of Alabama) w Huntsville przy wspó³pracy z NASA
zainicjowa³a projekt maj¹cy na celu utworzenie jêzyka znacznikowego przeznaczonego do
obs³ugi danych geologicznych ESML Earth Science Markup Language (Jêzyk Znacznikowy
Nauk o Ziemi).
Jest to jêzyk przeznaczony do opisu zawartoœci, struktury i semantyki informacji pochodz¹cych z ró¿nego typu formatów danych zbieranych w ramach Nauk o Ziemi. Utworzone
definicje danych (schematy) uwzglêdniaj¹ formalne standardy takich instytucji jak: Federal
Geographic Data Committee, Global Change Master Directory, the EOSDIS Core System,
i inne. Przygotowano równie¿ schematy danych pozwalaj¹ce na opis danych typu ASCII czy
prostych plików binarnych. Przygotowane schematy stanowi¹ dobre Ÿród³o informacji o danych które jest czytelne dla cz³owieka jak równie¿ interpretowalne s¹ przez programy
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komputerowe. Oznacza to ¿e ka¿dy system informatyczny mo¿e wykorzystuj¹c parser
odczytaæ dane z pliku i wykorzystaæ je do prezentacji lub obliczeñ.
W ramach projektu przygotowano zarówno dane przyk³adowe zapisane zgodnie ze
standardem, przegl¹darkê plików ESML oraz edytor plików danych zgodnych z formatem
ESML. Jest to o tyle istotne, ¿e znacznie u³atwia to start pocz¹tkuj¹cym u¿ytkownikom.
Aplikacja dodatkowo jest wyposa¿ona we wtyczki u³atwiaj¹ce import do standardu plików
ASCII czy te¿ plików binarnych.
Drugim jêzykiem dotycz¹cym gromadzenia danych geologicznych by³ jêzyk znacznikowy o nazwie Geo Science GML. W tym przypadku projekt by³ realizowany przez
prywatn¹ firmê Galdos System Inc na zlecenie Ministerstwa Zasobów Naturalnych Kanady.
Firma podjê³a próbê utworzenia nowego jêzyka znacznikowego bazuj¹cego równoczeœnie
na regu³ach XML i schemacie danych przestrzennych GML. W ramach prac nad tym
jêzykiem opracowano 3 schematy jego zastosowania:
— ogólnokrajowe dane aeromagnetyczne i radiometryczne sk³adowane s¹ w formacie
plików binarnych aplikacji firmy GeoSoft. W celu konwersji tych danych utworzono
schemat aplikacyjny GFX oparty o schemat GML;
— dane z rozpoznania geochemicznego sk³adowane zgodnie s¹ z wytycznymi “Standardized geochemical data model” wydanymi przez Geological Survey of Canada
(GSC). Dla tych danych równie¿ utworzony zosta³ schemat o nazwie GR;
— trzecim schematem o nazwie MO jest wystêpowanie minera³ów, który s³u¿y do
gromadzenia danych z lokalnych (ró¿nego typu) baz danych do jednego ogólnokrajowego zasobu danych dotycz¹cych badañ nad wystêpowaniem minera³ów na obszarze ca³ego kraju.
Te dwa praktyczne przyk³ady wskazuj¹ na bardzo wa¿n¹ cechê metajêzyka XML jak¹
jest integracja ró¿nego typu danych. Zastosowanie otwartych standardów powoduje, ¿e tak
naprawdê te jêzyki nie stanowi¹ dla siebie konkurencji. Mog¹ nawzajem koegzystowaæ i byæ
Ÿród³em danych dla siebie nawzajem jak i te¿ wspólnym Ÿród³em danych dla innych aplikacji
s³u¿¹cych do wykonywania analiz.

Podsumowanie
Na podstawie niniejszego przegl¹du dotychczasowego rozwoju zastosowania jêzyków
znacznikowych trzeba podkreœliæ zaawansowanie australijskich oœrodków badawczych zwi¹zanych z górnictwem. W³aœnie tam budowane s¹ obecnie zrêby nowych standardów opisu
danych górniczych. Prace tych oœrodków koncentruj¹ siê przede wszystkim na przetwarzaniu danych geologicznych. Przygotowywane s¹ schematy przeznaczone g³ównie do
przechowywania informacji o otworach geologicznych oraz parametrach jakoœciowych
z³o¿a. Warto podkreœliæ, ¿e na przyk³ad jêzyk CmXML bazuje nie tylko na schemacie ISO
19136 – GML, ale równie¿ na jêzyku XMML. Zale¿noœæ ta sygnalizuje rozpoczêcie procesu
budowy standaryzacji zasobu wiedzy zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ górnicz¹, z maksymalnym
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wykorzystaniem istniej¹cego zasobu definicji. Raz opracowane definicje staj¹ siê podstaw¹
do tworzenia nowych bardziej skomplikowanych definicji.
Sytuacja te jest nie mo¿liwa w przypadku komercyjnych, zamkniêtych, monolitycznych
systemów informatycznych.
Analizuj¹c wyniki prac krajowych firm zwi¹zanych z górnictwem oraz niektórych prac
badawczych, nale¿y podkreœliæ koniecznoœæ przeorientowania prac prowadzonych do tej
pory przy u¿yciu HTML w kierunku jêzyków znacznikowych definiowanych w nowych
standardach ISO z serii 19100. Przejœcie to jednak nie jest takie ³atwe, jak wykaza³y pierwsze
doœwiadczenia (Krawczyk i in. 2004) ³atwiej i szybciej mo¿na bowiem zaimplementowaæ
jêzyki znacznikowe wspierane przez producenta oprogramowania np. VML (Vector Markup
Language) ni¿ jêzyki znacznikowe bêd¹ce przedmiotem standardu ISO np. GML. Uwidacznia siê tu bowiem problem bezp³atnych dodatków do przegl¹darek internetowych, które
umo¿liwiaj¹ przegl¹danie nowych formatów danych i ich automatyczn¹ stylizacjê.
W podsumowaniu nale¿y równie¿ podkreœliæ znaczenie interoperacyjnoœci w zakresie
danych przestrzennych. Obecnie masowo s¹ tworzone specjalizowane systemy informacji
przestrzennej oraz systemy wykorzystuj¹ce dane przestrzenne. W dziedzinie górnictwa ju¿
teraz mo¿na zaobserwowaæ, ¿e oprócz systemów informatycznych wspomagaj¹cych prowadzenie zasobu danych kartograficznych pojawiaj¹ siê kolejne systemy, takie jak: systemy
informacji o terenie górniczym, systemy gospodark¹ materia³ow¹ (np. SAP), wdra¿ane s¹ te¿
systemy planowania produkcji, które korzystaj¹ zarówno z danych o gospodarce materia³owej jak i z map górniczych oraz z systemów informacji o terenie górniczym. Zak³adaj¹c,
¿e ka¿dy z systemów operuje na w³asnym formacie danych pozwala to przypuszczaæ, ¿e dane
te bêd¹ siê dublowa³y w tych systemach. Dlatego znaczenie problemu jakim jest wdro¿enie
idei wspó³u¿ytkowania danych jest bardzo istotnym zagadnieniem wymagaj¹cym rozwi¹zania w ci¹gu najbli¿szych kilku lat.
Dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e koncepcja interoperacynoœci systemów jest niezwykle atrakcyjnym rozwi¹zaniem równie¿ dla administracji pañstwowej (Krawczyk i in.
2005). U¿ytkownik takich systemów korzysta ze standardów, które umo¿liwiaj¹ szeroki
dostêp do danych i us³ug. Nie jest przy tym zwi¹zany z komercyjnym oprogramowaniem, ani
te¿ z nietypowymi formatami danych. Zak³ad górniczy mo¿e bowiem prowadziæ zasób
danych cyfrowych w dowolnym formacie, konwertuj¹c je do postaci XML(GML) jedynie
w celu przekazania administracji pañstwowej lub udostêpnienia ich na zewn¹trz zak³adu
górniczego.
Artyku³ zrealizowano w ramach badañ statutowych KOTGiG 11.11.150.650
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Abstract
Based on informatics development as a background the problem of data exchange was described. Different
data formats pose difficulties during data exchange between different Mining and Spatial Information Systems.
Basic XML foundation features were described along some advantages connected with possibilities for data
definition. Usage of HTML language in mining industry in Poland was also described. Moreover the review of all
markup languages used so far in mining and geology such as: XMML, CmXML, ESML and GeoScience GML
was presented. At the end of the paper some possible areas of using markup languages were described.
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Nowa generacja Kompleksu Zatrudnieniowo-P³acowego – SZYK/KZP

S³owa kluczowe
Kompleks Zatrudnieniowo-P³acowy, sfera kadrowa, sfera czasu, sfera p³acowa, otoczenie p³acowe, baza
danych, portal internetowy, hurtownia danych
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe rozwi¹zania oraz zakres funkcjonalny nowej generacji Kompleksu
Zatrudnieniowo-P³acowego SZYK/KZP, podano aktualny stan wdro¿eñ oraz Ÿród³a efektywnoœci jego zastosowania.

Wprowadzenie
Jedn¹ z podstaw dobrego zarz¹dzania wspó³czesnym, nowoczesnym przedsiêbiorstwem
jest sprawne gospodarowanie jego zasobami ludzkimi. Jakoœæ zatrudnionego personelu,
efektywne wykorzystanie czasu pracy, szybki dostêp do informacji, prawid³owe zarz¹dzanie
kosztami pracy, czy wreszcie bieg³e poruszanie siê w mnogoœci przepisów ogólnie obowi¹zuj¹cych, bran¿owych i wewnêtrznych, w znacz¹cej czêœci ma wp³yw na sukces firmy.
Realizacje powy¿szych wymagañ zabezpiecza nowa generacja Kompleksu Zatrudnieniowo-P³acowego SZYK/KZP, ca³oœciowo obs³uguj¹ca wszystkie zagadnienia sfery zatrudnieniowo-p³acowej przedsiêbiorstwa [1]. Przy opracowywaniu nowej generacji Kompleksu SZYK/KZP:

* Mgr, ** Dr in¿., Centralny Oœrodek Informatyki Górnictwa S.A., Katowice.
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— wykorzystano doœwiadczenia projektowe i funkcjonalne, aktualnie eksploatowanych
systemów informatycznych tego obszaru,
— uwzglêdniono uwarunkowania wynikaj¹ce ze zmian otoczenia prawnego, które czêsto diametralnie zmienia³y przebieg i jakoœæ dotychczasowych procesów obs³ugi
sfery zatrudnieniowo-p³acowej,
— uwzglêdniono uwagi i sugestie u¿ytkowników dotychczasowych rozwi¹zañ, w szczególnoœci te, których nie da³o siê zaimplementowaæ w eksploatowanych dotychczas
w tym obszarze systemach informatycznych.
W celu dalszego funkcjonalnego wykorzystania zasobów danych zgromadzonych w nowej generacji Kompleksu SZYK/KZP, zapewniono mo¿liwoœæ integracji jego rozwi¹zañ
z rozwi¹zaniami Hurtowni Danych – KZP/HR oraz rozwi¹zaniami internetowego Portalu
Pracownika – e-PP. £¹cznie produkty te: Kompleks Zatrudnieniowo-P³acowy SZYK/KZP,
Hurtownia Danych obszaru kadrowo-p³acowego – KZP/HR oraz internetowy Portal Pracownika – e-PP, stanowi¹ spójn¹ Agendê Zarz¹dzania i Gospodarowania Zasobami Ludzkimi Przedsiêbiorstwa.
W artykule przedstawiono rozwi¹zania, które zdaniem autorów, powinny w pe³ni zaspokoiæ potrzeby zarz¹dzaj¹cych i obs³uguj¹cych obszary w ka¿dym przedsiêbiorstwie dotycz¹ce: gospodarowania zasobami ludzkimi, prowadzenia polityki p³acowej i rozliczania
kosztów pracy oraz indywidualne potrzeby pracowników zwi¹zane z dostêpem do swoich
danych, gromadzonych przez pracodawcê.

1. Ogólne za³o¿enia konstrukcji budowy nowej generacji kompleksu SZYK/KZP
W konstrukcji funkcjonalnej nowej generacji Kompleksu SZYK/KZP odst¹piono od
dawnego podzia³u na odrêbne systemy dziedzinowe obs³uguj¹ce zjawiska zwi¹zane z obs³ug¹ kadrow¹ SZYK/KADRY, rejestracj¹ czasu pracy SZYK/RCP oraz obs³ug¹ p³acow¹
SZYK/P£ACE i obs³ug¹ otoczenia p³acowego SZYK/RACHUBA. Kompleks jest zwart¹
ca³oœci¹ obs³uguj¹c¹ sfery: zatrudnieniow¹, czasu pracy i absencji, p³acow¹ i otoczenia
p³acowego, bez koniecznoœci wykonywania dodatkowych czynnoœci zwi¹zanych z integracj¹. Dziêki zachowaniu zasady rejestrowania danych z jednorodnego Ÿród³a oraz mechanizmów propagowania i kontroli danych osi¹gniêto wysoki poziom ich spójnoœci. Ostatecznym, jedynym czynnikiem zespalaj¹cym, wokó³, którego rozgrywaj¹ siê wszystkie
zjawiska zachodz¹ce w tych sferach jest pracownik.
Kompleks SZYK/KZP ma budowê modu³ow¹. Taki sposób podejœcia do rozwi¹zañ
funkcjonalno-architektonicznych pozwala na konstruowanie i dobieranie elementów kompleksu, zgodnie z konkretnymi potrzebami odbiorcy [2].
Dla u¿ytkownika koñcowego istotne znaczenie maj¹ cechy zwi¹zane z funkcjonalnoœci¹ i u¿ytecznoœci¹ wykorzystywanego narzêdzia. Podstawowe cechy maj¹ce decyduj¹cy
wp³yw na funkcjonalnoœæ eksploatacji rozwi¹zañ informatycznych zastosowanych w nowej
generacji Kompleksu SZYK/KZP to:

175
—
—
—
—
—
—
—
—

u¿ytkowanie aplikacji w konwencji internetowej,
praca w czasie rzeczywistym, w wielodostêpie i wielozadaniowoœci,
przejrzysta struktura modu³ów i funkcji,
zastosowanie mo¿liwie daleko id¹cej parametryzacji rozwi¹zañ,
natychmiastowy dostêp do ka¿dej klasy danych zapisanych w jednej bazie,
okreœlanie w³asnych kryteriów wyboru,
optymalnie rozwi¹zany sposób wyszukiwania i filtrowania informacji,
zestandaryzowana budowa okien aplikacji uwzglêdniaj¹ca zasady percepcji i ergonomii,
— odpowiednie pogrupowanie danych w oknie,
— stosowanie, w oparciu o sferê s³ownikow¹ i definicyjn¹, wysokiego poziomu mechanizmów kontrolnych eliminuj¹cych do minimum b³êdy u¿ytkowników i ograniczaj¹cego koniecznoœæ korygowania danych,
— praca w ró¿nych trybach, operatorskim, zapytania, przegl¹dania,
— czytelny system podpowiedzi, komunikatów, poleceñ,
— do³¹czenie do aplikacji programu pomocy,
— zastosowanie standardów obs³ugi analogicznych czynnoœci,
— zastosowanie graficznego interfejsu u¿ytkownika,
— udostêpnienie menu narzêdziowego.
W czêœci merytorycznej, kompleks funkcjonuje w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa
zawiera czêœæ definicyjn¹ i steruj¹c¹, umo¿liwiaj¹c¹ dostosowanie rozwi¹zañ informatycznych Kompleksu SZYK/KZP do aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów zewnêtrznych
oraz do indywidualnych potrzeb u¿ytkownika. Warstwa ta umo¿liwia miêdzy innymi:
— tworzenie s³owników u¿ytkownika dla sfery obs³ugi kadrowej,
— definiowanie ró¿nych systemów czasu pracy,
— definiowanie rozk³adu doby,
— rejestrowanie i definiowanie czytników wejœæ/wyjœæ,
— opisywanie parametrów miejsc pracy dla potrzeb rozliczenia kosztowego wynagrodzeñ,
— definiowanie limitów czasu pracy i absencji,
— parametryzowanie wielkoœci wynikaj¹cych z przepisów pañstwowych i wewnêtrznych,
— konstruowanie Ÿród³owych dokumentów p³acowych,
— definiowanie elementów p³acowych takich jak sk³adniki wynagrodzeñ, naliczenia,
podstawy, œwiadczenia, sk³adki,
— tworzenie algorytmów obliczania sk³adników wynagrodzeñ,
— dowolne definiowanie podstawowych i dodatkowych wyp³at,
— definiowanie przelewów.
Druga warstwa zawiera precyzyjnie okreœlone, standardowe, gotowe do u¿ytku modu³y
i funkcje, które s³u¿¹ g³ównie dla potrzeb gromadzenia danych, i które u¿ytkownik mo¿e
uruchamiaæ bez koniecznoœci definiowania. Zakres merytoryczny nowej generacji Kom-
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pleksu SZYK/KZP jest zgodny z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami: prawa pracy,
podatkowymi, ubezpieczeniowymi, ochrony danych osobowych, a zastosowane rozwi¹zania
powoduj¹, ¿e jest on w znacznej mierze odporny na ich zmiany. W zakresie uwzglêdnienia
potrzeb pracowników odpowiedzialnych w przedsiêbiorstwie za stosowanie w praktyce
wymogów formalno-prawnych wynikaj¹cych z przepisów pañstwowych i wewnêtrznych
u¿ytkownika, za administrowanie bazami danych i za politykê bezpieczeñstwa, niew¹tpliwe
znaczenie dla wsparcia ich dzia³alnoœci maj¹ nastêpuj¹ce cechy omawianego rozwi¹zania:
— rozbudowane funkcje administrowania dostêpem u¿ytkowników do modu³ów, funkcji oraz grup danych,
— funkcjonalna mo¿liwoœæ rozdzielenia funkcji operatorskich, kontrolnych i zatwierdzaj¹cych,
— prowadzenie rejestrów i dzienników pracy kompleksu, w tym wynikaj¹cych z zapisów ustawowych,
— realizacja procesów autoryzacji przy pracy w sieci zewnêtrznej,
— mo¿liwoœæ odtworzenia danych w przypadku awarii systemu komputerowego.
Dane w bazie gromadzone s¹ w kontekœcie historycznym, co w praktyce umo¿liwia
œledzenie zapisów dotycz¹cych zatrudnienia i wynagrodzeñ pracowników, zmian strukturalnych w przedsiêbiorstwie w okreœlonych przez u¿ytkownika przedzia³ach czasowych.
Rozwi¹zania Kompleksu SZYK/KZP opracowane zosta³y w oparciu o obowi¹zuj¹cy
w COIG S.A. certyfikowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9000–2000, wykorzystuj¹c
w sferze projektu i oprogramowania narzêdzia, odpowiednio: PowerDesigner i PowerBuilder, a tak¿e wydajne technologie baz danych Oracle i Sybase, umo¿liwiaj¹ce instalacje
na ró¿nych platformach sprzêtowych. Rozwi¹zania cechuj¹ siê wysok¹ skalowalnoœci¹
i mog¹ byæ eksploatowane przez u¿ytkowników ró¿nych klas od ma³ych firm poczynaj¹c na
przedsiêbiorstwach wielozak³adowych koñcz¹c wielkoœci. Kompleks jest przystosowany do
œwiadczenia ró¿nego rodzaju takich jak np.: eksploatacja autonomiczna u klienta, pe³ny lub
ograniczony outsorcing.
Now¹ generacjê kompleksu SZYK/KZP zaprojektowano i opracowano w taki sposób, by
spe³nia³a powszechnie obowi¹zuj¹ce wymagania, posiada³a charakterystyki cechuj¹ce wspó³czesne produkty informatyczne, by³a pe³nowartoœciow¹ sk³adow¹ systemów klasy ERP
i jednoczeœnie stanowi³a dobr¹ podstawê dla dalszego rozwoju.

2. Charakterystyka funkcjonalna nowej generacji kompleksu SZYK/KZP
Nowa generacja Kompleksu SZYK/KZP ³¹cznie ze swym otoczeniem wspomaga wszystkie sfery zarz¹dzania i gospodarowania czynnikiem ludzkim w przedsiêbiorstwie. Aktualnie w wielu rozwi¹zaniach i opracowaniach dotycz¹cych sfery zatrudnieniowo-p³acowej
w przedsiêbiorstwie k³adziony jest du¿y nacisk na obs³ugê otoczenia kadrowego i p³acowego, zwi¹zan¹ z rekrutacj¹, doskonaleniem zawodowym kadr oraz œcie¿k¹ kariery. Rozwi¹zania COIG S.A. nowej generacji zapewniaj¹ niezawodn¹, zgodn¹ z przepisami i lo-
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kalnymi potrzebami firmy, obs³ugê podstawowych problemów dotycz¹cych zarz¹dzania
zasobami ludzkimi. Zapewnia to bogata funkcjonalnoœæ kompleksu. Funkcjonaln¹ charak
terystykê wyró¿nionych w nowej generacji Kompleksu modu³ów podaje siê poni¿ej.
Modu³ Pracownik – realizuje z punktu widzenia obs³ugi wszystkie proste czynnoœci
zwi¹zane z ewidencj¹ danych osobowych oraz charakterystyk¹ zatrudnionego pracownika.
Modu³ umo¿liwia tworzenie wszystkich standardowych dokumentów zwi¹zanych z obs³ug¹
kadrow¹, pocz¹wszy od umowy, poprzez ró¿nego rodzaju zaœwiadczenia, listy pracowników
na statystykach zatrudnienia skoñczywszy. Raporty typu umowy mog¹ byæ dowolnie formatowane dziêki implementacji w oprogramowaniu systemu edytora tekstu. Ponadto modu³ wyposa¿ony jest w generatory zestawieñ, które w znakomity sposób uelastyczniaj¹
rozwi¹zania oraz daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia raportów spersonalizowanych. Pomocne
w pracy s³u¿b kadrowych s¹ raporty powiadamiaj¹ce o nadchodz¹cych terminach badañ
oraz komunikaty o terminie planowanego urlopu, przesy³ane z Portalu Pracownika do
wiadomoœci pracownika i prze³o¿onego. Modu³ umo¿liwia tak¿e rejestracje danych osobowych kandydatów oraz osób obcych realizuj¹cych zlecenia cywilno-prawne. Na rysunku 1 podano przyk³ad interfejsu graficznego okna modu³u Pracownik, zawieraj¹cego
dane osobowe.

Rys. 1. Interfejs graficzny okna modu³u Pracownik zawieraj¹cego dane osobowe
Fig. 1. Graphic interface of the Worker module window containing personal data

Modu³ RCP – realizuje obs³ugê sfery czasu. Realizowane przez ten modu³ funkcje
pozwalaj¹ obs³ugiwaæ ró¿nego rodzaju kalendarze: firmy, grupy, pracownika oraz definiowaæ ró¿nego rodzaju systemy czasu pracy. Podstawow¹ funkcj¹ realizowan¹ w module
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jest gromadzenie i analiza danych o czasie pracy i absencji. Absencje rejestrowane s¹
w trzech grupach: absencje dniówkowe, godzinowe i zasi³kowe, a rozliczenia absencji,
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy, dokonywane s¹ godzinowo. Przyjazny interfejs graficzny pozwala prezentowaæ kartê pracy pracownika w postaci listy oraz w postaci
kalendarza w dowolnie wybranym okresie. Zakres informacji prezentowany w karcie pracy
jest bardzo szeroki i zawiera równie¿ informacje o bilansie czasu, zmianowoœci, czasie
ponadnormatywnym, indywidualne statystyki, dane przekazywane do systemu obliczania
wynagrodzeñ oraz dla u¿ytkowników posiadaj¹cych rejestratory, czasy wejœcia/wyjœcia.
Modu³ daje mo¿liwoœæ tworzenia wydawnictw dotycz¹cych czasu, wydawnictw analitycznych i statystycznych, na poziomie pracownika i firmy. Dla firm, które ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo zobowi¹zane s¹ do ci¹g³ego monitoringu osób w miejscach pracy, istnieje
mo¿liwoœæ uruchomienia dodatkowej funkcji Dyspozytor.
Modu³y obs³ugi sfery otoczenia p³acowego – realizuj¹ kompleksow¹ obs³ugê spraw
dotycz¹cych:
— podatku dochodowego od osób fizycznych – rejestracja oœwiadczeñ, obliczanie
zaliczek, gromadzenie danych podatkowych w kartotece przychodów, rozliczenie
roczne podatku, emisja formularzy PIT,
— ubezpieczeñ spo³ecznych – rejestracja oœwiadczeñ, obliczanie sk³adek, gromadzenie
danych w kartotece, tworzenie plików dla programu ZUS/P³atnik,
— ubezpieczeñ zdrowotnych – obliczanie sk³adek, gromadzenie danych w kartotece,
tworzenie plików dla programu ZUS/P³atnik,
— wyp³at œwiadczeñ chorobowych – ewidencja ZLA, systemowa kontrola okresów
zasi³kowych, kompleksowa obs³uga wyp³at œwiadczeñ, emisja karty zasi³kowej i innych raportów wspomagaj¹cych,
— wspó³pracy z pracownicz¹ kas¹ zapomogowo-po¿yczkow¹,
— wymiany danych z instytucjami zewnêtrznymi,
— obs³ugi spraw socjalnych.
Modu³ Osoby obce – pozwala na dokonanie ewidencji i rozliczeñ wynagrodzeñ osób nie
bêd¹cych pracownikami firmy, a realizuj¹cych na jej rzecz prace w ramach umów cywilnoprawnych.
Modu³ P³ace – realizuje obliczanie wynagrodzeñ i obs³ugê wyp³aty. Wszystkie dane
niezbêdne dla prawid³owego obliczenia wynagrodzeñ automatycznie pobierane s¹ z modu³ów dotycz¹cych zasobów kadrowych, czasu pracy oraz otoczenia p³acowego. Ponadto
w module dostêpny jest mechanizm tworzenia Ÿród³owych dokumentów p³acowych tzw.
zestawów, s³u¿¹cych do rejestrowania dodatków i potr¹ceñ kwotowych, których nie rejestruje siê w dotychczas omówionych funkcjach kompleksu. Realizacja obliczeñ odbywa siê
poprzez zdefiniowanie okresów p³acowych (list wyp³at), przy czym obliczenia dla danego
okresu p³acowego mo¿na powtarzaæ wielokrotnie, grupowo lub dla pojedynczego pracownika, a¿ do ostatecznej akceptacji i dokonania wyp³aty. Proces obliczania jest monitorowany,
wizualizowany i opatrzony odpowiednim komentarzem o stanie danych i wyniku obliczania.
Aplikacja wyposa¿ona jest w szereg raportów niezbêdnych i u³atwiaj¹cych organizacjê
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wyp³aty, a zawartoœæ paska zarobkowego pracownika jest definiowana w zale¿noœci od
potrzeb informacyjnych do przekazania. Sposób realizacji wyp³aty jest dowolny, zale¿ny od
potrzeb u¿ytkownika, wyp³ata dla pracownika mo¿e byæ realizowana w kasie lub przelewem
na konta osobiste. W obs³udze przelewów istnieje mo¿liwoœæ definiowania struktury plików
przelewów przesy³anych do banku, definiowania kont p³atnika, z których ma byæ dokonany
przelew wraz z kontrol¹ zadeklarowanej kwoty dostêpnej na koncie oraz s¹ tworzone
odpowiednie raporty. Ciekaw¹ funkcj¹, która wystêpuje w module P³ace jest funkcja Wyp³aty zaleg³e. Pozwala ona zrealizowaæ wyp³aty reklamacji wynagrodzeñ pracowników
aktualnie zatrudnionych oraz pracowników zwolnionych, a tak¿e, co jest wa¿ne, wynagrodzenia zaliczyæ do odpowiednich okresów rozliczeniowych z punktu widzenia obliczania
zasi³ków chorobowych, podatku, ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych. Bardzo wa¿n¹
funkcja realizowan¹ w module P³ace jest rozliczanie kosztowe wynagrodzeñ i funduszu
bezosobowego, przygotowanie rozdzielników kosztów oraz przygotowanie dekretów ksiêgowych rozliczenia p³ac i dekretów ksiêgowych potr¹ceñ dla potrzeb kompleksu finansowo-ksiêgowego. Dla u¿ytkowników realizuj¹cych procesy szczegó³owego kosztowego rozliczenia wynagrodzeñ, istnieje mo¿liwoœæ uruchomienia funkcji dekretacji dniówek oraz
dodatków p³acowych na miejscach pracy, które s¹ charakteryzowane przez elementy struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa jak: stanowisko kosztów, obiekt, zlecenie, komórka
organizacyjna itp. i mog¹ byæ definiowane w zale¿noœci od potrzeb.

3. Integracja zewnêtrzna kompleksu SZYK/KZP
Nowa generacja Kompleksu SZYK/KZP jest wyposa¿ona w mechanizmy autonomicznej
obs³ugi kartotek strukturalnych firmy oraz kartotek instytucji zewnêtrznych, takich jak:
banki, urzêdy skarbowe, organizacje zwi¹zkowe, organizacje ubezpieczeniowe, kasy. W praktyce oznacza to, ¿e jest produktem gotowym do pracy po uruchomieniu bez koniecznoœci
zakupu dodatkowych modu³ów obs³ugi w/w kartotek. Kompleks jest przystosowany do
wspó³pracy z innymi zewnêtrznymi systemami, które nie s¹ czêœci¹ systemu SZYK i nie s¹
autorstwa COIG S.A. W ramach tej wspó³pracy:
— realizuje eksport danych do programu ZUS/P³atnik w zakresie dokumentów zg³oszeniowych i rozliczeniowych,
— utworzenie pliku dla systemów typu Home Banking lub dowolnego banku,
— umo¿liwia utworzenie pliku dla systemów typu Home Banking lub dowolnego banku,
dziêki rozwi¹zaniom definiowania struktury dowolnego pliku przelewu bankowego,
— przygotowuje dekrety ksiêgowe rozliczenia kosztowego p³ac dla kompleksów finansowo-ksiêgowych,
— przygotowuje dekrety ksiêgowe rozliczeñ z pracownikami typu: alimenty, zajêcia
komornicze, ubezpieczenia dla kompleksów finansowo-ksiêgowych,
— importuje dane pracowniczej kasy zapomogowo-po¿yczkowej dla potrzeb obliczania
sk³adek i obs³ugi zad³u¿enia w systemie p³acowym oraz eksportuje wyniki obliczeñ,
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— importuje dane SKOK dla potrzeb obs³ugi zad³u¿enia w systemie p³acowym oraz
eksportuje wyniki obliczeñ.
W ramach Zintegrowanego Systemu Wspomagaj¹cego Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem –
system SZYK, nowa generacja Kompleksu Zatrudnieniowo-P³acowego SZYK/KZP jest
w pe³ni zintegrowana z innymi komponentami i kompleksami systemu SZYK, co przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat powi¹zañ nowej generacji Kompleksu SZYK/KZP z innymi komponentami i kompleksami
system SZYK
Fig. 2. New generation of the SZYK/KZP complex: a diagram of its connections with other components
and complexes of the SZYK system

4. Aplikacje wspó³pracuj¹ce z now¹ generacj¹ kompleksu SZYK/KZP
W ramach Agendy Zarz¹dzania i Gospodarowania Zasobami Ludzkimi Przedsiêbiorstwa, z rozwi¹zaniami nowej generacji Kompleksu SZYK//KZP œciœle wspó³pracuj¹ dwie
oddzielne aplikacje: Hurtownia Danych i Portal Pracownika.
4.1. H u r t o w n i a d a n y c h
Wychodz¹c naprzeciw rosn¹cym potrzebom w zakresie dalszego wykorzystania i przetwarzania danych kadrowych zgromadzonych w zasobach bazowych nowej generacji Kompleksu SZYK/KZP, rozwi¹zania jego uzupe³niono o Hurtowniê Danych – KZP/HR. Zebranie danych w okreœlonych, prostych strukturach oraz zastosowanie nowoczesnych narzêdzi obs³ugi hurtowni stwarza dodatkowe mo¿liwoœci kierownictwu przedsiêbiorstwa
w uzyskaniu niezbêdnych informacji dla celów analitycznych i zarz¹dczych. Hurtownia jest
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w naturalny sposób zasilana danymi Kompleksu SZYK/KZP poprzez odpowiednie mechanizmy sk³adowania danych, a jako narzêdzie umo¿liwiaj¹ce dostêp do danych zgromadzonych w hurtowni, realizacjê raportowania, tworzenie zapytañ i analiz, zarz¹dzanie wydajnoœci¹ przyjêto Business Objects.
4.2. P o r t a l P r a c o w n i k a
Jest kolejn¹ aplikacj¹ bardzo mocno zwi¹zan¹ z now¹ generacj¹ Kompleksu SZYK/KZP.
Realizuj¹c wymogi ustawowe oraz oczekiwania u¿ytkowników, rozwi¹zania Portalu Pracownika oparte o zastosowanie Internetu umo¿liwiaj¹ udostêpnienie pracownikowi do
wgl¹du jego danych ze sfery kadrowo-zatrudnieniowej, czasu pracy i absencji, informacji
p³acowych i szeroko rozumianego otoczenia p³acowego (podatki, ubezpieczenia spo³eczne
i zdrowotne, sk³adki organizacji itp.). Wgl¹d pracownika do swoich, zarejestrowanych
w systemach informatycznych, danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu jest
konieczny ze wzglêdu na wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe
w rozumieniu tej ustawy to: dane identyfikacyjne, dane o adresach, dane o rodzinie. Czêœæ
Portalu Pracownika prezentuj¹ca wy¿ej wymienione informacje ma za zadanie wype³niæ
wymogi tej ustawy i jednoczeœnie daæ pracownikowi mo¿liwoœæ poinformowania s³u¿b
kadrowych o brakach lub b³êdach w zarejestrowanych danych, poprzez przes³anie drog¹
elektroniczn¹ odpowiedniego sprostowania, bez koniecznoœci osobistego stawiania siê w odpowiednich dzia³ach. Prezentacja innych danych z obszaru kadrowo-p³acowego, takich jak
informacje dotycz¹ce: umowy o pracê, przebiegu i historii zatrudnienia oraz sta¿u pracy,
informacje o kwalifikacjach i odbytych kursach, dane dotycz¹ce kasy zapomogowo-po¿yczkowej oraz o przynale¿noœci organizacyjnej i p³aconych sk³adkach, informacje o zarobkach, przegl¹d odprowadzonych sk³adek ZUS i zaliczek podatkowych ma za zadanie
odci¹¿yæ kompetentne w tych dziedzinach s³u¿by przedsiêbiorstwa od bezpoœredniego
udzielania informacji pracownikowi. W czêœci portalu odnosz¹cej siê do sfery czasu prezentowana jest szczegó³owa informacja dotycz¹ca rejestracji czasu (czasy wejœcia/ wyjœcia,
absencje, nadgodziny, czas zaliczony) przedstawiona w formie karty pracy wraz z miesiêcznym bilansem czasu pracy i rocznym bilansem nadgodzin, szczegó³owy bilans nadgodzin pracownika wraz z informacj¹ o ich zap³acie lub wybraniu w zamian czasu wolnego,
wykaz absencji oraz przys³uguj¹cych pracownikowi limitów absencji i ich wykorzystania,
plan urlopu (z mo¿liwoœci¹ sporz¹dzenia go przez pracownika na pocz¹tku roku kalendarzowego) i porównanie go z faktycznym wykorzystaniem oraz dla potrzeb kierownictwa
(przy posiadaniu odpowiednich uprawnieñ) – dostêp do informacji dotycz¹cej rejestracji
czasu podleg³ych pracowników. W ramach komunikacji miêdzy pracownikiem, a kierownictwem, portal umo¿liwia zg³aszanie w formie elektronicznej takich spraw jak: wniosek
o udzielenie urlopu, wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny, zezwolenie na
odpracowanie niedoborów oraz udzielanie przez zwierzchnika zgody lub odmowy. Portal
Pracownika mo¿e byæ zasilany z dowolnej bazy danych. W aktualnej wersji zasilany jest
danymi kadrowo-p³acowymi gromadzonymi w zasobach nowej generacji Kompleksu
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SZYK/KZP lub systemu obs³uguj¹cego jednostki administracji publicznej KSAT. Indywidualny dostêp do danych chroniony jest poprzez mechanizmy powszechnie stosowane
w tego typu rozwi¹zaniach.

5. Dalsze prace nad now¹ generacj¹ kompleksu SZYK/KZP
W dalszych pracach nad now¹ generacj¹ Kompleksu SZYK/KZP przewiduje siê modyfikacjê rozszerzaj¹ca funkcjonalnoœæ obs³ugi szkoleñ, wykonanie dodatkowych modu³ów
realizuj¹cych ewidencjê i rozliczanie zadañ pracowników etatowych, obs³uguj¹cych rozliczenia z pracownikami, umo¿liwiaj¹cych zarz¹dzanie wyjazdami s³u¿bowymi, zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi i rozwojem pracowników, co znacznie poszerzy dotychczasowy zakres
funkcjonalny zastosowañ kompleksu.

6. Stan wdro¿eñ oraz Ÿród³a efektywnoœci zastosowania
Nowa generacja Kompleksu SZYK/KZP zosta³a wdro¿ona w firmach: EMES Mining
Service Sp. z o.o., Polsko-Wêgierska Spó³ka Akcyjna Haldex i COIG S.A. oraz przemys³owo uruchomiona w kopalni Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. oraz w Centrali Kompanii Wêglowej S.A.
Efektywnoœæ praktycznych zastosowañ nowej generacji Kompleksu SZYK/KZP wynika
z ró¿nych Ÿróde³, które mo¿na podzieliæ na Ÿród³a efektów wynikaj¹cych z usprawnienia
toku prac ewidencyjno-rozliczeniowych i zmniejszenia ich pracoch³onnoœci oraz na Ÿród³a
efektów zwi¹zanych z usprawnieniem zarz¹dzania w obszarze gospodarki zatrudnieniowo-p³acowej.
Do grupy efektów zwi¹zanych z usprawnieniem toku prac ewidencyjno-rozliczeniowych
mo¿na zaliczyæ m.in.:
— eliminacjê zbêdnych procesów przekazywania danych sfery kadrowej i czasu do
procesów obliczania p³ac,
— wykorzystanie procedur kronowskich dla realizacji d³ugotrwa³ych i skomplikowanych procesów rozliczania czasu, przeliczania limitów absencji i obliczania sta¿y,
— udostêpnienie mechanizmów tworzenia elektronicznego dokumentu p³acowego,
— pe³n¹ automatyzacjê toku obliczeñ p³ac na ró¿nych poziomach grupowania pracowników do obliczeñ,
— pe³n¹ automatyzacjê procesu tworzenia przelewów wynagrodzeñ,
— uproszczenie procesu rozliczeñ funduszu p³ac i bezosobowego oraz automatyczne
tworzenie gotowych dekretów ksiêgowych,
— ograniczenie do minimum manualnego wype³niania ró¿nego rodzaju dokumentów
typu zaœwiadczenia,
— stworzenie mo¿liwoœci automatycznego przekazywania danych do dalszej obróbki.
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Do grupy efektów zwi¹zanych z usprawnieniem zarz¹dzania w obszarze gospodarki
zatrudnieniowo-p³acowej mo¿na zaliczyæ m.in.:
— umo¿liwienie bie¿¹cego kontrolingu czasu pracy i realizowanych zadañ,
— dostarczenie narzêdzi do wykonywania przekrojowych analiz i statystyk zatrudnienia,
— dostarczenie kierownictwu przedsiêbiorstwa narzêdzia umo¿liwiaj¹cego sprawowanie bie¿¹cego nadzoru nad gospodark¹ p³acow¹.

Wnioski
1. Nowa generacja Kompleksu Zatrudnieniowo-P³acowego SZYK/KZP oparta o najnowsze
techniki i technologie informatyczne stanowi dla u¿ytkownika przyjazne, graficzne
narzêdzie, wspomagaj¹ce prace s³u¿b zatrudnieniowo-p³acowych w ka¿dej komórce
organizacyjnej.
2. Uwzglêdnienie w rozwi¹zaniach nowej generacji Kompleksu SZYK/KZP aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów zatrudnieniowo-p³acowych powoduje, ¿e rozwi¹zania te w pe³ni
spe³niaj¹ potrzeby i wymogi jego u¿ytkowników.
3. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rozwi¹zania Portalu Pracownika, w którym dziêki bezpoœredniemu dostêpowi przez Internet, ka¿dy pracownik firmy ma mo¿liwoœæ wgl¹du
w swoje dane i uzyskanie podstawowych informacji z zakresu obszaru kadrowo-p³acowego bez anga¿owania dodatkowych si³ i œrodków pracodawcy.
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Abstract
The article features basic answers and functional scope of a new generation of the Employment-Wage
Complex SZYK/KZP. It presents the current state of the system implementation and the sources of its application
effectiveness.

GOSPODARKA
Tom 23

SUROWCAMI

MINERALNYMI

2007

Zeszyt specjalny 4

JERZY KUBIAK*, LES£AW SIKORA*, ROMAN JEDLECKI*, GRZEGORZ PASTERNAK*,
LECH RYBA£KO**, ANDRZEJ WABIK**

Aplikacja wspomagaj¹ca miesiêczne odbiory robót górniczych
(ORG G) w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

S³owa kluczowe
Górnictwo, z³o¿e rud miedzi, system informatyczny, bazy danych, odbiory robót górniczych
Streszczenie
W kopalni „Polkowice-Sieroszowice” prowadzi siê comiesiêczn¹ ewidencjê wykonanych robót górniczych.
Dotychczas najs³absz¹ stron¹ przeprowadzania tych obliczeñ by³ brak odpowiednich narzêdzi dla s³u¿by geologicznej. Dziêki „aplikacji odbiorowej” mo¿na szybciej i precyzyjniej przeprowadziæ wspomniane wyliczenia,
trwale zapisuj¹c je w cyfrowej bazie danych „Oracle”. Poprzez zapytania do bazy (SQL) mo¿na w ka¿dej chwili
uzyskaæ informacje zarówno liczbowe jak i graficzne dotycz¹ce przeprowadzonych obliczeñ. Aplikacjê budowano
wykorzystuj¹c doœwiadczenie geologów górniczych naszej kopalni we wspó³pracy z informatykami z firmy SHH
z Wroc³awia.

Wprowadzenie
W zak³adach górniczych „Polkowice-Sieroszowice” w uk³adzie miesiêcznym prowadzona jest analiza gospodarki z³o¿em (odbiór robót górniczych). Rozliczenie (w uk³adzie
oddzia³-rejon-kopalnia) obejmuje wyliczenie masy urobku (wynikaj¹cej z furty eksploatacyjnej), masy kopaliny, metalu – miedzi, jak równie¿ zawartoœci procentowej Cu w wydobytym urobku i kopalinie. Powy¿sze analizy przeprowadzane s¹ w oparciu o zlokalizowane rejony dzia³alnoœci górniczej wynikaj¹ce z odbiorowych map mierniczych i szkiców
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sztygarskich. Dotychczas najs³absz¹ stron¹ w miesiêcznym rozliczeniu wykonanych robót
górniczych by³ brak odpowiednich, jednoznacznie zdefiniowanych narzêdzi, za pomoc¹
których mo¿na precyzyjnie i stosunkowo szybko wykonaæ w³aœciwe wyliczenia i analizy.

1. Dotychczasowa metoda odbioru robót górniczych
Podstaw¹ do wyliczenia parametrów geologicznych (mi¹¿szoœæ z³o¿a, zawartoœæ % Cu
kopaliny-urobku, zasobnoœæ wynikaj¹ca ze z³o¿a bilansowego i furty eksploatacyjnej, ciê¿ar
objêtoœciowy kopaliny-urobku) s¹ analizy z prób bruzdowych pobieranych w odpowiedniej
siatce z ociosów wyrobisk górniczych i „dowiertów z³o¿owych” w strop i sp¹g wyrobisk.
Uwzglêdniaj¹ one typy litologiczne rudy miedzi. Dane z poszczególnych prób bruzdowych
i dowiertów wraz z analizami w uk³adzie sekcyjnym (obszar górniczy podzielony jest na
arkusze sekcyjne o wymiarach 1600 × 1000 m) zapisywane s¹ w bazie „Geolog” za pomoc¹
programu „Geolog”. W oparciu o kryteria bilansowoœci program ten pozwala na obliczanie
podstawowych parametrów z³o¿a (rys. 1) w punkcie, jak równie¿ w zadanym obszarze (blok
geologiczny) (rys. 2). Lokalizacja poboru prób bruzdowych ewidencjonowana jest w rysunku sekcyjnym przy pomocy aplikacji dzia³aj¹cej w œrodowisku Microstation (rys. 3).
Po wykonaniu przez dzia³ mierniczy mapy odbioru robót górniczych w œrodowisku
Microstation za dany miesi¹c (podstawa – pomiary do³owe i szkice sztygarskie) (rys. 4),
uwzglêdniaj¹c granice gmin, wieloboki i bloki geologiczne, granice pól i piêter eksploa-

Rys. 1. Œrednie parametry z³o¿a z próby bruzdowej
Fig. 1. Average deposit parameters from a sample
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Rys. 2. Œrednie parametry z³o¿a w bloku geologicznym
w – wêglany, l – ³upek miedzionoœny, p – piaskowiec, R – z³o¿e razem
Fig. 2. Average deposit parameters in a geological block

Rys. 3. Przyk³ad mapy z naniesionymi punktami opróbowania
Fig. 3. Example of a map with plotted sampling points
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Rys. 4. Przyk³ad mapy elektronicznej fragmentu oddzia³u z naniesionymi robotami górniczymi
oraz z granicami wed³ug których nale¿y rozliczyæ powierzchnie
Fig. 4. Example of an electronic map of a mining section fragment with plotted mining operations and with
the borders according to which the areas should be calculated

tacyjnych mierniczy wraz z geologiem dokonuje podzia³u powierzchni odbiorowej na
mniejsze obszary. Podzia³ ten dokonuje siê z uwagi na okreœlenie rodzaju robót (roboty
przygotowawcze, eksploatacyjne – postêp, likwidacja – eksploatacja filarów itp.), oszacowanie jednorodnoœci parametru z³o¿owego (mi¹¿szoœæ z³o¿a bilansowego, bilansowoœæ
danego typu litologicznego rudy, zasobnoœæ z³o¿a bilansowego itp.), jednorodnoœæ systemu
eksploatacji (eksploatacja pe³n¹ furt¹ z³o¿ow¹, eksploatacja „selektywna”, np. „pó³ka kamienna”, „próg z³o¿owy” itp.) jak równie¿ z uwagi na wysokoœæ furty eksploatacyjnej i jej
usytuowanie w pionie wzglêdem stropu piaskowca (jako repera). Wydzielonym obszarom
geolog przypisuje œrednie ciê¿ary objêtoœciowe, w oparciu o które mierniczy wylicza masê
urobku z furty eksploatacyjnej i masê ska³y p³onnej urobionej w procesie eksploatacji.
W celu okreœlenia niezbêdnych danych geologicznych geolog zak³ada „odbiorowe bloki
geologiczne”. W oparciu o próby zawarte w poszczególnych blokach program „Geolog”
wariantowo przeprowadza analizy poszczególnych parametrów zarówno dotycz¹cych kopaliny (w granicach okreœlonych kryteriami bilansowoœci) jak równie¿ w granicach furty
eksploatacyjnej – urobkowej. Podstaw¹ w³aœciwego wyliczenia œrednich parametrów z³o¿a
jest utworzenie jednorodnych obszarów geologicznych ze wzglêdu na cechy z³o¿a. Zmusza
to geologa do ¿mudnej i d³ugotrwa³ej analizy prób bior¹cych udzia³ w obliczeniach ko-
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rzystaj¹c ka¿dorazowo z okien edycyjnych programu „Geolog”. Dodatkowo, bezpoœredni
brak wspó³pracy programu „Geolog” z pozosta³ymi materia³ami odbiorowymi w postaci
szkiców i map powodowa³, ¿e proces przygotowania danych do wyliczenia parametrów
odbiorowych by³ bardzo ¿mudny i czasoch³onny, wymagaj¹cy od geologa obs³uguj¹cego
dany oddzia³ szczegó³owej wiedzy z zakresu wykszta³cenia z³o¿a i jego parametrów. Bior¹c
pod uwagê wielkoœæ i rozmieszczenie p³aszczyzn eksploatacji, skomplikowan¹ budowê
i niejednorodnoœæ z³o¿a, jak równie¿ iloœæ danych do przeanalizowania mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdów sta³a siê bardzo realna, zw³aszcza, ¿e nie posiadaliœmy narzêdzi umo¿liwiaj¹cych bie¿¹c¹ kontrolê i weryfikacjê poprawnoœci dokonanych podzia³ów i obliczeñ.
Kolejnym etapem jest wype³nienie oddzia³owych tabel odbiorowych sporz¹dzonych
w formacie Excel. Powy¿sze tabele wype³niane s¹ rêcznie przy uwzglêdnieniu dokonanych
podzia³ów i wyliczeñ. Efektem finalnym jest zbiorcze zestawienie odbiorów robót górniczych, w uk³adzie oddzia³-rejon-kopalnia. Zestawienie zbiorcze realizowane jest wykorzystuj¹c mo¿liwoœci i narzêdzia arkusza kalkulacyjnego Excel. Dodatkowo na potrzeby
ewidencjonowania odbioru robót górniczych geolog dla udokumentowania jakoœci przypisanych parametrów poszczególnym obszarom odbiorowym zmuszony by³ rêcznie wype³niaæ formularze dotycz¹ce prób i ich œrednich parametrów. Taka forma przeprowadzania
obliczeñ sprowadza³a siê niejednokrotnie do rêcznych zapisów i obliczeñ przy u¿yciu
kalkulatora, przez co odtworzenie materia³ów Ÿród³owych stawa³o siê bardzo czasoch³onne.
W zwi¹zku z powy¿szymi niedogodnoœciami i rosn¹cymi potrzebami szybkich i precyzyjnych informacji dotycz¹cych wielkoœci, jakoœci i charakteru robót górniczych zarówno
w uk³adzie miesiêcznym jak i w uk³adzie narastaj¹cym powsta³a aplikacja „ORG-G”.

2. Rozliczanie robót górniczych za pomoc¹ „Aplikacji odbiorowej ORG-G”
Aplikacja Odbiorowa ORG-G wykorzystuje:
1. Œrodowisko bazodanowe Oracle; w nim zapisywane i przechowywane s¹ wszystkie
informacje dotycz¹ce wprowadzonych danych odbiorów zarówno czêœæ tabelaryczna
jak i graficzna.
2. Program Microstation w celu graficznego zobrazowania wykonywanych dzia³añ.
3. Arkusz kalkulacyjny Excel do zestawieñ tabelarycznych (szablony).
Warunkiem koniecznym przed podjêciem pracy z aplikacj¹ jest wczytanie do bazy
Oracle aktualnych danych geologicznych z prób bruzdowych oraz odbiorowych map mierniczych. Aplikacja ORG-G dzia³aj¹ca w œrodowisku Microstation, komunikuje siê z baz¹
danych poprzez SQL-a (Structured Query Language).
Uruchamiaj¹c aplikacjê u¿ytkownik loguje siê na swoje has³o, a nastêpnie poprzez
ustawienia globalne i parametry pracy dokonuje odpowiednich i w³aœciwych ustawieñ
niezbêdnych do prawid³owego dzia³ania programu (rys. 5).
Poprzez „zatwierdzenie” aplikacja zostaje uruchomiona i otwiera siê wraz z Microstation
w³aœciwe okno menu g³ównego (rys. 6).
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Rys. 5. Okna logowania i ustawieñ pracy aplikacji ORG-G
Fig. 5. Logging an ORG-G work application set up windows

Rys. 6. Okno g³ówne aplikacji odbiorowej
Fig. 6. Reception application main window
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2.
3.
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Dzia³anie aplikacji ORG-G nale¿y podzieliæ na kilka etapów:
Aktualizacja bazy danych.
Obszary geologiczne.
Obszary technologiczne.
Przypisanie i agregacja najmniejszych obszarów odbiorowych (analiza rysunku odbiorowego w oparciu o wyznaczone granice pkt. 2–3).
Zestawienia tabelaryczne.
2.1. O b s z a r y g e o l o g i c z n e
2.1.1. Rysowanie obszarów geologicznych i wyliczanie œrednich parametrów
geologicznych

Ta czêœæ aplikacji s³u¿y do tworzenia obszarów jednorodnych pod wzglêdem parametrów geologicznych i okreœlenia œredniego parametru (mi¹¿szoœæ z³o¿a bilansowego,

Rys. 7. Okno do wyznaczania i wykreœlania obszarów geologicznych
Fig. 7. Window for determining and plotting the geological areas
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zawartoœæ %Cu w z³o¿u bilansowym, ciê¿ar objêtoœciowy i zasobnoœæ) w celu wyliczenia
w danym miesi¹cu urobionej robotami górniczymi kopaliny i Cu. Po uruchomieniu listy
obszarów geologicznych wyœwietla siê jako plik odniesienia mapa miernicza z wykonanymi
robotami górniczymi, na której geolog wykorzystuj¹c funkcjê „Dodaj nowy obszar geologiczny” wykreœla obszary jednorodne geologicznie. Do wyrysowywania obszarów wykorzystuje siê standardowe narzêdzia Microstation. Mo¿na w ten sposób wyznaczyæ dowoln¹
iloœæ obszarów, które pojawiaj¹ siê na mapie oraz edytuj¹ siê w oknie „Obszary geologiczne”
(rys. 7).
Nastêpnie za pomoc¹ funkcji „Przypisz próby” do poszczególnych obszarów, w oparciu
o wspó³rzêdne i dane z bazy Oracle wczytywane s¹ próby bruzdowe, które wraz z dok³adnym
opisem oraz parametrami z³o¿owymi wyœwietlaj¹ siê u¿ytkownikowi w tabeli „Wyniki dla
obszaru geologicznego” (rys. 8).

Rys. 8. Tabela z przypisanymi do obszaru próbami wraz z parametrami
Fig. 8. Table with samples and parameters assigned to the area
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2.1.2. Analiza utworzonych obszarów geologicznych pod k¹tem jednorodnoœci
parametrów geologicznych
Ta czêœæ aplikacji jest jednym z wa¿niejszych elementów, poniewa¿ poprawne jej
wykorzystanie jest gwarantem rzetelnych wyliczeñ urobionej kopaliny i metalu (Cu). Do
sprawdzenia poprawnoœci utworzonych (jednorodnych) obszarów s³u¿y wiele prostych
w u¿yciu oraz zobrazowaniu funkcji (rys. 9).
Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawione s¹ w formie tabelarycznej i graficznej
na mapie. Dla przyk³adu wybrano analizê obszarów wystêpowania p³onnego piaskowca
„Zaznacz próby z p³onnym piaskowcem” (rys. 10). Powy¿sza analiza polega na zaznaczeniu
w obrêbie prób przypisanych do danego obszaru tych prób, w których nie stwierdzono
piaskowca okruszcowanego bilansowo.

Rys. 9. Polecenia s³u¿¹ce do analizy jednorodnoœæi z³o¿a
Fig. 9. Commands for deposit homogeneity analysis
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Rys. 10. Przyk³ad analizy z³o¿a pod katem okruszcowania bilansowego piaskowca
Fig. 10. Example of deposit analysis in respect of sandstone balance mineralization

W pojedynczych 10 spoœród 18 prób przypisanych do obszaru geologicznego stwierdzony jest piaskowiec okruszcowany bilansowo. Próby z okruszcowanym piaskowcem
zaznaczone s¹ kolorem fioletowym.
Analizowane próby mo¿na w ka¿dej chwili wyœwietliæ na mapie, na tle wykreœlonych
uprzednio obszarów geologicznych i zakresów robót górniczych.
2.1.3. Podzia³ i modyfikacja pierwotnie utworzonych
obszarów geologicznych
Po przeprowadzeniu wieloaspektowych analiz nale¿y zmodyfikowaæ lub podzieliæ
utworzone obszary. Powy¿sza analiza (rys. 10) przedstawiona na mapie jest podstaw¹ do
podzia³u obszaru geologicznego na mniejsze, jednorodne z uwagi na zadany parametr
(rys. 11).
Na mapie aplikacja odpowiednim kolorem zaznacza próby spe³niaj¹ce lub nie spe³niaj¹ce
(zale¿nie od analizy) danego kryterium (zapytania do bazy). Dziêki takiej analizie w rysunku
mo¿emy dokonaæ podzia³ów i modyfikacji pierwotnie utworzonych obszarów geologicznych (rys. 10). S³u¿y do tego funkcja „Podziel obszar geologiczny”, „Modyfikuj obszar
geologiczny”. Po ka¿dym podziale lub modyfikacji obszaru geologicznego nale¿y ponownie
przypisaæ próby w celu wyliczenia w³aœciwego parametru.
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Rys. 11. Podzia³ obszaru geologicznego z uwagi na wystepowanie stref z okruszcowanym bilansowo
piaskowcem
Próby zaznaczone ko³ami posiadaj¹ okruszcowany bilansowo piaskowiec.
Obszar „G51 front” zosta³ podzielony na trzy obszary: G51 front/1, G51 front/2, G51 front/3
Fig. 11. Geological area partition in respect of balance mineralized sandstone occurrence

2.1.4. Raport z obszarów geologicznych
Po zakoñczeniu analizy obszarów geologicznych, dla ka¿dego z nich mo¿emy wyœwietliæ
raport i eksportowaæ go do Excela w postaci tabeli (rys. 12).
Po wyliczeniu parametrów bilansowych dla ka¿dego z obszarów geologicznych mo¿na
wyedytowaæ w formacie arkusza Excel gotowe zestawienie zbiorcze jakoœci urobionej
kopaliny za dany miesi¹c dla danego oddzia³u (rys. 13).
Z poziomu obszaru geologicznego mo¿liwa jest wizualizacja np. statystyki prób danego
obszaru (rys. 14), rozk³adu œredniej zawartoœci Cu w obszarze geologicznym (rys. 15) czy
rozk³adu zawartoœci Cu w próbie bruzdowej (rys. 16).
Kolejnym etapem dzia³ania aplikacji ORG-G jest zapisanie „Obszarów geologicznych”
jako „Obszary technologiczne”.
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Rys. 12. Raport z obszaru geologicznego: próby wziête do obliczeñ w podziale na typy litologiczne
oraz œrednie parametry
Fig. 12. Report from the geological area: samples taken to calculations devided into litho logical types
and average parameters
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Rys. 13. Raport œrednich parametrów jakoœciowych dla kopaliny wraz z wykazem prób dla oddzia³u
Fig. 13. Average quality parameters report for the mineral together with samples specification for the mining section
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Rys. 14 Statystyka prób dla danego obszaru geologicznego
Fig. 14. Samples statistics for the given geological area

Rys. 15 Rozk³ad zawartoœci Cu w obszarze geologicznym
Fig. 15. Cu content distribution in the geological area

199

Rys. 16. Rozk³ad zawartoœci Cu w próbie bruzdowej
Fig. 16. Cu content distribution in the sample

2.2. O b s z a r y t e c h n o l o g i c z n e
2.2.1. Podzia³ obszarów technologicznych, edycja rodzaju i wielkoœci furty
eksploatacyjnej oraz typu robót górniczych
Ta czêœæ aplikacji odpowiada za prawid³owe przyporz¹dkowanie wydzielonym obszarom: rodzaju technologii urabiania z³o¿a, furty eksploatacyjnej jak równie¿ na wyliczenie
jakoœci ska³ otaczaj¹cych z³o¿e w furcie eksploatacyjnej. Bior¹c pod uwagê typ i rodzaj robót

Rys. 17. Edycja furty eksploatacyjnej z poziomu listy obszarów technologicznych
Fig. 17. Editing of the ore body exploitation thickness from the list of the operational mining areas
(with the type of exploitation (full face/selective) which should be applied)
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Rys. 18. Edycja furty eksploatacyjnej z poziomu danego obszaru technologicznego
Fig. 18. Editing of types and kinds of mining operations connected with cumulative list of the operational
mining areas (with the type of exploitation (full face/selective) which should be applied)

Rys. 19. Edycja typów i rodzajów robót górniczych wraz z zestawieniem zbiorczym obszarów technologicznych
Fig. 19. Editing of types and kinds of mining operations connected with cumulative list of the operational
mining areas (with the type of exploitation (full face/selective) which should be applied)
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górniczych wydzielamy podobszary technologiczne. Mechanizm podzia³u obszarów technologicznych wykorzystuje podstawowe narzêdzia Microstation i jest identyczny jak przy
obszarach geologicznych.
Kolejnym krokiem jest zadanie furty eksploatacyjnej oraz okreœlenie rodzaju prowadzonych robót górniczych (lista zapisana w s³ownikach aplikacji). Przypisanie furty eksploatacyjnej realizowane jest bezpoœrednio wyœwietlaj¹c listê obszarów technologicznych
(rys. 17) lub w tabeli dla danego obszaru technologicznego (rys. 18).
Furta eksploatacyjna zadawana jest dla czêœci wêglanowej oraz dla czêœci piaskowcowej
(uwzglêdnia strop piaskowca jako reper). Podczas edycji furty eksploatacyjnej w osobnych
kolumnach mamy podgl¹d na przedzia³ bilansowy z³o¿a, co pozwala nam na w³aœciwe
dobranie furty (rys. 17).Wraz z edycj¹ furty eksploatacyjnej okreœlane s¹ typy i rodzaje robót
górniczych, np. eksploatacja-postêp, przybierki ociosów, eksploatacja-likwidacja, eksploatacja pe³n¹ furt¹, eksploatacja selektywna (pó³ka kamienna, próg rudny…) itp. Po wype³nieniu wszystkich elementów powstaje tabelaryczne zestawienie zbiorcze obszarów
technologicznych danego oddzia³u (rys. 19).
2.2.2. Analizy i zestawienia tabelaryczne dla obszaru technologicznego
Dla ka¿dego z obszarów technologicznych istnieje mo¿liwoœæ edycji œrednich parametrów okreœlonych w przedziale „furta eksploatacyjna” w rozbiciu na „kamieñ nad z³o¿em” – „z³o¿e (kopalina)” – „kamieñ pod z³o¿em” (rys. 20).

Rys. 20. Œrednie parametry w granicach okreœlonych furt¹ eksploatacyjn¹
Fig. 20. Average parameters within borders described by established ore body exploitation thickness

Dodatkowo aplikacja umo¿liwia w szybki i czytelny sposób graficzne przedstawienie
wybranego zagadnienia niezbêdnego do analiz, przyk³adowo rozmieszczenie okruszcowania
w próbach bruzdowych wraz ze œrednimi parametrami jakoœciowymi Cu (rys. 21).
2.2.3. Przypisanie do obszarów technologicznych do powierzchni odbiorowych
Po graficznym okreœleniu granic i zakoñczeniu edycji obszarów technologicznych nastêpuje przypisanie i przeliczenie zadanych w obszarze technologicznym parametrów. Ka¿-

202

Rys. 21. Wycinek analizy graficznej rozmieszczenia okruszcowania wraz ze œrednimi parametrami
prób bruzdowych
Fig. 21. A fragment of the graphical analysis of the mineral distribution within the ore body with average
parameters of the samples

dy element odbiorowej mapy mierniczej posiada odpowiedni atrybut, grafikê i warstwê
w zwi¹zku z czym aplikacja ORG-G analizuje i uwzglêdnia to wszystko przetwarzaj¹c dane
na tym etapie.
2.3. W y r o b i s k a g ó r n i c z e
Po przeliczeniu danych w koñcowym etapie pracy w „obszarze technologicznym” po
przejœciu do „listy wyrobisk” powstaje szereg sk³adowych obszarów, których iloœæ uzale¿niona jest od liczby obszarów technologicznych, wynikaj¹cych z mierniczej mapy odbiorowej, jak równie¿ z granic wymuszonych przepisami ewidencyjnymi prawa geologicznego
i górniczego, w których wyliczana jest masa kopaliny, rudy i metalu (Cu). Kolejnym etapem
jest agregacja obszarów, których wyznacznikiem jest np. granica gmin, dokumentacyjnych
bloków geologicznych, pól i piêter, ten sam blok geologiczny (te same parametry bilansowe
dla kopaliny), jak równie¿ technologiczny (ten sam rodzaj, charakter robót, ta sama furta
eksploatacyjna) itp. Istnieje równie¿ potrzeba ewidencji i odbioru robót górniczych, których
specyfika nie pozwala na zobrazowanie ich w odbiorowej mapie mierniczej. Dotyczy to
informacji o kopalinie, urobku i metalu (Cu) zgromadzonego w formie „zapasów”, urobku pochodz¹cego z procesu konwergencji lub jako skutków wstrz¹su górotworu, czy metalu (Cu) odzyskanego ze szlamów. Po przeanalizowaniu dynamiki powy¿szych procesów
oraz po obmiarze do³owym objêtoœci i masy urobku, jak równie¿ jego jakoœci poprzez
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dostêpne narzêdzia aplikacyjne realizowane jest rozliczenie dodatkowych, powy¿ej opisanych robót górniczych (rys. 22).
Efektem finalnym odbioru robót górniczych za dany miesi¹c dla danego oddzia³u górniczego jest tabelaryczne zestawienie zbiorcze (rys. 23).

Rys. 22. Narzêdzia pozwalaj¹ce na odbiór dodatkowych robót górniczych
Fig. 22. Tools which allow adding additional types of the mining works into the software database

Fig. 23. The final reception table of the mining section

Rys. 23. Tabela odbiorowa oddzia³u
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W oparciu o odbiory poszczególnych oddzia³ów (dane zapisane w bazie Oracle) generowane s¹ miesiêczne odbiory robót górniczych kopalni zgodnie z zaakceptowanym szablonem. Poprzez zapytania do bazy w zadanym przedziale czasowym (równie¿ narastaj¹co),
z uwzglêdnieniem wymaganych b¹dŸ ¿¹danych elementów (rys. 24) mo¿na szybko i precyzyjnie uzyskaæ informacje dotycz¹ce objêtoœci i masy urobionej kopaliny (rys. 25), co
szczególnie okazuje siê przydatne podczas bilansowania zasobów z³o¿a.

Rys. 24. Zapytanie do bazy – okno edycyjne
Fig. 24. Question to the data base –- editing window

Podsumowanie
Aplikacja ORG-G wspomagaj¹ca odbiory robót górniczych sta³a siê narzêdziem, które
w znacznym stopniu zunifikowa³o, a zarazem zautomatyzowa³o proces rozliczania produkcji
górniczej. Dane odbiorowe, zarówno wprowadzone informacje podstawowe, jak równie¿
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Rys. 25. Informacja pozyskana z bazy o urobionych zasobach z³o¿a Cu
Fig. 25. Information achieved from the data base regarding already mined resources

poszczególne zestawienia znalaz³y swoje miejsce w bazie danych, dziêki czemu czêœci
graficzne jak i obliczeniowe s¹ ³atwe do pozyskania. Bardzo istotnym czynnikiem jest brak
potrzeby ze strony operatora wykonywania dodatkowego podzia³u iloœci urobionej kopaliny
w uk³adzie gmina, czy chocia¿by ewidencyjne bloki geologiczne (podzia³y te dokonuj¹ siê
automatycznie analizuj¹c rysunki ¿¹danych granic). Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e pomimo tego i¿ aplikacja pomaga u¿ytkownikowi w analizach czy to jednorodnoœci
z³o¿a, czy to doboru furt eksploatacyjnych itd. nie zwalnia go, a wrêcz wymusza na nim
wstêpn¹ analizê opieraj¹c¹ siê o obserwacje do³owe czy te¿ doœwiadczenie i znajomoœæ
budowy geologicznej danego oddzia³u i rejonu. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e pewne
skomplikowane procesy geomechaniczne takie jak „konwergencja” czy chocia¿by „skutki
wstrz¹su” (uwzglêdniaj¹c obecny stan wiedzy i doœwiadczenie) zosta³y w jednoznaczny
sposób zdefiniowane i rozwi¹zane. Nowa aplikacja w sposób automatyczny pozwala na
wykonanie wielowariantowych analiz urobionej masy kopaliny, rudy i parametrów w oparciu o ró¿ne granice zaznaczone na mapie, takie jak np. rejony kosztowe, pola – piêtra
eksploatacyjne, gminy, filary szybowe itd.
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RECEPTION APPLICATION SUPPORTING MONTHLY MINING ACTIVITIES SUMMARY REPORTS (ORG_G)
IN “POLKOWICE-SIEROSZOWICE” MINE

Key words
Mining, copper mineral deposit, computer system, databases, mining activities receptions
Abstract
In “Polkowice-Sieroszowice” mine the summary report of the mining activities is done monthly. So far, the
weakest point of calculations that have been done was lack of proper tools for the geological department. Thanks to
“reception application” carrying out the calculations mentioned above can be done faster and more efficiently.
The calculations can also be permanently recorded in the “Oracle” data base. Through the question to the data base
(SQL) the information either in form of numbers or graphic can be received regarding the calculations carried out.
The application was built with the use of experience of geologists working for our mine, in co-operation with
computer scientists working for SHH company situated in Wroc³aw.
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Informatyczne wspomaganie procesu projektowania
przenoœników taœmowych

S³owa kluczowe
Przenoœnik taœmowy, projektowanie, metody obliczeniowe, oprogramowanie
Streszczenie
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotycz¹ce implementacji komputerowej algorytmu obliczeñ i doboru
parametrów eksploatacyjnych przenoœników taœmowych. Opisane programy komputerowe umo¿liwiaj¹ odwzorowanie dowolnego profilu i planu trasy, stanu za³adunku i wielu istotnych parametrów konstrukcyjnych. Zastosowane algorytmy obliczeniowe bazuj¹ na standardowych i rozszerzonych metodach obliczania przenoœników
taœmowych, umo¿liwiaj¹ analizê pracy uk³adów napêdowych i napinaj¹cych oraz ocenê stanu obci¹¿enia taœmy
przenoœnikowej podczas rozruchu, pracy ustalonej i hamowania przenoœnika.

Wprowadzenie
Koniecznoœæ zapewnienia wydajnego, ekonomicznego, niezawodnego i bezpiecznego
œrodka transportu kopaliny u¿ytecznej spowodowa³a w ostatnich latach szybki rozwój
transportu taœmowego. Pojawi³o siê wiele konstrukcji przenoœników o z³o¿onych profilach
trasy, wyposa¿onych w nowoczesne uk³ady napêdowe i urz¹dzenia napinaj¹ce taœmê, których zastosowanie wymaga³o indywidualnego i nierzadko nieszablonowego projektowania.
Podstawowym etapem procesu projektowania przenoœnika taœmowego jest okreœlenie jego
charakterystyki u¿ytkowej, czyli drogi transportowej, wyznaczonej poprzez profil i plan trasy

* Dr in¿., Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków.

210
przenoœnika oraz wydajnoœci, zdeterminowanej mo¿liwoœciami za³adunku nosiwa przez punkty
nadawy, ale ograniczonej szerokoœci¹ i prêdkoœci¹ taœmy. Kolejnym etapem jest okreœlenie
parametrów uk³adu napêdowego, takich jak jego lokalizacja, moc oraz sposób sterowania
rozruchem i hamowaniem. Nastêpnym doœæ z³o¿onym zadaniem, wymagaj¹cym przeanalizowania wielu wariantów mo¿liwych rozwi¹zañ przy zmiennych stanach obci¹- ¿enia przenoœnika
i sprawdzenia poprawnoœci jego dzia³ania w czasie rozruchu, pracy ustalonej i hamowania, jest
w³aœciwy dobór taœmy, uwzglêdniaj¹cy równie¿ lokalizacjê i typ urz¹dzenia napinaj¹cego.
Projektowanie przenoœników taœmowych wymaga zatem efektywnego i wiarygodnego
aparatu obliczeniowego. Postêp w rozwoju sprzêtu komputerowego i oprogramowania
umo¿liwi³ tworzenie pe³niejszych i dok³adniejszych algorytmów obliczeñ przy jednoczesnym skracaniu czasu ich realizacji. Projektant jest w stanie przeanalizowaæ wyniki obliczeñ
i symulacji ró¿nych stanów pracy przenoœników w wielu wariantach konstrukcyjnych
i przedstawiæ rozwi¹zania najbardziej korzystne.
Poni¿ej przedstawiono wybrane zagadnienia zwi¹zane z implementacj¹ komputerow¹
algorytmu projektowania przenoœnika taœmowego, bazuj¹cego na normie DIN22101 i metodzie oporów jednostkowych (G³adysiewicz 2003), uwzglêdniaj¹cego modu³ow¹ (obiektow¹) budowê przenoœnika oraz wzajemne relacje miêdzy uk³adem napêdowym i urz¹dzeniem napinaj¹cym taœmê. Ponadto przedstawiono dynamiczny model przenoœnika taœmowego, s³u¿¹cy do analizy nieustalonych stanów jego pracy takich jak rozruch i hamowanie
z uwzglêdnieniem w³asnoœci reologicznych taœmy.

1. Model strukturalny przenoœnika taœmowego
Wprowadzenie nowoczesnych metod projektowania przenoœnikowych systemów transportowych i pojedynczych przenoœników taœmowych wymaga³o opracowania uniwersalnego i jednoznacznego systemu zapisu jego konfiguracji z wykorzystaniem modelu strukturalnego przenoœnika. W modelu tym ka¿dy z przenoœników znajduj¹cych siê w systemie
zosta³ podzielony na trzy podstawowe elementy sk³adowe: wysiêgnik, znajduj¹cy siê na
czole przenoœnika, zwrotniê oraz trasê, z³o¿on¹ z zespo³u elementów ³¹cz¹cych pocz¹tek

Rys. 1. Podstawowe elementy sk³adowe przenoœnika taœmowego
Fig. 1. Basic elements of the belt conveyor
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Rys. 2. Fragment modelu strukturalnego przenoœnika taœmowego
Fig. 2. The part of the belt conveyor structural model
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i koniec przenoœnika. Elementy sk³adowe trasy przenoœnika to: system podparcia taœmy,
z³o¿ony z zestawów kr¹¿nikowych górnych i dolnych, uk³ady napêdowe, system napinania
taœmy i punkty za³adowcze. Na trasie mog¹ te¿ znajdowaæ siê dodatkowe punkty roz³adunku
oraz inne istotne elementy wyposa¿enia przenoœnika.
Przedstawiony model zbudowano w oparciu o strukturê drzewa, którego ga³êzie tworzone s¹ przez poszczególne elementy i podzespo³y przenoœnika. Dla poszczególnych ga³êzi
struktury przenoœnika podano liczbê mo¿liwych elementów oraz ich symboliczne oznaczenie.
Zapis liczby poszczególnych elementów przedstawiono w sposób przedstawiony poni¿ej.
[0..n] – dla n ³ 0
(element mo¿e nie wyst¹piæ – n=0)
[1..n] – dla n ³ 1
(element musi wyst¹piæ)
[1..2] – dla 1 £ n £ 2 (jeden lub dwa elementy)
[1]
– dla n = 0
(jeden element)
gdzie n Î N.
Ka¿dy element oznaczono symbolem jednoznakowym, jednak dla zwiêkszenia czytelnoœci zapisu mo¿na wprowadziæ oznaczenia kilkuznakowe. Dla zapewnienia jednoznacznoœci zapisu oznaczenie elementu na danej ga³êzi mo¿e wyst¹piæ tylko jeden raz.
Je¿eli element wraz z podzespo³ami zdefiniowany zosta³ w jednym miejscu drzewa, to
o ile wystêpuje w pozosta³ych ga³êziach, to dok³adnie w takiej samej postaci. Na przedstawionym schemacie znak „–” oznacza ga³¹Ÿ rozwiniêt¹ (widoczne elementy sk³adowe),
natomiast znak „+” oznacza ga³¹Ÿ zwiniêt¹ (elementy sk³adowe niewidoczne).
Przyk³adowo: w przenoœniku nr 5, silnik nr 2 napêdzaj¹cy pierwszy bêben napêdowy,
w uk³adzie równoleg³ym bêdzie oznaczony jako: -P5-R-B1-Z2-S.

–

trasa

[1]

R

–
–
+ silnik

[1]

S

Rys. 3. Przyk³adowy fragment modelu strukturalnego przenoœnika – obiekt P-R-B-Z-S (silnik)
Fig. 3. The part of the belt conveyor structural model – object P-R-B-Z-S (motor)

Istotnym za³o¿eniem podczas budowy modelu strukturalnego przenoœnika jest, ¿e lokalizacja wszystkich istotnych dla pracy przenoœnika podzespo³ów mo¿e byæ okreœlona
poprzez po³o¿enie bêbnów. Przyk³adowo, lokalizacja uk³adu napêdowego jest zwi¹zana
z po³o¿eniem bêbnów napêdowych, a urz¹dzenia napinaj¹cego z umiejscowieniem bêbna
napinaj¹cego.
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Za³o¿enie to stanowi podstawê rozszerzonego modu³u programu QNK s³u¿¹cego do
wspomagania projektowania przenoœników taœmowych. Mo¿liwoœci obliczeniowe programu QNK, w najnowszej wersji, bêd¹cej owocem wspó³pracy specjalistów z Politechniki
Wroc³awskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, wystêpuj¹cego pod nazw¹ QNK-TT, wielokrotnie opisywano w czasopismach bran¿owych (Kulinowski 2004; Kawalec, Kulinowski
2007).

2. Program komputerowy QNK
Podstawowa wersja programu QNK jest oparta na zgodnej z norm¹ DIN 22101 metodzie
podstawowej obliczania oporów ruchu przenoœnika (Kulinowski 2006), natomiast wersja
QNK-TT, rozszerzona o modu³ obliczeniowy TASMTEST, umo¿liwia obliczanie oporów
ruchu niezale¿nie dla poszczególnych zestawów kr¹¿nikowych górnych (nieckowych, trójkr¹¿nikowych) i dolnych (p³askich lub nieckowych dwu- albo trójkr¹¿nikowych), bêbnów
(napêdowych i nienapêdowych), punktów nadawy urobku i urz¹dzeñ czyszcz¹cych (skrobaków) (G³adysiewicz 2003; Kawalec, Kulinowski 2007).
Program umo¿liwia szybkie przeprowadzenie obliczeñ oporów ruchu, mocy napêdu, si³
w taœmie i wytrzyma³oœci taœmy dla przenoœnika taœmowego. Obliczenia mog¹ byæ prowadzone dla przenoœników o zmiennym k¹cie nachylenia trasy z napêdem czo³owym,
zwrotnym i napêdami poœrednimi. Ka¿dy z odcinków przenoœnika o ró¿nym nachyleniu
mo¿e byæ dowolnie za³adowany materia³em transportowanym.
Podstawowy zakres obliczeñ programu QNK przedstawiono w poni¿szym, skrótowym
zestawieniu:
— Maksymalna wydajnoœæ przenoœnika obliczana dla okreœlonego kszta³tu i prêdkoœci
strugi oraz typu materia³u transportowanego – Q [t/h].
— Opory ruchu wyznaczone na podstawie algorytmu zawartego w normie DIN 22101
(QNK Pro) lub obliczone wg metody obliczania oporów ruchu przenoœnika metod¹
oporów jednostkowych opracowanej w Instytucie Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej (QNK-TT) – W [N].
— Moc napêdu niezbêdna do utrzymania przenoœnika w ruchu ustalonym – N [kW].
— Si³y wystêpuj¹ce w taœmie w ruchu ustalonym, podczas postoju, rozruchu i hamowania przenoœnika z uwzglêdnieniem pracy urz¹dzeñ napinaj¹cych taœmê – S [N].
— Obci¹¿enie bêbnów przenoœnika i zestawów kr¹¿nikowych – R [N].
— Trwa³oœæ obliczeniowa ³o¿ysk kr¹¿ników z uwzglêdnieniem ich obci¹¿enia wynikaj¹cego z dzia³ania si³ ciê¿koœci i si³ wzd³u¿nych w taœmie – L [godz].
— Promienie krzywizn ³uków wklês³ych i wypuk³ych na trasie przenoœnika – Rv [m]
oraz ³uków w planie trasy przenoœnika Rh [m] – (QNK-TT).
— Wytrzyma³oœæ taœmy wyznaczana dla pracy ustalonej, rozruchu i hamowania, przy
okreœlonych wspó³czynnikach bezpieczeñstwa – K [kN/m].
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Rys. 4. Okno g³ówne programu QNK
Fig. 4. QNK software – main program window

Wprowadzenie jednoznacznego zapisu konfiguracji przenoœnika sformalizowa³o i uporz¹dkowa³o jego strukturê, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie przejrzystoœæ i czytelnoœæ danych.
W module rozszerzonym programu QNK, wybór poszczególnych ga³êzi modelu strukturalnego przenoœnika umo¿liwia edycjê danych zwi¹zanych z poszczególnymi podzespo³ami przenoœnika.
Modu³ zapisu konfiguracji przenoœnika, zastosowany w module rozszerzonym programu
QNK wymaga wprowadzenia wspó³rzêdnych osi bêbnów (x, y) w lokalnych uk³adach
wspó³rzêdnych (dla ka¿dego odcinka) i ich œrednic (Kulinowski, Jab³oñski 2001). Dla
ka¿dego odcinka program automatycznie wyznacza k¹ty opasania (a) oraz koryguje k¹ty
zbiegania i nabiegania taœmy miêdzy bêbnami (jz,n). K¹t nabiegania podaje siê tylko dla
pierwszego a k¹t zbiegania dla ostatniego bêbna w odcinku.
Istotnym elementem zapisu konfiguracji przenoœnika jest wprowadzenie równie¿ ujemnych wartoœci k¹ta opasania bêbnów. Znak k¹ta zwi¹zany jest ze zwrotem prêdkoœci
obrotowej bêbna (rys. 7). Wartoœæ dodatnia oznacza obroty zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (w prawo), natomiast ujemna – przeciwnie (w lewo).
Wprowadzenie zapisu konfiguracji przenoœnika w module rozszerzonym QNK znacznie
u³atwia lokalizacjê uk³adów napêdowych i napinaj¹cych taœmê. W zak³adce „Zestaw napêdowy” oraz „Urz¹dzenie napinaj¹ce”, po podaniu numeru bêbna, system automatycznie
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Rys. 5. Model strukturalny przenoœnika w programie QNK
Fig. 5. The belt conveyor structural model in QNK software

Rys. 6. Lokalne uk³ady wspó³rzêdnych (QNK) z zaznaczonymi zwrotami k¹ta biegu taœmy
Fig. 6. Local coordinate systems (QNK) with direction of the running belt angle

odczytuje jego parametry takie jak: œrednica, k¹t opasania, wspó³czynnik tarcia miêdzy
taœm¹ a ok³adzin¹ bêbna oraz numer odcinka taœmy.
Poza podstawowymi funkcjami wspomagaj¹cymi projektowanie, zwi¹zanymi z obliczaniem oporów ruchu i doborem wytrzyma³oœci taœmy program QNK pozwala na analizê
wp³ywu doboru typu urz¹dzeñ rozruchowych i napinaj¹cych na zmniejszenie si³ dynamicznych wystêpuj¹cych podczas rozruchu przenoœnika (Kulinowski, Jab³oñski 2006).
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Rys. 7. K¹t opasania bêbnów w systemie zapisu konfiguracji QNK
Fig. 7. Wrap angle in QNK writing configuration system

Rys. 8. Zak³adka „Bêbny” modu³u rozszerzonego programu QNK
Fig. 8. Tab „Pulleys” of QNK software

Mo¿liwa jest tak¿e ocena stanu obci¹¿enia bêbnów przenoœnika podczas pracy ustalonej,
rozruchu i hamowania przenoœnika.
W najnowszej wersji programu QNK-TT wprowadzono modu³y obliczeniowe oceny
statecznoœci taœmy na zestawach kr¹¿nikowych oraz oszacowania stanu ich obci¹¿enia na
³ukach wystêpuj¹cych w profilu trasy (wklês³e i wypuk³e) jaki i na ³ukach horyzontalnych.
Program QNK umo¿liwia uproszczon¹ analizê pracy przenoœników taœmowych wyposa¿onych w napêdy wielobêbnowe, w tym napêdy poœrednie. Wykorzystanie w programie
charakterystyk statycznych pracy urz¹dzeñ napinaj¹cych pozwala na sprawdzenie warunku
zachowania sprzê¿enia ciernego dla poszczególnych bêbnów napêdowych przenoœnika
(Kulinowski, Jab³oñski 2006).
Niestety, klasyczne metody analizy dynamiki przenoœnika taœmowego nie uwzglêdniaj¹
w³asnoœci reologicznych taœm przenoœnikowych oraz nowoczesnych uk³adów sterowania
rozruchem przenoœnika i z³o¿onych systemów napinania taœmy. Dlatego te¿ w szczególnych
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Rys. 9. Program QNK-TT – konfigurowanie profilu i krzywizn poziomych trasy
Fig. 9. Program QNK-TT – the belt conveyor route

Rys. 10. Charakterystyki statyczne pracy uk³adu napinania taœmy dla napêdu g³ównego i poœredniego
przenoœnika taœmowego
Fig. 10. Static charakteristic of take-up system for main and booster drive
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przypadkach przeprowadza siê analizê dynamiki nieustalonych stanów pracy przenoœników
taœmowych z wykorzystaniem dyskretnego, wielomasowego modelu przenoœnika taœmowego (Kulinowski 1997).

3. Dynamiczny, wielomasowy model przenoœnika taœmowego
Problemy zwi¹zane z analiz¹ rozruchu i hamowania przenoœnika, prac¹ urz¹dzeñ napinaj¹cych mo¿na rozwi¹zaæ korzystaj¹c z dyskretnego modelu przenoœnika taœmowego.
Badania symulacyjne przeprowadzone na takim modelu umo¿liwiaj¹ analizê wp³ywu na
parametry pracy przenoœnika:
— dowolnych charakterystyk napêdów usytuowanych w ró¿nych miejscach trasy przenoœnika, charakterystyk hamulców,
— zastosowania dowolnych typów urz¹dzeñ napinaj¹cych,
— w³asnoœci reologicznych taœmy sk³adaj¹cej siê z ró¿nych odcinków,
— zmiennego obci¹¿enia przenoœnika materia³em transportowanym.
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Rys. 11. Fizyczny model przenoœnika taœmowego
Fig. 11. Physical model of the belt conveyor

Program DynaBelt jest przeznaczony do analizy wyników badañ symulacyjnych przeprowadzonych na dyskretnym modelu przenoœnika. Analiza wyników obejmuje cztery
podstawowe, wynikowe parametry pracy modelu przenoœnika:
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—
—
—
—
—

si³y w taœmie,
przyspieszenia taœmy,
prêdkoœci taœmy,
przemieszczenia taœmy,
trzy dowolnie wybrane wielkoœci okreœlone podczas badañ symulacyjnych, np. momenty obrotowe, pobór mocy, skok i prêdkoœæ wózka napinaj¹cego taœmê itp.
Zmiany tych wielkoœci mo¿na obserwowaæ w wybranych, charakterystycznych punktach
trasy przenoœnika. Mog¹ to byæ punkty zmiany geometrii profilu trasy przenoœnika, jego
obci¹¿enia oraz miejsca instalacji urz¹dzeñ napêdowych lub napinaj¹cych taœmê itp.
Analiza jest prowadzona w sposób wielowariantowy reprezentowany przez poszczególne opcje programu:
— dynamiczny (animowany) wykres si³,
— wykresy statyczne wybranych parametrów,
— analiza dynamiczna – si³y minimalne, maksymalne i œrednie oraz wskaŸniki rozruchu,
— analiza poprawnoœci budowy modelu przenoœnika.
Program DynaBelt w szybki sposób pozwala na uzyskanie dok³adniejszych informacji
dotycz¹cych zachowania siê przenoœnika podczas rozruchu i hamowania, co umo¿liwi
bardziej precyzyjny dobór wytrzyma³oœci taœmy, uk³adu napêdowego i urz¹dzenia napinaj¹cego taœmê.

Rys. 12. Dynamiczny wykres si³ w taœmie wg programu DynaBelt
Fig. 12. Dynamic graph of forces – DynaBelt software
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Rys. 13. Przebiegi zmian si³ w taœmie przenoœnika wg programu DynaBelt
Fig. 13. Time graph of forces in the belt of conveyor – DynaBelt software

Podsumowanie
Komputerowe wspomaganie procesu projektowania przenoœników taœmowych przynosi
wiele korzystnych efektów technicznych i ekonomicznych na etapie projektowania, inwestycji i podczas eksploatacji przenoœnikowych systemów transportowych. Nale¿y jednak
pamiêtaæ o tym, ¿e wiarygodnoœæ uzyskanych wyników obliczeñ i symulacji stanu obci¹¿enia elementów konstrukcyjnych przenoœnika, podczas rozruchu, pracy ustalonej i hamowania, zale¿y od wiedzy i doœwiadczenia u¿ytkownika programów, a przede wszystkim od
wiarygodnoœci danych uwzglêdnianych w algorytmie obliczeniowym.
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PIOTR KULINOWSKI

COMPUTER AIDED DESIGN OF THE BELT CONVEYORS

Key words
Belt conveyor, design process, calculation method, software
Abstract
The paper deals with the computer-aided calculations of parameters of belt conveyors. The algorithm of
calculations uses methods based on DIN 22101, method of single resistance and the multi-mass conveyor model
for dynamic analysis of the belt conveyor. The possibilities of software QNK and DynaBelt, for designing and
modernizing of haulage done by belt conveyors, have been presented.
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Praktyczne doœwiadczenia w zakresie wykorzystania programów Cad
do harmonogramowania produkcji w Zak³adach Górniczych „Rudna”

S³owa kluczowe
Górnictwo, eksploatacja podziemna, wspomaganie decyzji, harmonogramowanie udostêpniania i eksploatacji
Streszczenie
W referacie omówiono komputerowe wspomaganie projektowania w O/ZG „Rudna”. Przedstawiono harmonogramowanie robót górniczych w ujêciu wynikaj¹cym z postanowieñ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
zwi¹zane z prowadzeniem ruchu zak³adu górniczego.
Objaœniono praktyczne wykorzystanie programu AutoCad do opracowania czêœci graficznej wykonywanych
(aktualizowanych) dokumentacji.

1. Komputerowe wspomaganie projektowania
Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD, ang. Computer Aided Design,
czyli projektowanie wspomagane komputerowo) – proces projektowania, w którym komputer wykorzystywany jest na ka¿dym etapie jako podstawowe narzêdzie pracy projektanta.
Zastosowanie technologii CAD u³atwia dostêp do zasobów wiedzy, bibliotek, opracowañ
normatywnych, dyrektyw obowi¹zuj¹cych w konkretnej ga³êzi przemys³u, tak¿e w górnictwie.
Podstawow¹ cech¹ programów CAD jest to, ¿e u¿ytkownik pracuje bezpoœrednio w kontekœcie tworzonego dokumentu. Tak samo jak edytory testu spe³niaj¹ one za³o¿enia

* Mgr in¿., KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna”, Polkowice.
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WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get – to co widzisz jest tym co otrzymasz) tzn.
prezentuj¹ na monitorze komputera dane tekstowe i graficzne w sposób jak najbardziej
zbli¿one do uzyskanego po wydrukowaniu.
W KGHM Polska MiedŸ S.A.O/ZG „Rudna” funkcjonuj¹ dwa programy typu CAD:
AutoCAD oraz MicroStation na platformie Microsoft Windows..
Pliki projektowe AutoCAD-a maj¹ rozszerzenie *.dwg a MicroStation *.dgn.
Programy te maj¹ zastosowanie przede wszystkim przy tworzeniu numerycznych map
wyrobisk górniczych rozumianych jako zbiór rysunków podzielonych tematycznie i sporz¹dzonych w uk³adzie 2D oraz przy projektowaniu górniczym i harmonogramowaniu produkcji.
Uchwa³¹ Zarz¹du KGHM PM S.A. Nr 140/III/97 z dnia 11 sierpnia 1997 r. wskazano
platformê MicroStation firmy Bentley jako podstawow¹ dla Systemu Planowania Produkcji
Górniczej w Oddzia³ach.
Dla oprogramowania firmy Bentley zawarta zosta³a umowa Bentley Select gwarantuj¹ca
miêdzy innymi bie¿¹ce aktualizacje oprogramowania – ostatnia aktualizacja do wersji
MicroStation V8.5.
Od wersji V8 MicroStation zapewnia bezpoœredni¹ obs³ugê plików AutoCAD-a. Oznacza to, ¿e nie ma ju¿ potrzeby translacji projektu (pliku rysunkowego) wykonanego w formacie DWG do MicroStation.
Zespo³y projektowe wykorzystuj¹ce narzêdzia oferowane przez system MicroStation.V8
mog¹ u¿ywaæ obu rodzajów plików.
Podstaw¹ projektowania górniczego oraz harmonogramowania produkcji jest mapa wyrobisk górniczych.
W O/ZG „Rudna” u¿ywane s¹ mapy rastrowe, dla powierzchni terenu oraz mapy wektorowe dla wyrobisk górniczych.
Prace przy tworzeniu cyfrowej mapy wyrobisk górniczych prowadzone by³y ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku.
Do roku 2004 mapa numeryczna w O/ZG Rudna tworzona by³a z u¿yciem ró¿nych metod
pozyskiwania danych. Zastosowane metody to:
— digitalizacja map kreskowych – polega na przetworzeniu mapy z postaci papierowej
do postaci numerycznej z u¿yciem digitizera lub skanera w oprogramowaniu
AutuCAD;
— Geodezyjne pomiary bezpoœrednie – po pomiarze w wyrobiskach górniczych, jego
wyniki s¹ wprowadzane do komputera i odpowiednio przetwarzane do postaci mapy
numerycznej w oprogramowaniu MicroStation.
Proces wykonywania map w O/ZG „Rudna” do roku 2007 zosta³ przedstawiony na
schemacie.
Od roku 2007 aktualizacja map wykonywana jest wy³¹cznie w œrodowisku MicroStation.
Dokumentacja mapowa udostêpniana jest w obu œrodowiskach na oddzia³owym serwerze
mapowym KMWG (Komputerowa Mapa Wyrobisk Górniczych).

225
Bie¿¹cy pomiar
geodezyjny postêpu robót
górniczych

Kartowanie numerycznej
mapy ekploatacyjnej
1:500 (MicroStation)

Numeryczna
eksploatacyjna mapa
wyrobisk górniczych
1:500
(MicroStation)

Mapy przegl¹dowe i
specjalne w skalach
1:5000 i 1:10000
(MicroStation)

Kwartalny pomiar
wyrobisk górniczych
Konwersja plików
miêdzy œrodowiskami
graficznymi i
wzajemna weryfikacja
dokumentów.

Kartowanie rêczne mapy
podstawowej wyrobisk
górniczych 1:2000

Mapa podstawowa
wyrobisk górniczych
1:2000

Digitalizacja aktualizacja mapy
numerycznej 1:2000,
automatyczne
przeskalowanie nowych
treœci dla skal 1:5000 i
1:10000, generalizacja
treœci (AutoCAD)

Numeryczny wtórnik
mapy podstawowej
w skali 1:2000.
Mapy przegl¹dowe i
specjalne 1:5000 i
1:10000 (AutoCAD)

Numeryczna
eksploatacyjna mapa
wyrobisk górniczych 1:500
(AutoCAD)

W zasobie tym zdefiniowano uprawnienia zapisu i odczytu dokumentów z podzia³em na
s³u¿by kopalniane TMi (dzia³ mierniczy), TGe (dzia³ geologiczny), TR (dzia³ technologii),
TW (dzia³ wentylacji) TT (dzia³ t¹pañ).
W O/ZG „Rudna” planowanie produkcji odbywa siê z na podstawie dokumentacji
prowadzenia ruchu oraz „Programu Eksploatacji Z³o¿a na lata 2006–20021”. Znacz¹cy
udzia³ w procedurze planowania ma dzia³ TGe.
Do celów planowania i bie¿¹cych rozliczeñ dzia³ TGe ma w u¿ytkowaniu dwa systemy
komputerowego wspomagania dzia³u geologicznego:
— system GEOLOG – s³u¿¹cy do gromadzenia podstawowych danych o okruszcowaniu
z³o¿a oraz do prognozowania jego parametrów w dowolnie wybranych obszarach
z³o¿a.
— system SEZA – s³u¿¹cy do ewidencjonowania i bilansowania zasobów z³o¿a w obszarze górniczym.
Ponadto dzia³ geologiczny dysponuje aplikacjami wspomagaj¹cymi dzia³anie systemu
GEOLOG i MicroStation:
— AREA, s³u¿¹ca do szybkiego pomiaru pola powierzchni narysowanych bloków,
wype³niania bloków kolorem lub szrafur¹.
— BO, s³u¿¹ca do generowania plików Wspbl u¿ywanych przez system Geolog do
obliczeñ na blokach geologicznych, eksploatacyjnych lub dowolnych analizowanych
obszarach,
— BRUZDA, s³u¿¹ca do prowadzenia sekcyjnych map opróbowania 1:2000 i 1:500.
w oparciu, o które generowany jest plik WSP przypisuj¹cy próbom bruzdowym
wspó³rzêdne x,y,
— Aplikacja rysowania uskoków, stref nieokruszcowanych i pozabilansowych.
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— WSPZ s³u¿¹ca do przygotowania plików wymiany danych w celu uzupe³nienia
wspó³rzêdnej „Z” próbom bruzdowym na podstawie interpolacji.
Na etapie wdro¿enia w dzia³ach TGe i TMi jest aplikacje odbiorowa ORG-G-SHH
Aplikacja wykorzystuje bazê zapisan¹ w œrodowisku Oracle.
Zaczytuje bazê prób bruzdowych i rysunki granic zró¿nicowania cech urobionych zasobów (MicroStation V8) – np. granice bloków, pól eksploatacyjnych, granice gmin itd.
Wszystkie informacje, zarówno rysunkowe jak i tabelaryczne zapisywane s¹ w bazie, dziêki
czemu s¹ odtwarzalne.

2. Harmonogramowanie produkcji w O/ZG Rudna
W KGHM Polska MiedŸ S.A. w Oddziale ZG Rudna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisy wykonawczych w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach górniczych) opracowywane s¹ we w³asnym
zakresie b¹dŸ zlecane do wykonania przez jednostki badawcze zewnêtrzne dokumentacje,
których wykonanie jest niezbêdne do prowadzenia ruchu kopalni.
Do nich nale¿y zaliczyæ:
1. Projekt Zagospodarowania Z³o¿a rud miedzi kopalni Rudna.
2. Kompleksowy projekt eksploatacji z³o¿a w warunkach zagro¿enia t¹paniami na lata
2004–2010.
3. Plan Ruchu na lata 2005–2007, czêœæ szczegó³owa.
4. Projekt techniczny eksploatacji.
2.1. P r o j e k t Z a g o s p o d a r o w a n i a Z ³ o ¿ a ( P Z Z )
PZZ zosta³ wykonany w 1994 r w zakresie geologiczno-górniczym oraz ekonomicznym.
Zawiera 13 za³¹czników, z których, 2 tj.
— mapa roz³o¿enia wydobycia,
— harmonogram robót korytarzowych.
uwzglêdni¹ harmonogramowanie w O/ZG „Rudna”.
Mapa roz³o¿enia wydobycia zosta³a wykonana w skali 1:10000. Przedstawiono na niej
graficznie zczerpanie zasobów w dwóch pierwszych latach tj. 1994 oraz 1995 nastêpnie
w okresach piêcioletnich, siedmioletnich i dziesiêcioletnich, a¿ do okresu 2041–2050. Na
mapie pokazano planowane wykonanie chodników, okreœlone zosta³y wielkoœci pól eksploatacyjnych. Zwrócono uwagê przy harmonogramowaniu produkcji a¿eby dobór pól
eksploatacyjnych by³ tak przyjêty, a¿eby w aspekcie s¹siedztwa istnienia zrobów, prowadzenie eksploatacji by³o jak najbardziej korzystne.
Usytuowanie frontów eksploatacyjnych, kolejnoœæ zczerpywania zasobów przemys³owych, przyjête d³ugoœci frontów eksploatacyjnych, kierunki eksploatacji itp. oparte zosta³y
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na aktualnej wiedzy górniczej, przepisach, a w szczególnoœci dostêpnej infrastruktury,
mo¿liwoœci odstawy i przewietrzania.
Harmonogram robót korytarzowych oparty zosta³ na za³o¿eniach
— postêpy na robotach korytarzowych 30–60 m/m-c w wi¹zce wyrobisk,
— g³ówne wyrobiska poziome, upadowe wykonywane bêd¹ o przekroju 24 m2, pozosta³e o przekrojach do 22 m2.
Czêœæ graficzna PZZ wykonana zosta³a na kopiach mapy wyrobisk górniczych z rêcznym
naniesieniem planowanych wyrobisk chodnikowych oraz p³aszczyzn eksploatacji.
Do chwili obecnej w KGHM Polska MiedŸ S.A. w Oddziale ZG „Rudna” wykonano piêæ
dodatków do PZZ w ramach aktualizacji.
Na uwagê zas³uguje aktualizacja dotycz¹ca za³¹cznika „ Mapa wyrobisk górniczych”, na
którym przedstawiono jedynie jednym kolorem planowan¹ eksploatacjê do zczerpania zasobów w granicach Obszaru Górniczego Rudna I oraz Rudna II. Wyodrêbniono filary ochronne szybów, strefy pozbawione okruszcowania oraz zasoby pozabilansowe.
Do celów planowania wieloletniego w O/ZG „Rudna” wykonany jest „Program
Eksploatacji Z³o¿a na lata 2006–20021”. Dokument jest zgodny z Kompleksowym
projektem eksploatacji i Planem Ruchu. W za³¹czniku mapowy planowane roboty eksploatacyjne i roboty przygotowawcze (wyrobiska korytarzowe) do roku 2010 przedstawione s¹ w okresie rocznym, dalsze lata w okresie piêcioletnim. Za³o¿ono, ¿e dobowego
wydobycia rudy z pól eksploatacyjnych bêdzie utrzymywane w wysokoœci 41 500 Mg do
2021 roku.
2.2. K o m p l e k s o w y p r o j e k t e k s p l o a t a c j i z ³ o ¿ a w w a r u n k a c h
zagro¿enia t¹paniami na lata 2004–2010
Projekt zawiera miêdzy innymi:
— charakterystykê warunków geologicznych z³o¿a w rejonie projektowanych robót oraz
jego parametry geomechanicznej,
— zakres, kierunki i kolejnoœæ wybierania z³o¿a w latach 2004–2010,
— ocenê projektowanej eksploatacji w kopalni,
— charakterystykê przewidzianych do zastosowania systemów eksploatacji i przewidywanej profilaktyki t¹paniowej,
— sposób koordynacji projektowanych robót górniczych, zw³aszcza z robotami prowadzonymi w s¹siednich kopalniach,
— prognozê zagro¿enia t¹paniami i wstrz¹sami dla rejonów projektowanej eksploatacji,
— prognozê oddzia³ywania wstrz¹sów sejsmicznych na obiekty powierzchniowe.
Harmonogramowanie produkcji okreœlone jest poprzez:
— wyznaczenie i oznakowanie pól eksploatacyjnych,
— przyjêcie kierunków eksploatacji,
— wyznaczenie czasokresu eksploatacji poszczególnych pól, pierwsze trzy lata odrêbnymi kolorami, pozosta³e trzy jednym kolorem. Na podstawie wielkoœci zasobów
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okreœlonych przez dzia³ geologiczny w danym polu eksploatacyjnym oraz œrednim
dotychczasowym postêpom,
— stosowanie w³aœciwego usytuowania linii rozcinki (g³ówne kierunki spêkañ),
— utrzymywanie k¹ta rozwartego pomiêdzy lini¹ rozcinki a lini¹ zrobów s¹siednich pól,
— okreœlenie d³ugoœci frontów eksploatacyjnych, postêpu frontu,
— w³aœciwy dobór systemu wybierania i technologii urabiania,
— unikanie sytuacji równoleg³ego zbli¿ania siê frontem do zrobów, chodników i uskoków o zrzutach wiêkszych ni¿ wysokoœæ furty eksploatacyjnej,
— kolejnoœæ i kierunki eksploatacji dostosowuje siê do warunków geologiczno-górniczych.
Na mapie w skali 1:10000 graficznie okreœlono parcele eksploatacyjne, zakres parcel do
likwidacji z podsadzk¹, planowane roboty chodnikowe przygotowawcze, kierunek rozcinaki
i eksploatacji, bieg i upad z³o¿a, granice zagro¿enia wodnego i t¹paniowego, oraz strefy
pozbawienia okruszcowania i z³o¿a bilansowego. Roboty chodnikowe przypisano do jednego odrêbnego koloru, bez okreœlenia lat. Ograniczono siê jedynie do okresu, w którym ten
plan obowi¹zuje.
Za³¹cznik graficzny w wersji elektronicznej wykonany jest jako plik projektowy DWG
pod nazw¹ TR_kompleks. Sk³adowe mapy do³¹czone s¹ do pliku projektowego jako odnoœniki. P³aszczyzny eksploatacji w poszczególnych latach eksploatacji, wyrobiska przygotowawcze, opis pól eksploatacyjnych, planowany zakres stosowania podsadzki itp. znajduj¹ siê na oddzielnych warstwach. Poszczególne warstwy mo¿na blokowaæ, wygaszaæ lub
zmieniaæ przypisane do niej atrybuty np. kolor.
Plik projektowy udostêpniony jest na oddzia³owym serwerze mapowym KMWG.

Rys. 1. Plik projektowy TR_kompleks_01.dwg z za³¹czonymi odnoœnikami mapowymi
Fig. 1. File Design TR_kompleks_01.dwg. with CAD-file references
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Rys. 2. Plik projektowy TR_kompleks_01.dwg
Fig. 2. File Design TR_kompleks_01.dwg

2.3. P l a n R u c h u n a l a t a 2 0 0 5 – 2 0 0 7 , c z ê œ æ s z c z e g ó ³ o w a
Plan ruchu, czêœæ szczegó³owa obowi¹zuje na lata 2005–2007, aktualnie trwaj¹ prace
przygotowawcze do nowej edycji na lata 2008–2010.
Zasadniczo rok bie¿¹cy oraz trzy kolejne lata s¹ zgodne z Projektem kompleksowym,
który uzyska pozytywn¹ opiniê Komisji ds. t¹pañ… Zakres planowanych robót aktualizuje
siê przed wys³aniem do zatwierdzenia przez Dyrektora OUG, w oparciu o bie¿¹ce dane
miernicze tj. stanu mapy.
Istotnym czynnikiem przy sporz¹dzaniu harmonogramu produkcji jest dobranie tak
czasookresu na poszczególnym polu eksploatacyjnym a¿eby uwzglêdniæ roboty rozcinkowe
oraz eksploatacyjne. Na jednej mapie jest niemo¿liwe ukazanie graficzne tych odrêbnych
robót, dlatego te¿ zakresy planowanych robót rozcinkowych generalnie pokrywaj¹ siê
w kolorze z robotami eksploatacyjnymi danego roku. Jest to niekorzystna sytuacja gdy¿
planowana powierzchnia do wybrania z uwagi na zwiêkszony zakres, który nie ma potwierdzenia w osi¹ganych postêpach czy zasobach odbiega od rzeczywistych osi¹ganych
parametrów. Jednak¿e zbyt du¿e uszczegó³owienie powoduje wystêpowanie utrudnieñ zwi¹zanych z ich aktualizacj¹.
Pliki projektowe udostêpniane s¹ na oddzia³owym serwerze mapowym KMWG. Konstrukcja wersji elektronicznej Planu Ruchu jest taka sama jak Projektu kompleksowego. Plik
projektowy posiada nazwê TR_Plan Ruchu_01.dwg. (*dgn).
Dla osób nieposiadaj¹cych uprawnieñ do zasobu KMWG tworzone s¹ pliki w formacie
WFM. Dodatki do Planu Ruchu z za³¹cznikami graficznymi udostêpniane s¹ jako dokumenty
PDF.
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2.4. P r o j e k t y t e c h n i c z n e e k s p l o a t a c j i
W Oddziale Zak³ady Górnicze „Rudna” wszystkie roboty górnicze wykonywane s¹ na
podstawie projektów technicznych.
Projekty s¹ sporz¹dzane ka¿dorazowo dla pól eksploatacyjnych, w których prowadzone s¹ roboty eksploatacyjne, lub, jeœli s¹ to nowe pola przed przyst¹pieniem do ich
wybierania.
Projekt techniczny eksploatacji wykonywany jest dla ka¿dego pola na czas jego funkcjonowania i w miarê potrzeb jest na bie¿¹co aktualizowany przez s³u¿by kopalniane w zakresie
im przyporz¹dkowanym. Harmonogramowanie robót jest tu ujête w za³¹czniku pod nazw¹
„Projekt szczegó³owy eksploatacji.”
Projekt szczegó³owy eksploatacji obejmuje:
— sposób i kolejnoœæ prowadzenia robót rozcinkowych i likwidacyjnych,
— koordynacjê robót z polami s¹siednimi (w³asnymi lub innych kopalñ) w przypadku
mo¿liwoœci wzajemnego oddzia³ywania ciœnieñ eksploatacyjnych,
— rygory prowadzenia robót w kolejnych etapach,
— profilaktykê t¹paniow¹ i zawa³ow¹,
— rodzaj i typ obudowy,
— metody oceny stanu górotworu.
W czêœci graficznej szczegó³owy projekt eksploatacji przedstawiony jest na szkicu
mapowych w skali 1:1000 lub 1:2000 i zawiera:
— zakres i kolejnoœæ robót,
— tektonikê z³o¿a (stwierdzone i przypuszczalny przebieg nieci¹g³oœci tektonicznych),
— ró¿ê spêkañ,
— zasiêg stwierdzonych i przypuszczalnych stref bezz³o¿owych lub pozabilansowych,
— zasiêg stwierdzonych (lub przypuszczalnych) stref bez³upkowych,
— zasiêg ustalonych stref szczególnego zagro¿enia t¹paniami,
— inne niezbêdne dane zwi¹zane z istot¹ projektu (aktualizacji).
Projekt szczegó³owy wykonywany jest w przez dzia³ t¹pañ. Za³¹cznik graficzny udostêpniany jest tylko w formie papierowej. W wersji elektronicznej jest to plik w formacie
DWG. Jakoœæ dokumentu w du¿ej mierze zale¿y od umiejêtnoœci u¿ytkownika oprogramowania AutoCAD-a. Do szkicu do³¹czona jest legenda z objaœnieniami zastosowanych znaków. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e szkic ten z doœæ du¿¹ dok³adnoœci¹ oddaje sytuacjê geologiczno-górnicz¹ w polu eksploatacyjnym. Na jego podstawie na podk³adzie mapowym wykonywany jest „Podzia³ z³o¿a na pasy i komory” (*.dgn) – za³¹cznik projektu technicznego
eksploatacji, gdzie w zakresie Planu Ruchu wyznaczone s¹ osie (podane s¹ azymuty) pasów
i komór robót rozcinkowych. Pliki projektowe „Podzia³u z³o¿a…” udostêpniane s¹ na
oddzia³owym serwerze mapowym KMWG.

NIK

K-14

P-46

231

K-33

K-14

K-10

K-21

K-6

K-22
K-23

K-24

K-25

P-19
a

P-18

P-19

P-20a

Pole G-3/4

P-22

K-32

P-17a

P-21
a

P-21

P-22
a

P-23
a

P-24
P-29

P-28

P-31

P-32

P-30

P-35

P-34

P-33

P-37

P-36

P-40

P-39

P-38

P-43

P-42

P-41

P-45

P-44

P-47

P-46

P-50

P-49

P-48

P-51

P-52

P-53

P-29

C-2
1

C11

-312
. 20
a/ T

C-2
3

P-16 a
P-19

P-11a

P-17

P-17a

P-18a

P-18

P-21

P-20a
P-20

P-22

P-21a

P-23a

P-23

P-22a

P-24

P-25

P-25a

P-26

P-27a

P-27

K-6
K-5
K-5

P-21

P-23

P-22

P-24a

P-20

P-27

K-2

K-3
P-25a

21 /C
-20

P-28

C-20

K-3

C-21

C-1
9

P-39

P-43

P-48

P-45

P-50

K-9
K-8

K-4

K-2

K-1

K-6

K-5

K-10

K-8

P-19a

22/C
-20

K-3
T-311b

T-311c

P-26a

K-6

P-24a

K-5

K-13
a

P-18a

K-4

W-311a

P-28

P-35

P-38

P-37

K-5

K-4

przec.4

P-36

P-41

P-40

P-43

P-39

K-5

K-12

K-8

Rz¹pie

11
b

P-42

P-44

P-45

P-46

P-48

P-47

P-49

P-51

P-50

P-54

P-53

P-52

P-55

P-58

P-57

P-56

P-61

P-60

P-59

P-62

K-11
K-10
K-9

p rz
ec

C-2
2

P-19

K-12

24/C
-20

przec. 20/T-312

przec. 19/T-312
P-18a

K-12

4
P-18

K-1

K-13

K-11

0

K-16

P-19a

P-21

P-20a

K-14

K-13

K-19

K-17

P-18

P-22a

K-17

K-16

K-14
25/C
-20

przec. 18/T-312

T-312a

K-19

P-20

przec. 17/T-312
P-22

0

T-312

P-21a

P-23

P-23a

P-22a

P-24

przec. 16/T-312

przec. 15/T-312

przec. 14/T-3
12
P-25

P-25a

P-26

P-27

C-2
1

C-20

26/C
-2

K-20

P-24a

P-34

K-16
P-26a

K-17

P-33

T-312a

23/C
-2

P-17

P-19

W-312

P-18a

P-21

P-20

P-22

P-22a

P-21a

P-24

P-23

K-20
K-19

C-1
9

P-36

P-23a

P-26

P-25a

P-25

P-32

P-33

P-34

P-36
przec. 13

RE

P-39

P-35

P-39

P-38

P-37

K-20

tel.
K-178582

P-38

przec
.27

T-312

P-37

P-42

P-40

P-41

przec. 11

przec. 10

P-43

P-44

P-35

W-312

przec. 12

P-42

P-41

P-40

P-44

P-43

P-45

P-46
przec. 9

przec. 7

T-312a

KS

tel.
8722

K-19
przec. 8

przec. 5

przec. 6

tel. 8436
KG
alarm 8898

przec. 4

c. 3
prze

T-312

P-45

prze c.

2
prze c.

pr ze
c. 29

K-32

przec
.28

W-312

T-3

K-34

K-33

p rz
ec
.3
0

2

2

T-312

T-312a

K-34

przec. 3

2a

przec. 2

przec. 1

T-31
4

-1

1/C

-1

1988 - 2002
(72ha)

K-33

K-31

C-1
9

R
tel. E
88
54

W-314
przec. 1a

2/C

2

2

Zroby
G-3/3

prze
c. 31

K-32

K-31

C-20

1/C
-1

4a

C10

-31

C12

C11
W

W-314a

W-314b

K-31

C12

KP-7

KP-6

KP-7

KP-5

KP-4

KP-3

W-314b

-1

P-32

32

C-19

P-33

K-33

K-32

prze
c.

K-34

P -3
1

P-36

P-35

P-3
7

P-39

P-41

P-43

P-45

K-34

P-22

P-40

P-41
P-42

P- 39

P-32a

K-31

3/C

1

P-3
1a

P-38

P-45
P- 44

P-45

P-43

P-48

P-46

P-47

P-46

P-47

a
P- 48

P-49

K-32

P-3

K-37

K-35

K-34
K-33

P-27
P-28

K-38

K-36

K-35

K-33

T31
6a
'

W-314d

2

a'
T-316
a"
T-316

P-47

8a

T31
6'

-1

P-50

K-5

K-5
9

4/C

P-51

6a'
T-31
6a
T-31

-1
2

P-49

P-53
7a

C10
c
C10
b
C10
a

K-5
K-5
8

5/C

P-26

OW
KL AR

P-52

6'
W-31

16
W-3
'
T-316
T-316

K-2

Zroby
G-6/6
1994 - 2004
(37 ha)

Rys. 3. Projekt szczegó³y eksploatacji – Szkic pola. Plik G-3/4 .dwg
Fig. 3. Design of exploitation – File G-3/4.dwg

Podsumowanie
1. W kopalniach KGHM PM S.A. funkcjonuj¹ dwa programy typu CAD: AutoCAD oraz
MicroStation. Maj¹ one zastosowanie przede wszystkim przy tworzeniu numerycznych
map wyrobisk górniczych rozumianych jako zbiór rysunków podzielonych tematycznie
i sporz¹dzonych w uk³adzie 2D oraz przy projektowaniu górniczym i harmonogramowaniu produkcji.
2. Od roku 2007 w O/ZG Rudna aktualizacja map wykonywana jest wy³¹cznie w œrodowisku MicroStation. Dokumentacja mapowa udostêpniana jest w obu œrodowiskach na
oddzia³owym serwerze mapowym KMWG (Komputerowa Mapa Wyrobisk Górniczych). W zasobie tym zdefiniowano uprawnienia zapisu i odczytu dokumentów z podzia³em na s³u¿by kopalniane TMi (dzia³ mierniczy), TGe (dzia³ geologiczny), TR (dzia³
technologii), TW (dzia³ wentylacji).
3. W O/ZG Rudna s¹ w u¿ytkowaniu systemy komputerowego wspomagania dzia³u geologicznego. Systemy pod nazw¹ GEOLOG i SEZAM oraz aplikacje wspomagaj¹ce dla
systemu GEOLOG i Microstation. Aktualnie wdra¿ana jest aplikacja odbiorowa
ORG-G-SHH wykorzystuj¹ca bazê zapisan¹ w œrodowisku Oracle.
4. Planowanie produkcji w O/ZG „Rudna” odbywa siê z na podstawie dokumentacji prowadzenia ruchu oraz „Programu Eksploatacji Z³o¿a na lata 2006–20021”.
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5. Harmonogramowanie produkcji w KGHM Polska MiedŸ S.A. w Oddziale ZG Rudna
w znacznej czêœci jest wymagane obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa geologicznego
i górniczego oraz przepisami bezpieczeñstwa i higieny pracy.
6. Dokumentacja, niezbêdna do prowadzenia ruchu kopalni, to:
— Projekt Zagospodarowania Z³o¿a rud miedzi kopalni Rudna,
— Kompleksowy projekt eksploatacji z³o¿a w warunkach zagro¿enia t¹paniami na lata
2004–2010,
— Plan Ruchu na lata 2005–2007, czêœæ szczegó³owa,
— Projekt techniczny eksploatacji.
7. Czêœæ graficzna dokumentacji zwi¹zanej z prowadzeniem ruchu zak³adu górniczego
wykonywana jest jako pliki projektowe w formacie DWG lub DGN przy zastosowaniu
programów AutoCad i MicroStation. Pliki projektowe nie s¹ powi¹zane z baz¹ danych.
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THE EXPERIENCES OVER USE OF COMPUTER AIDED DESIGN FOR SCHEDULING THE MINING PRODUCTION
OF “RUDNA” MINE, THE KGHM “POLISH COPPER”
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Abstract
The paper describes the computer-aided designing in “Rudna” Mine and presents scheduling of mining works
adequate to geological and mining regulations. This paper assesses the case studies based on AutoCad files used
in formal-legal documentation, and explains the way of internal numeric map distribution.
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Integracja dyspozytorskich systemów ³¹cznoœci
we wspó³czesnej kopalni

S³owa kluczowe
Telekomunikacja w górnictwie, systemy alarmowania
Streszczenie
Przedstawiono propozycjê innego podejœcia do istniej¹cych w ka¿dej kopalni „niezale¿nych”, do tej pory,
systemów ³¹cznoœci ogólnozak³adowej i dyspozytorskich systemów ³¹cznoœci alarmowo-zg³oszeniowej. Proponuje siê, by wspó³czesne serwery telekomunikacyjne, wykorzystywane zarówno w centralach telefonicznych
abonenckich, jak i alarmowo-zg³oszeniowych, zintegrowaæ w taki sposób, by mog³y one pe³niæ wszystkie funkcje
zwi¹zane z ³¹cznoœci¹ foniczn¹ w kopalniach. Odpowiednio skonfigurowany serwer telekomunikacyjny w kopalni
móg³by wtedy pe³niæ rolê centrali telefonicznej ogólnozak³adowej, centrali telefonicznej dyspozytorskiej, jak
i centrali alarmowo-zg³oszeniowej.

Wprowadzenie
Od pocz¹tku budowy w kopalniach systemów alarmowo-rozg³oszeniowych (ALGUS,
AUD-80) starano siê uniezale¿niæ je od systemu ³¹cznoœci telefonicznej ogólnozak³adowej.
By³o to spowodowane du¿¹ awaryjnoœci¹ tych systemów, w tym elementów przekaŸnikowych i urz¹dzeñ stykowych wykorzystywanych do ich budowy.
Rozdzielenie to znalaz³o swoje odzwierciedlenie w przepisach, które nakazywa³y budowê w kopalniach kilku „niezale¿nych systemów”:
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— £¹cznoœci telefonicznej ogólnozak³adowej opartej o centrale telefoniczne abonenckie elektromechaniczne, a obecnie elektroniczne.
— £¹cznoœci telefonicznej dyspozytorskiej z najwa¿niejszymi stanowiskami pracy,
opartej o centrale telefoniczne rêczne zwane przemys³owymi urz¹dzeniami dyspozytorskimi, lub urz¹dzeniami dyspozytorsko-konferencyjnymi (np. typu PUD,
PUDG, UDK).
— £¹cznoœci alarmowo-rozg³oszeniowej, opartej równie¿ o rêczne centrale dyspozytorskie, z rozbudowanymi pulpitami manipulacyjnymi (np. alarmowe urz¹dzenia
dyspozytorskie typu AUD-80).
Na rysunku 1 przedstawiono przyk³adow¹ budowê systemu telekomunikacyjnego kopalni starej generacji, opartego urz¹dzenia przekaŸnikowe (Wojaczek, Cuber, 2004 MiAG/6).
System ten sk³ada siê z:
— ogólnozak³adowej elektromechanicznej centrali telefonicznej (CT) np. typu
CKK-70, do której s¹ pod³¹czone analogowe telefony abonenckie (TA) z tarczami
numerowymi i do³owe aparaty telefoniczne iskrobezpieczne typu ATI-CB (bez klawiatury wybierczej),
— centrali alarmowej (CA) – np. typu AUD-80 z pulpitem alarmowym (PA) umieszczonym w dyspozytorni zak³adowej oraz sygnalizatorami alarmowymi (SA),
— dyspozytorskiej centrali telefonicznej (CD) – np. typu UDK w³¹czanej, z regu³y
w uk³adzie tranzytowym, do istniej¹cych do³owych linii telekomunikacyjnych.
ZG 60V

ZG 230V

CT
(np.CKK-70)

ZG 230V

TA

CD
(np.UDK)

TD

Dyspozytornia
zak³adowa

PA

CA
(np.AUD)

Powierzchnia

wspólna kopalniana sieæ telekomunikacyjna

Dó³
SA
ATI-CB

Rys. 1. Schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego kopalni starszego typu
Fig. 1. Block diagram of the old type mining telecommunication system
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Dla ka¿dej z tych central budowano z regu³y niezale¿ne uk³ady zasilania gwarantowanego (ZG), z uwagi na ró¿ne lokalizacje urz¹dzeñ (pomieszczenia dyspozytorni zak³adowej oraz centrali telefonicznej) i wymagane napiêcia znamionowe zasilania tych
urz¹dzeñ. Tego typu struktura systemu telekomunikacyjnego, ukszta³towana z pocz¹tkiem
lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, funkcjonuje jeszcze w kilku polskich kopalniach.

1. Modernizacja central telefonicznych ogólnozak³adowych
Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych zapocz¹tkowa³ wymianê central elektromechanicznych
na cyfrowe centrale telefoniczne. Rozpocz¹³ siê szybki rozwój telekomunikacji górniczej,
w której równolegle z wymian¹ central telefonicznych, likwidowano urz¹dzenia dyspozytorsko konferencyjne i wiele innych lokalnych (z regu³y kilkudziesiêciu numerowych)
central abonenckich o strukturze gwiaŸdzistej, funkcjonuj¹cych w biurach kierownictwa
i dozoru ruchu na poszczególnych szczeblach zarz¹dzania (Wojaczek, Cuber 2004 MiAG/8).
Zastêpowano je telefonami systemowymi z rozbudowan¹ czêœci¹ wykorzystywan¹ dla bezpoœredniego, programowalnego wybierania abonentów (tzw. „gor¹ce linie).
Wprowadzenie central cyfrowych skutkowa³o rozwi¹zaniem kilku w¹tpliwoœci natury
prawnej, w tym miêdzy innymi:
— czy dyspozytorski telefon systemowy (TDc), zastêpuj¹cy centrale lokalne UDK,
w³¹czony bezpoœrednio do centrali cyfrowej, jest „niezale¿nym (od centrali) systemem ³¹cznoœci”,
— czy telefony do³owe przy³¹czane do cyfrowych central telefonicznych wielosekcyjnych, o strukturze rozproszonej, instalowanych np. na szybach peryferyjnych, spe³niaj¹ wymagania „przy³¹czenia telefonu do jednej ogólnozak³adowej ³¹cznicy”
(RMG 2002, § 640).
Pierwsze centrale cyfrowe zainstalowane w kopalniach to rozwi¹zania zachodnich koncernów telekomunikacyjnych (np. KAPSCH, ERICSSON, ALCATEL), niemniej jednak
nieznajomoœæ specyfiki polskich kopalniach (rozbudowane uk³ady dyspozytorskie, brak
wielonumerowego, trwa³ego mechanicznie telefonu systemowego, polskiego „menu” w systemach komputerowych central i sta³ego 24 godzinnego serwisu) spowodowa³a, i¿ w kopalniach, najbardziej rozpowszechni³y siê cyfrowe centrale telefoniczne polskiego producenta typu DGT 3450K (Wojaczek, Cuber 2003). Struktura systemu telekomunikacyjnego
kopalni uleg³a znacznej modyfikacji, co przedstawiono na rysunku 2.
Ogromnym sukcesem (Wojaczek 2003) by³o udane wdro¿enie (przez firmê TELVIS
z Katowic) iskrobezpiecznego telefonu górniczego (TIG) z klawiatur¹ wybiercz¹, wspó³pracuj¹cego z central¹ (CT) poprzez zespo³y separacji iskrobezpiecznej systemu UTI (brak
na rys. 2).
Struktura systemu telekomunikacyjnego przedstawiona na rysunku 2 funkcjonuje w wielu polskich kopalniach.
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ZG 48V

ZG 230V
Dyspozytornia
zak³adowa

CT
(cyfrowa)

TA

CA
(np.AUD)

PA
TDc

Powierzchnia

wspólna sieæ telekomunikacyjna

Dó³
SA
ATI

TIG

Rys. 2. Schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego kopalni z central¹ telefoniczn¹ (CT) ³¹cznoœci
ogólnozak³adowej i cyfrowymi telefonami dyspozytorskimi (TDc)
Fig. 2. Block diagram of the mining telecommunication system with PABX (CT) and digital dispatcher desks
(TDc)

3. Zintegrowany iskrobezpieczny telefon górniczy
Po³owa lat dziewiêædziesi¹tych to kolejny prze³om w dziedzinie integracji systemów
telekomunikacyjnych kopalñ. Instalowane oddzielnie, ale zawsze blisko siebie, dwa do³owe
urz¹dzenia abonenckie: telefon ³¹cznoœci ogólnokopalnianej i sygnalizator alarmowy (SA),
zosta³y umieszczone w jednej obudowie. Powsta³ zintegrowany iskrobezpieczny telefon
górniczy (telefono-sygnalizator systemu TEDAR prod. EMAG, a póŸniej telefon sygnalizator typu ZITG systemu STAR (prod. TELVIS). Telefon sygnalizator wspó³pracuje
z central¹ alarmow¹ (CAc). Zasadniczym elementem tej centrali jest pulpit alarmowy (PAc)
wykonany w formie tradycyjnej przyciskowej, lub komputerowej, zlokalizowany w dyspozytorni. Centrala alarmowa (CAc) wraz z zespo³ami separacji iskrobezpiecznej (dla
kopalñ metanowych), jest instalowana z regu³y w pobli¿u centrali telefonicznej i jest
w³¹czona „szeregowo” (jako tranzyt) do istniej¹cych linii abonenckich centrali telefonicznej
ogólnozak³adowej, dla umo¿liwienia wykorzystywania typowych funkcji telefonicznych
telefonu sygnalizatora alarmowego. Mo¿e ona jednak pracowaæ niezale¿nie od centrali
telefonicznej ogólnozak³adowej. Zintegrowany równie¿ zosta³ system zasilania gwarantowanego (ZG 48V) dla urz¹dzeñ centrali i systemu alarmowego. System STAR produkcji
firmy TELVIS jest zainstalowany w wiêkszoœci kopalñ w Polsce (Wojaczek, Wojtas 2005).
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zak³adowa
TA

CTc
(cyfrowa)

TDc

PAc

CAc
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Rys. 3. Schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego kopalni z systemem alarmowo-rozg³oszeniowym
typu STAR
Fig. 3. Block diagram of moning telecommunication system with STAR alarm-dispatch-broadcasting system

Dyspozytor w tym rozwi¹zaniu (rys. 3) posiada nastêpuj¹ce urz¹dzenia ³¹cznoœci:
— Telefoniczny pulpit dyspozytorski (TDc) – telefon systemowy z kilkudziesiêcioma
klawiszami „gor¹cych linii” – jest to jego podstawowe narzêdzie kierowania ruchem
technologicznym w kopalni.
— Pulpit alarmowy (PAc) przy³¹czony do centrali alarmowej STAR. Ka¿demu przyciskowi na pulpicie przyporz¹dkowane jest jeden telefon sygnalizator ZITG z monitorowan¹ lini¹ abonenck¹, dla zapewnienia wiêkszej niezawodnoœci dzia³ania
systemu alarmowego.
— Telefony analogowe (TA). Typowe aparaty telefoniczne z klawiatur¹ wybiercz¹
przy³¹czone do centrali telefonicznej ogólnokopalnianej, do centrali innego operatora
telekomunikacyjnego, przeznaczone do przyjmowania meldunków o zagro¿eniach,
przy³¹czone do centrali lokalnej dla kierowania akcj¹ ratownicz¹ (KAR) itp.
Dla zapewnienia wiêkszej niezawodnoœci dzia³ania systemu telekomunikacyjnego
z rysunku 3, wszystkie pulpity dyspozytorskie w dyspozytorniach zak³adowych (TDc, PAc)
s¹ dublowane.
Dopuszczenie przez WUG w Katowicach zintegrowanego telefonu sygnalizatora do
pracy w podziemnych zak³adach górniczych, obwarowane pocz¹tkowo wymogiem prowadzenia do ZITG rezerwowej linii abonenckiej, stanowi³o ogromny postêp w dziedzinie
budowy nowej struktury systemu telekomunikacyjnego kopalni. Zmniejszy³o siê równie¿
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zapotrzebowanie na pary w kablach telekomunikacyjnych, do tej pory wykorzystywane
przez „niezale¿ny system alarmowy” AUD.
Minê³o 15 lat od dopuszczenia zintegrowanych telefonów sygnalizatorów do kopalñ.
W tym okresie system telekomunikacyjny o strukturze przedstawionej na rysunku 3 eksploatuje ponad 20 kopalñ.

4. Integracja centrali telefonicznej i centrali alarmowej
Jak ju¿ wspomniano, najwczeœniej rozpoczêto integracjê kopalnianych sieci kablowych,
po rozwi¹zaniu problemu zwi¹zanego z kompatybilnoœci¹ elektromagnetyczn¹ systemów
wykorzystuj¹cych wspólne sieci kablowe. Dotyczy³o to szczególnie pierwszych central
metanometrycznych typu CTT-63/40U wprowadzanych do naszych kopalñ i sieci geofizyki
górniczej. W nastêpnej kolejnoœci zintegrowano telefon ³¹cznoœci ogólnozak³adowej
z klawiatur¹ wybiercz¹ z sygnalizatorem alarmowym wprowadzaj¹c zintegrowany telefon
sygnalizator (np. ZITG). Równolegle rozpoczêto integrowaæ systemy zasilania gwarantowanego AC i DC, wprowadzaj¹c do kopalñ, na szerok¹ skalê, modu³owe, nadmiarowe
(n+1) systemy zasilania (w miejsce pojedynczych prostowników oraz falowników) i zespo³y
podwójnych baterii akumulatorów.
Zachodzi pytanie czy nie powinien nast¹piæ kolejny krok w dziedzinie integracji systemów telekomunikacyjnych, tzn. integracja jednostek stacyjnych obu tych systemów?
Cyfrowe centrale telefoniczne, eksploatowane z powodzeniem ju¿ w kilkudziesiêciu
kopalniach, s¹ sukcesywnie modernizowane przez wymianê komputerowych jednostek
steruj¹cych i wprowadzanie nowych wersji oprogramowania. Zmienia siê równie¿ struktura
cyfrowych central telefonicznych i alarmowych.
Jednostki stacyjne tych systemów, z uwagi na swoj¹ strukturê i zastosowane elementy
redundancji, s¹ najbardziej niezawodnym elementem ca³ego systemu telekomunikacyjnego
kopalni. Potwierdzaj¹ to dotychczasowe doœwiadczenia z eksploatacji tych systemów w kopalniach i w telekomunikacji publicznej (Wojaczek, Miœkiewicz 2005).
Obowi¹zuj¹ce przepisy (RMG 2002) wymagaj¹ budowy w kopalniach „niezale¿nych”
systemów ³¹cznoœci i alarmowania. Przepisy te nie definiuj¹ jednak pojêcia „niezale¿noœci”
w systemie telekomunikacyjnym. Analizuj¹c struktury tych systemów (rys. 1–3) eksploatowanych w naszych kopalniach, trudno mówiæ o ich „niezale¿noœci”. We wszystkich
schematach linia telekomunikacyjna, która jest najbardziej zawodnym elementem struktury,
jest wspólna dla wszystkich systemów eksploatowanych w kopalni. Sieæ rozdzielcza jest
bowiem sieci¹ o strukturze gwiaŸdzistej. Do „podstawowych rejonów kopalni”, w których
w ograniczonej przestrzeni, pracuje najwiêksza liczba górników, s¹ najbardziej zagro¿onymi
rejonami kopalni i skupiony jest zasadniczy ci¹g technologiczny zak³adu górniczego,
(przodki, chodniki przyœcianowe) dochodzi z regu³y tylko jeden kabel telekomunikacyjny,
w którym prowadzone s¹ tory transmisyjne wszystkich urz¹dzeñ ³¹cznoœci, transmisji danych technologicznych i bezpieczeñstwa zainstalowanych w tym wyrobisku. Te same prze-
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pisy w § 619 i 616 (RMG 2002) wymagaj¹ niezale¿noœci w stosunku do kopalnianych sieci
elektroenergetycznych, jednak tam pojecie „niezale¿noœci” (jeœli dotyczy to ci¹g³oœci zasilania) nie dopuszcza takiej struktury sieci kablowej.
Dla wspó³czesnej kopalni proponuje siê wiêc kolejny krok w dziedzinie integracji
systemów ³¹cznoœci i alarmowania tj. budowê jednolitego systemu telekomunikacyjnego (JST). Na rysunku 4 przedstawiono schemat blokowy jednolitego systemu ³¹cznoœci
fonicznej w kopalni.
ZG 48V
Dyspozytornia zak³adowa
CTA
centrala
alarmowa i
telefoniczna

TA

TDc

PAc

Powierzchnia
Dó³
TSA
telefony i
sygn.alarmowe
Rys. 4. Uproszczony schemat blokowy JST kopalni
Fig. 4. Simplified block diagram of the mining integrated telecommunication system

W czêœci stacyjnej serwer telekomunikacyjny pe³niæ bêdzie wszystkie funkcje zwi¹zane
z ³¹cznoœci¹ foniczn¹. W dyspozytorni proponuje siê instalacjê, analogicznie jak jest to
dotychczas, dwóch pulpitów przeznaczonych dla ³¹cznoœci telefonicznej dyspozytorskiej
(TDc) i dwóch pulpitów dla ³¹cznoœci alarmowej (PAc). Ka¿dy z tych pulpitów móg³by
jednak realizowaæ funkcje typowej ³¹cznoœci dyspozytorskiej i „przyjmowania zg³oszeñ
alarmowych” (RMG, 2002) § 645. Funkcja przyjmowania zg³oszeñ jest o tyle wa¿na, i¿
górnik dysponuje na dole tylko jednym urz¹dzeniem abonenckim koñcowym, a dyspozytor
posiada obok siebie oba pulpity. Pulpity powinny byæ w³¹czone do dwóch ró¿nych kart
translacji systemowych, natomiast druga droga po³¹czenia ka¿dego pulpitu dyspozytorskiego z serwerem to wydzielona sieæ LAN JST. Oprócz tego w dyspozytorni powinny byæ
telefony analogowe z centrali abonenckiej i sieci operatora publicznego.
Wszystkie do³owe urz¹dzenia abonenckie powinny mieæ mo¿liwoœæ bezpoœredniego
(niezale¿nym przyciskiem) nadania sygna³u alarmowego do dyspozytora.
Centrala telefoniczno-alarmowa (CTA z rys. 5) powinna byæ central¹ przynajmniej
dwusekcyjn¹, w której wszystkie jej podstawowe elementy zostan¹ zdublowane. Dotyczy to
w szczególnoœci zasilaczy wewnêtrznych centrali, jednostek steruj¹cych (JS), pól komutacyjnych, generatorów sygna³ów, rejestratorów rozmów i zdarzeñ (RR), podstawowych kart
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wyposa¿enia centrali (Su, TA itp.). Jedna z sekcji centrali CTA bêdzie skonfigurowana tak,
by podstawowym jej zadaniem (w przypadku zagro¿enia) by³a realizacja funkcji alarmowych. Bêdzie tzw. „czêœæ (sekcja) alarmowa” serwera telekomunikacyjnego. Pozosta³a
czêœæ to tzw. „sekcja telefoniczna” serwera telekomunikacyjnego.

Rys. 5. Struktura jednolitego systemu telekomunikacyjnego (JST) kopalni
Fig. 5. Structure of the integrated mining telecommunication system

Powstaje pytanie, czy taka struktura mo¿e utrudniæ porozumiewanie siê foniczne w kopalni? Powstanie jednolitego systemu telekomunikacyjnego (JST) w kopalni w ¿adnym
stopnie nie zmniejsza iloœci urz¹dzeñ abonenckich zainstalowanych na dole. Zmniejsza siê
i to w zasadniczym stopniu, okablowanie czêœci stacyjnej, odrêbnych do tej pory systemów
telekomunikacyjnych. Upraszcza siê nadzór nad JST, likwiduj¹c oddzielne stanowiska
nadzoru, co w znacznym stopniu u³atwi konfiguracjê JST i oprogramowanie pulpitów
dyspozytorskich. Likwiduje siê jedn¹ wydzielon¹ sieæ komputerow¹ oraz siê upraszcza
rozwi¹zania techniczne w uk³adach nagrywania rozmów.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, i¿ wiele kopalñ posiada obecnie przynajmniej kilka
dodatkowych systemów ³¹cznoœci. Dotyczy to w szczególnoœci kopalñ wykorzystuj¹cych
(rys. 5):
— systemy radiokomunikacyjne z kablem ciekn¹cym (LF) ze wzmacniaczami torowymi (W),
— telefony szybowe (TSz) i lokalne centrale ³¹cznoœci szybowej (C£Sz), centrale na
podszybiach i dyspozytorniach poziomowych,
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— systemy ³¹cznoœci lokalnej z wykorzystaniem aparatów telefonicznych MB miejscowej baterii (ATG),
— technologiczne systemy ³¹cznoœci g³oœnomówi¹cej (UG³).
JST nadal spe³niaæ bêdzie wszystkie funkcje okreœlone w przepisach o prowadzeniu
ruchu w podziemnych zak³adach górniczych. Sk³adaæ siê on bêdzie z dwóch sekcji alarmowej i telefonicznej. Niezale¿nie od przyjêtej struktury (zastosowanie koncentratorów,
modu³ów wyniesionych itp) bêdzie tak skonfigurowany, aby (RRM, 2004):
— z punktu widzenia abonenta funkcjonowa³ jak system z jedn¹ central¹,
— abonenci do³owi po podniesieniu mikrotelefonu nie spotkali siê ze zjawiskiem zajêtoœci serwera, a wszystkie linie do³owe by³y skonfigurowane jako tzw. „gor¹ce linie
z opóŸnieniem”, kierowane do awiza centrali lub dyspozytora,
— umo¿liwia³ priorytetow¹ ³¹cznoœæ dyspozytorsk¹ z wyznaczonymi stanowiskami
pracy i rêczne zestawianie po³¹czeñ w razie prowadzenia akcji ratowniczej,
— umo¿liwia³ przes³anie do stanowisk pracy komunikatów ewakuacyjnych i informacyjnych o ewentualnych zagro¿eniach,
— pozwala³ na przes³anie sygna³u alarmowego o powsta³ym zagro¿eniu z ka¿dego
sygnalizatora,
— umo¿liwia³ wysy³anie sygna³ów i komunikatów na jeden sygnalizator, b¹dŸ na ich
grupê,
— zezwala³ na rêczne jak i automatyczne sterowanie wysy³aniem komunikatów,
— rejestrowa³ automatycznie w funkcji czasu sygna³y, komunikaty i rozmowy przekazywane w trybie alarmowym.

Wnioski
Jednolity system telekomunikacyjny kopalni umo¿liwi realizacjê wszystkich funkcji
jakie pe³ni¹, czêœciowo zintegrowane w zakresie:
— powierzchniowej i do³owej sieci transmisyjnej,
— do³owych urz¹dzeñ abonenckich koñcowych,
systemy ³¹cznoœci ogólnozak³adowej i alarmowania wspó³czesnej kopalni. Jednolity
system telekomunikacyjny w ogromnym stopniu uproœci okablowanie czêœci stacyjnej tych
systemów, poprzez eliminacjê prze³¹cznic poœrednich (w czêœci nieiskrobezpiecznej), stosowanych pomiêdzy central¹ telefoniczn¹ i central¹ alarmow¹. Umo¿liwi równie¿ likwidacjê kilkuset torów kablowych ³¹cz¹cych te prze³¹cznice z urz¹dzeniami stacyjnymi.
Likwidacja centrali alarmowej, która dotychczas by³a w³¹czona szeregowo do systemu
telekomunikacyjnego, zwiêksza jego niezawodnoœæ. Po³¹czenie sekcji „alarmowej” i „telefonicznej” ³¹czami cyfrowymi, o odpowiednich protoko³ach, umo¿liwi w docelowym uk³adzie, integracjê w danej kopalni systemów telekomunikacyjnych ró¿nych producentów.
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Abstract
The paper present the new approach to the existing independent telephone and dispatcher telecommunication
systems. Authors propose the integration of telecommunication servers of telephone and alarm-dispatch-broadcasting systems. The integrated server will operate as a PABX, dispatcher telephone exchange and alarm-dispatch-broadcasting station equipment.
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Streszczenie
Rozwój technologii informatycznych i ich znaczenia, dla budowania wartoœci przedsiêbiorstwa czy przewagi
konkurencyjnej, wymusza ze strony œrodowiska biznesowego, nowe podejœcie do zarz¹dzania œrodowiskiem IT.
G³ównym celem, dla tego stylu zarz¹dzania, jest d¹¿enie do pe³nej harmonizacji dzia³alnoœci obydwu œrodowisk,
poprzez budowanie i realizacjê wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê strategii dzia³alnoœci. Aby to osi¹gn¹æ, autor
artyku³u wskazuje na istotne determinanty tej harmonizacji. W opinii autora nale¿¹ do nich: procesowa orientacja
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, zasady ³adu informatycznego, budowa architektury korporacyjnej IT i zarz¹dzanie relacjami, w wewnêtrznych us³ugach IT.

Wprowadzenie
Zarz¹dzanie organizacjami IT (ang. Information Technology), jak okreœla siê departamenty, dzia³y zajmuj¹ce siê ca³okszta³tem dzia³alnoœci informatycznej w przedsiêbiorstwie,
jest obecnie postrzegane tak, jak zarz¹dzanie w ka¿dym innym obszarze biznesowym.
Wskazuje siê na takie zagadnienia z nim zwi¹zane jak: dopasowanie strategiczne IT,
optymalne wykorzystanie i alokowanie zasobów IT oraz pomiar efektywnoœci IT. Powi¹zanie strategii biznesowej przedsiêbiorstwa ze strategia IT stanowi du¿e wezwanie nie tylko
dla menad¿erów IT, ale przede wszystkim dla wy¿szego kierownictwa firmy. Ukrócenie
* Mgr in¿., KGHM Polska MiedŸ S.A., Centralny Oœrodek Przetwarzania Informacji, Lubin.
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czêstych praktyk w przedsiêbiorstwach polegaj¹cych na finansowaniu projektów informatycznych, które maj¹ lepszy lobbing, powinno w efekcie przywróciæ równowagê pomiêdzy
dzia³alnoœci¹ informatyczn¹ a rzeczywistymi potrzebami firmy.
Po latach, nast¹pi³o odwrócenie postaw kadry zarz¹dzaj¹cej biznesu i dzia³ów informatycznych w przedsiêbiorstwie wobec zastosowañ informatycznych. Menad¿erowie biznesu
zaczêli wymagaæ praktycznych i u¿ytecznych rozwi¹zañ informatycznych. Zaczêli te¿ zwracaæ o wiele wiêksza ni¿ poprzednio uwagê na op³acalnoœæ proponowanych rozwi¹zañ
z u¿yciem technologii informatycznych, jak równie¿ na przejrzystoœæ regu³ zarz¹dzania
dzia³alnoœci¹ informatyczn¹ w firmie. St¹d tak popularne w ostatnim okresie sta³o siê
definiowanie i wdra¿anie zasad ³adu informatycznego w przedsiêbiorstwach.
Nast¹pi³ pocz¹tek nowej ery w zastosowaniach informatycznych w przedsiêbiorstwie.
Ery, która prowadzi do partnerstwa pomiêdzy s³u¿bami informatycznymi a menad¿erami
przedsiêbiorstwa. Uporz¹dkowanie zasad organizacji i zarz¹dzania procesami biznesowymi,
zarówno w odniesieniu do ca³oœci przedsiêbiorstwa jak i wystêpuj¹cej w niej dzia³alnoœci
informatycznej, wydaje siê drog¹ w dobrym kierunku. Orientacja na zarz¹dzanie procesowe
w przedsiêbiorstwie przek³ada siê na utrzymanie bie¿¹cej obs³ugi procesów biznesowych,
w zgodnoœci z przyjêtymi standardami czy dobrymi praktykami. Zwraca siê te¿ uwagê na
znaczenie nowego ujêcia reengineering’u procesów biznesowych, w postaci X-Engineeringu, dla budowania wartoœci dodanej w przedsiêbiorstwie.
Istotn¹ rolê w realizacji potrzeb œrodowiska biznesowego odgrywa technologia informatyczna. Mo¿liwoœæ wykorzystania zarówno technologii jak i filozofii architektury zorientowanej us³ugowo (ang. Service Oriented Architecture), narzêdzi informatycznych klasy BPM
(ang. Business Process Management) czy mo¿liwoœci wymiany informacji poprzez sieci komputerowe (WAN, LAN) uzupe³nione o narzêdzia zarówno komunikacyjne (Web 2.0), pracy
grupowej czy dostêpu spersonalizowanego (workflow, portal, zarz¹dzanie to¿samoœci¹) stanowi¹ o powodzeniu wdra¿ania œrodowiska informatycznego pod potrzeby biznesu, co sprowadza
siê do budowy architektury korporacyjnej IT w firmie. Ujêcie technologiczne informatyzacji
nie jest ju¿ jednak jedynym dominuj¹cym spojrzeniem na informatyzacjê przedsiêbiorstwa.
Obecnie, znajduje coraz wiêksze uznanie w œrodowiskach IT, us³ugowa orientacja zarz¹dzania procesami informatycznymi, w po³¹czeniu z architektur¹ korporacyjn¹ IT przedsiêbiorstwa. Ta orientacja opiera siê na tzw. dobrych praktykach, opisanych w tzw. bibliotece
ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) i na zarz¹dzaniu architektur¹
korporacyjn¹ (ang. Enterprise Architecture Management – EAM). Istot¹ tych zasad jest
zarz¹dzanie poziomem us³ug informatycznych SLM (ang. Service Level Management), poprzez uzgodnione z klientem, parametry us³ugi SLA (ang. Service Level Agreement), (ITIL…
2007). Zewnêtrznym œwiadectwem, potwierdzaj¹cym realizacje dobrych praktyk w dzia³alnoœci informatycznej przedsiêbiorstwa, jest certyfikat standardu ISO 20 000.
Zarówno menad¿erowie firmy jak i menad¿erowie organizacji IT wydaj¹ siê dostrzegaæ
rosn¹c¹ rolê relacji interpersonalnych, zachodz¹cych wewn¹trz przedsiêbiorstwa podczas
realizacji us³ugi IT. Zaczyna siê kszta³towaæ nowa jakoœæ w dotychczasowych relacjach
informatyk – u¿ytkownik IT.
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Autor przedstawia, w niniejszym artykule, dyskusjê na temat harmonizacji pomiêdzy
strategi¹ IT a strategi¹ biznesow¹ przedsiêbiorstwa, z uwzglêdnieniem, przedstawionych
powy¿ej, zagadnieñ.

1. Istota integracji strategii informatyzacji ze strategi¹ biznesow¹
Szybkozmienne otoczenie przedsiêbiorstwa wymusza jego reakcje w obszary wewnêtrznych procesów biznesowych. Jak to zaznaczono w (HP Invent – Informatyka… 2004),
informatyzacja by³a dotychczas wykorzystywana w firmie, w celu pozyskania przewagi
konkurencyjnej, we wszystkich rodzajach strategii. Pocz¹wszy od klasycznej, polegaj¹cej na
wykorzystywaniu ekonomii skali, poprzez wykorzystywanie strategii opartej na segmentacji
rynku i wype³nianiu niszy produktowej, czy strategii integracji ró¿nych sfer dzia³ania,
poprzez ekonomiê kluczowych kompetencji, wykorzystuj¹cej doskona³oœci wybranych procesów organizacyjnych, do strategii konkurencji opartej na wiedzy.
Obecnie nowym wyzwaniem, dla kierownictwa dzia³u IT firmy, jest zintegrowanie
strategii informatyzacji ze strategi¹ biznesow¹ przedsiêbiorstwa. Ta integracja ma jednak
fundamentalne za³o¿enie. W³¹czenie IT do budowania przewagi konkurencyjnej ma byæ
konkurencyjne kosztowo, w stosunku do innych sposobów budowania przewagi rynkowej.
Jest to nowe podejœcie do zarz¹dzania IT w przedsiêbiorstwie, ukierunkowane na wzrost
jego wartoœci. Nowa strategia pozycjonowania IT w przedsiêbiorstwie, polega na inwestowaniu w takie obszary/projekty IT, które wspieraj¹ realizacjê strategii przedsiêbiorstwa.
Wed³ug (Orzechowski 2006), powodem niepowodzenia, w efektywnym wspieraniu realizacji strategii przedsiêbiorstwa przez IT, jest niezadowalaj¹cy poziom zarz¹dzania IT.
Przejawia siê on w: braku efektywnej komunikacji pomiêdzy IT a biznesem, braku koordynacji pomiêdzy planowaniem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa i jego dzia³u IT, koncentracji IT
na technologii, zamiast na realizacji celów biznesowych, przy braku efektów ekonomicznych. Aby siê temu przeciwstawiæ, proponuje siê d¹¿yæ do integracji procesów planowania
biznesowego i IT. Istotne jest uznanie, przez kierownictwo firmy, roli IT jako partnera
w biznesie i potencjalnego innowatora, a nie jako potencjalnego generatora kosztów czy,
chocia¿by tylko, dostawcy zaawansowanych technologii. W okresie transformacji IT
do nowej roli wa¿ne jest, aby menad¿erowie firmy dostrzegali potrzebê harmonijnego
planowania us³ug IT pod potrzeby biznesu, na ka¿dym poziomie zarz¹dzania, zaczynaj¹c od
planowania strategicznego. Czyli, aby przek³adali strategiczne cele biznesowe firmy na,
strategiczne dla firmy, projekty informatyczne.
1.1 R o l a IT w p r z e d s i ê b i o r s t w i e – w i z j a p r z y s z ³ o œ c i
Wiêkszoœæ firm jest tak uzale¿niona od IT, ¿e nie sposób im funkcjonowaæ bez niej. IT
jest zasadniczym sk³adnikiem strategii korporacyjnej. Tak wa¿nym jak inne: ludzie, zasoby
materialne, pieni¹dze, przestrzeñ biurowa, czy wyposa¿enie. Nieodpowiednie zastosowanie
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tych zasobów, lub któregokolwiek z nich, tak w czasie jak i w procesie zmian, bêdzie mia³o
powa¿ne konsekwencje na funkcjonowanie ca³ego przedsiêbiorstwa. Przez lata, dzia³alnoœæ
informatyczna w przedsiêbiorstwie by³a kojarzona g³ównie z technologi¹ IT. By³y wiêc
technologie typu „gruby serwer, cienki klient”, outsourcing IT, model ASP (ang. Application
Service Provider) czy odmiana outsourcingu – ON Demand Business (Góralczyk 2006).
Ostatnio du¿ym powodzeniem, wœród dostawców technologii IT, cieszy siê model SOA
(ang. Service Oriented Architecture) – filozofii budowania œrodowiska technologicznego,
zorientowanego na us³ugi informatyczne (Nowicki, Nosal 2007). By³y (i nadal s¹) systemy
klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning).
Ostatnie dwa lata przynosz¹ wzrost popularnoœci koncepcji funkcjonowania IT, w formie
jednostki us³ugowej, wobec przedsiêbiorstwa. Znaczenia nabiera model postrzegania pracownika dzia³u biznesowego firmy, dotychczas nazywanego u¿ytkownikiem technologii IT,
jako klienta us³ug informatycznych, na tych samych prawach, co ka¿dego klienta biznesowego.
Gartner Group: (Augustyniak 2006; Pezzini 2007; Mahoney 2007), czy (Siau 2007)
prognozuj¹, ¿e w horyzoncie czasowym, przynajmniej do 2012 r., g³ównymi trendami
w rozwoju IT bêd¹: harmonizacja dzia³alnoœci IT z dzia³alnoœci¹ biznesow¹ firmy, udostêpnianie aplikacji IT w miejsce ich posiadania (np.: Web 2.01, SOA, EDA2, SaaS3), zakup
rozwi¹zañ biznesowych, a nie konkretnych aplikacji i wskazywanie potencja³u rozwoju
biznesu, a nie okreœlanie mo¿liwoœci jego realizacji. Wskazuj¹ równie¿, na wirtualizacjê
i Tera Architekturê4, jako na kierunek zmian w budowie infrastruktury informatycznej.
Jednoczeœnie podkreœl¹ znaczn¹ zmianê w uk³adzie si³ pomiêdzy dostawcami technologii,
biznesem, a nawet indywidualnymi klientami, w wyniku trendu ku dopasowywaniu siê IT do
potrzeb biznesu i potrzeb indywidualnych klientów (IT Governance, dobre praktyki np.ITIL,
standardy œwiadczenia us³ug IT). Wed³ug (Pezzini 2007) wskazuje siê, ¿e priorytetem
w dzia³alnoœci organizacji IT, w tym przedziale czasowym, bêdzie: doskonalenie procesów
biznesowych, kontrola kosztów dzia³alnoœci i zadbanie o wzrost zadowolenia klienta us³ug
informatycznych, czyli ci¹g³e doskonalenie relacji pomiêdzy biznesem a IT, w przedsiêbiorstwie.
Wszystkie te prognozy, zmierzaj¹ do pozycjonowania IT w biznesie, w przysz³oœci,
w kierunku partnerstwa IT i biznesu. Z centrum kosztów, poprzez centrum us³ug IT,
œrodowisko IT ma siê przekszta³caæ w centrum innowacji biznesowych. Aby osi¹gn¹æ ten
poziom harmonizacji IT z biznesem, powinna nast¹piæ zmiana roli IT z dostawcy technologii, na poziomie operacyjnym i taktycznym, z przewag¹ reaktywnego dzia³ania – na
partnera w biznesie, z orientacj¹ na proaktywne dzia³ania strategiczne, poprzez procesy
1

Web 2.0 – nowy model komunikacji przez Internet, oparty na tworzenie w³asnych serwisów przez internautów.
2
EDA – ang. Even Driven Architecture – architektura sterowan¹ zdarzeniami.
3
SaaS – ang. Software as a Service – dostarczanie zamówionej u dostawcy aplikacji przez Internet.
4
Poprzez „Tera Architekturê” – okreœla siê model infrastruktury informatycznej, zdolnej do samostrojenia,
dopasowywania siê do bie¿¹cych potrzeb, bez ingerencji cz³owieka, zdoln¹ do zbudowania samoskalowalnej mocy
obliczeniowej [GART06].
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biznesowe, z przejrzystymi regu³ami zarz¹dzania us³ugami IT, w korelacji z odpowiednio
zharmonizowan¹ architektur¹ korporacyjn¹ IT.
Poruszone powy¿ej, a zaprezentowane bardziej szczegó³owo poni¿ej, spektrum zagadnieñ stanowi o istotnych, zdaniem autora, determinantach harmonizacji strategii biznesowej i strategii dzia³alnoœci IT w przedsiêbiorstwie. Autor opiera swoj¹ dyskusjê
o w³asn¹ interpretacjê tych zagadnieñ w œrodowiskach przemys³owych jak i o opinie,
wy¿ej przytoczone, œwiatowych analityków bran¿y IT. Wskazuje na cztery podstawowe,
jego zdaniem determinanty: procesowa orientacja zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, zasady
³adu informatycznego, budowa architektury korporacyjnej IT oraz rozwój zarz¹dzania
relacjami z klientem us³ug IT, w kierunku zarz¹dzania typu ERC (ang. Efficient Consumer
Response).
Jako przyk³ad implementacji tych czynników, w warunkach przedsiêbiorstwa przemys³owego, pos³u¿ono siê przedsiêbiorstwem KGHM Polska MiedŸ S.A.

2. Procesowa orientacja zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
Istota wspó³czesnego podejœcia do zarz¹dzania procesowego organizacj¹, polega na
traktowaniu jej jako systemu, który oparty jest na procesowej konwencji dzia³ania. Wspó³czesna organizacja jest zdominowana przez procesy zarz¹dzania, komunikacji z klientem,
wspó³dzia³ania z partnerami i dostawcami, procesy logistyczne, rozwoju kadr, produktów
itp. Natura tych procesów jest coraz bardziej dynamiczna i tym samym, w mniejszym stopniu
technologicznie zdeterminowana. Wspó³czesne procesy musz¹ byæ, znacznie bardziej
reaktywne i plastycznie poddawaæ siê wp³ywom oddzia³ywania czynników zewnêtrznych (Grajewski 2007). Z kolei (Champy 2003) zwraca uwagê na now¹ rolê zarz¹dzania
procesami w przedsiêbiorstwie, polegaj¹c¹ na anga¿owaniu w nie wszystkich jego interesariuszy, co ma na celu kreowanie wartoœci dodanej. To podejœcie, X-Engineeringu,
jako kolejne doskonalenie metody reenginieringu Hammera i Champy’ego, prowadzi do
wykorzystania Internetu i nowoczesnych œrodków komunikacji cyfrowej w reorganizacji
procesów biznesowych.
Szel¹gowski (2006) proponuje koncepcjê dynamicznego zarz¹dzania procesami biznesowymi. U jej pod³o¿a wystêpuj¹ takie problemy w organizacji jak: brak procesowoœci
w dzia³aniu, nienad¹¿anie z adaptacj¹ do zmian, niezdolnoœæ do indywidualizacji procesów.
Aby pokonaæ te bariery w funkcjonowaniu podejœcia procesowego w przedsiêbiorstwie,
autor proponuje koncepcjê opart¹ na wykorzystaniu zbiorowej wiedzy pracowników firmy.
Klasyczne zarz¹dzanie procesami biznesowymi, w których wykonawcy procesów realizuj¹
je zgodnie ze standardem (np. ISO), proponuje zast¹piæ mo¿liwoœci¹ dynamicznej modyfikacji procesów, przez wykonawców, w trakcie ich wykonywania. Koncepcja dynamicznego zarz¹dzania procesami biznesowymi (ang. DBPM – Dynamic Business Process Management) opiera siê na rozszerzenia klasycznego (statycznego) zarz¹dzania procesami
(ang. BPM, – Business Process Management), poprzez nadanie mu trzech kluczowych cech:
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1. Kompleksowoœæ i ci¹g³oœæ – wskazuje równie¿ na koniecznoœæ objêcia wdro¿eniem
zarz¹dzania procesowego wszystkich interesariuszy przedsiêbiorstwa i ca³y proces biznesowy. Jego celem powinna byæ minimalizacja ca³kowitych kosztów i ca³kowitych
zapasów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ca³kowitego czasu realizacji,
2. Ewolucyjna zmiennoœæ w czasie wykonywania – zak³ada, ¿e procesy musz¹ byæ definiowane i wdra¿ane w taki sposób, aby ich bezpoœredni wykonawcy (np. kierownicy
projektu, kierownicy us³ug) mieli mo¿liwoœæ ich modyfikacji, w ka¿dym kroku procesu,
3. Wykonywanie procesu jest równoczesne z udokumentowaniem wykonania – dla przyspieszenia obiegu wiedzy postuluje siê, aby nabyta w praktyce wiedza o funkcjonowaniu
danej procedury by³a wprowadzana w ¿ycie natychmiast, a nie dopiero w przy doskonaleniu procesu, po kolejnym audycie. Do tego niezbêdne jest zaadoptowanie tak pojêtej
dynamicznej procesowoœci w narzêdziach informatycznych.
Zwraca siê uwagê, ¿e w dynamicznym zarz¹dzaniu procesami, wykonawca ma
mo¿liwoœæ kreatywnego kszta³towania swojej pracy, a przez to wspó³uczestniczenia
w zarz¹dzaniu i tworzeniu wiedzy przedsiêbiorstwa. O sprawnoœci orientacji procesowej
w zarz¹dzaniu organizacj¹ stanowi¹ narzêdzia informatyczne klasy BPM, niezale¿nie, czy
dotyczy to klasycznego podejœcia do zarz¹dzania procesowego czy te¿ jego kolejnych
odmian np. BPI (ang. Business Process Improvement), X-Engineering, czy DBPM.
W ka¿dym przypadku obserwuje siê trend do ich harmonizacji z architektur¹ korporacyjn¹
przedsiêbiorstwa, tak w obszarze dostarczania us³ug jak i ich projektowania. Narzêdzia te
wystêpuj¹ w postaci zintegrowanej ze œrodowiskiem projektowym czy technologicznym
dostawcy systemów, wspomagaj¹cych zarz¹dzanie firm¹ (np. SAP NetWeaver).

3. IT Governance – ³ad informatyczny przedsiêbiorstwa
£ad informatyczny jest zagadnieniem bardzo szerokim. Obejmuje zarówno zagadnienia
organizacji i zarz¹dzania dzia³alnoœci¹ s³u¿b informatycznych, a w tym: procesy, modele,
narzêdzia i metody, strategie, zasoby informatyczne, ale równie¿ obejmuje obszar starannoœci, lojalnoœci czy rzetelnoœci tego zarz¹dzania wobec akcjonariuszy, czy szerzej,
interesariuszy. Jest to prze³o¿enie zasad ³adu korporacyjnego, oczekiwañ cz³onków zarz¹du i
innych inetresariuszy na zasady, regu³y zarz¹dzania dzia³alnoœci¹ IT. £ad informatyczny,
w odniesieniu do stosowania dobrych praktyk, powinien zapewniæ jak najlepsze wykorzystanie technologii informatycznych do realizacji celów biznesowych korporacji,
firmy, odpowiedzialne wykorzystanie posiadanych i planowanych zasobów informatycznych, a tak¿e kompetentne i w³aœciwe (uzgodnione z zarz¹dem firmy) zarz¹dzanie
tymi zasobami, z uwzglêdnieniem ryzyka.
(HP: IT Governance 2007), za MIT Sloan School of Management, definiuje ³ad
informatyczny jako zbiór zasad „prawa w zakresie podejmowania decyzji oraz ramy
i zasady odpowiedzialnoœci, zapewniaj¹ce oczekiwane podejœcie do zastosowania IT
w przedsiêbiorstwie”
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Jako g³ówny cel ³adu informatycznego, wskazuje siê na takie ukierunkowanie
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, aby zapewniæ zbie¿noœæ celów firmy i informatyzacji poprzez
(Nowicki, Nosal 2007b):
— aktywne nad¹¿anie IT za biznesem i realizacjê uzgodnionych celów dla otrzymania
oczekiwanych efektów,
— u¿ycie IT do poszukiwania, wykorzystania nadarzaj¹cych siê okazji biznesowych
i maksymalizacji korzyœci, z prowadzonej dzia³alnoœci operacyjnej,
— odpowiedzialne wykorzystanie zasobów informatycznych firmy, do œwiadczenia
us³ug IT
— odpowiednie zarz¹dzanie ryzykiem prowadzonej dzia³alnoœci informatycznej.
Zarz¹dzanie w obszarze IT ju¿ zmierza z pozycji technologii do zarz¹dzania interdyscyplinarnego, powi¹zanych dziedzin z IT. To zarz¹dzanie koncentruje siê na zagadnieniach, o których mówi ³ad informatyczny. S¹ to:
1. Harmonizacja strategiczna IT (ang. IT Strategic Alignment): (skupiona na harmonizacji dzia³alnoœci informatycznej z biznesem i ze stowarzyszonymi rozwi¹zaniami).
Podstawowa kwestia tego obszaru to odpowiedŸ na pytanie czy inwestycje IT przedsiêbiorstwa pozostaj¹ w korelacji z jego celami strategicznymi i czy budowane, dziêki
temu mo¿liwoœci, pos³u¿¹ do dostarczenia wartoœci dodanej,
2. Dostarczanie wartoœci IT (skoncentrowanie siê na optymalizacji wydatków i badaniu
wartoœci IT). Podstawowa zasada tej dziedziny to: dostarczanie us³ug IT na czas
i w ramach uzgodnionego bud¿etu, z obiecanym efektem, korzyœci¹. W jêzyku biznesu ta
cecha ³adu korporacyjnego jest t³umaczona na: kreowanie przewagi konkurencyjnej,
up³yw czasu do zamówienia lub wykonania us³ugi, satysfakcja klientów, czas oczekiwania klienta na us³ugê, produktywnoœæ za³ogi czy zyskownoœæ,
3. Zarz¹dzanie ryzykiem IT (skierowane do zabezpieczenia zasobów IT i ich bezpiecznego odtwarzania). Zarz¹d przedsiêbiorstwa odpowiada za ró¿nego rodzaju ryzyka
wystêpuj¹ce w firmie. S¹ to nie tylko ryzyko finansowe, ale ryzyko zwi¹zane z obecn¹
jak i planowan¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹, z zastosowan¹ technologi¹, w tym informatyczn¹,
4. Zarz¹dzanie us³ugami IT.
Menad¿erowie IT powinni harmonizowaæ i priorytetyzowaæ budowanie i eksploatacjê
us³ug informatycznych, w kierunku wspomagania przez nie oczekiwañ biznesu. To wspomaganie powinno byæ zapewnione poprzez zdefiniowane i mierzalne us³ugi informatyczne. Pomiar tych us³ug powinien byæ okreœlony w postaci, uzgodnionego z biznesem,
poziomu jakoœci œwiadczonej us³ugi, przez dzia³y, organizacje IT (SLA). Strategia IT
powinna opieraæ siê na strategii œwiadczonych us³ug IT. Us³ugi IT powinny podlegaæ
ci¹g³emu doskonaleniu, z uwzglêdnieniem zmian otoczenia i zmian wewn¹trz przedsiêbiorstwa (ITIL… 2007).
Mechanizmy wspomagaj¹ce wdro¿enie ³adu informatycznego w przedsiêbiorstwie to
m.in. zasady, standardy, wytyczne i dobre praktyki, zawarte w takich dokumentach czy
zbiorach dokumentów jak:
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— Biblioteka ITIL (The IT Infrastructure Library), jest szczegó³owym opisem sposobów i dobrych rad jak osi¹gn¹æ sukces we wdra¿aniu ³adu informatycznego, widzianego przez pryzmat zarz¹dzania us³ugami informatycznymi czy teleinformatycznymi
(obecnie v.3).
— COBIT standard – (Control Objectives for Information and Related Technology)
jest innym podejœciem do standaryzacji bezpieczeñstwa i kontroli dzia³alnoœci operacyjnej IT przedsiêbiorstwa (obecnie v. 4).
— Project in Controlled Environments (PRINCE2).
— Project Management Body of Knowledge (PMBOK).
— Management of Risk (M_o_R).
— Standard ISO/ IEC 27001, (ISO 27001) jest zbiorem wytycznych i praktyk dla
organizacji do wdro¿enia i utrzymania polityki bezpieczeñstwa informacji.
— Standard ISO/IEC 20000 jest zbiorem wytycznych i najlepszych praktyk do wdra¿ania us³ugowego modelu zarz¹dzania organizacj¹ IT w przedsiêbiorstwie.
— Model CMMI – Capability Maturity Model Integration – model referencyjny dojrza³ych praktyk w danej dziedzinie IT, stosowany do doskonalenia i oceny mo¿liwoœci realizacyjnych danej dyscypliny.
— Sarbanes-Oxley Act znany równie¿ jako Public Company Accounting reform and
Inwestor Protection Act of 2002 – SOX lub Sarbox.
— Basil II znany te¿ jako The New Accord – The International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards – A Revised Framework.
Przedstawione powy¿ej obszary zainteresowania ³adu informatycznego s¹ postrzegane,
przez zarz¹dzaj¹cych firm¹ i œrodowiskiem IT, jako jego filary. Efektywne zarz¹dzanie
zasobami IT, zorientowane na zarz¹dzanie us³ugami IT powinno byæ realizowane z uwzglêdnieniem zarówno zak³adanego poziomu ryzyka jak i sprawnego reagowania na pojawiaj¹ce siê zmiany w realizacji procesów biznesowych. Zdolnoœæ do równowa¿enia kosztów
eksploatacji zasobów infrastrukturalnych IT z oczekiwanym poziomem jakoœci us³ug
informatycznych jest podstawowym zadaniem w celu uzyskania wartoœci dodanej IT.

4. Architektura korporacyjna IT
Du¿a z³o¿onoœæ infrastruktury, zatory komunikacyjne, brak standardów, brak rozpoznania czy rozproszenie zasobów w firmie, to tylko niektóre problemy zarz¹dzania dzia³alnoœci¹ IT w przedsiêbiorstwie. Architektura Korporacyjna (ang. Enterprise Architecture),
wydaje siê byæ tym determinantem harmonizacji, która ³¹czy zarówno cechy i w³aœciwoœci
orientacji procesowej przedsiêbiorstwa jak i zasad ³adu informatycznego.
Podaj¹c za MIT Sloan School of Management (HP: IT Governance 2007), architektura
korporacyjna jest definiowana jako: „organizacja logiki funkcjonowania kluczowej czêœci
procesów biznesowych oraz komponentów IT, odzwierciedlaj¹cej przyjêty dla przedsiêbiorstwa poziom standaryzacji i konsolidacji”.
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Gotze mówi, ¿e architektura korporacyjna dotyczy strategicznego wykorzystania IT,
a tak¿e zintegrowania rozwoju organizacji wraz z rozwojem IT (Gotze 2006). Podaj¹c
za innymi ekspertami uwa¿a równie¿, ¿e architektura korporacyjna ma du¿e znaczenie
dla mo¿liwoœci szybkiego budowania i propagowania nowych sk³adników i us³ug. Przy
zastosowaniu odpowiednich ram architektonicznych (ang. framework) te sk³adniki, (nazywane radykalnymi), mog¹ znacznie wzmocniæ swój ³¹czny wp³yw, a wskutek tego
ostatecznie urzeczywistniæ powstanie architektury zorientowanej na us³ugi (SOA). Istnieje
kilka metod i narzêdzi do budowy architektur korporacyjnych nazywanymi platformami
czy ramami. S¹ to m.in.: The Zachman Framework, The Federal Enterprise Architecture
Framework (FEAF), The Open Group Architecture Framework (TOGAF) czy firmowe
(np. HP HPGM for ITSA – HP Global Method for IT Solution Architecture). Pomimo
ró¿nic w stosowanych technikach opisu, narzêdzia tego typu, koncentruj¹ siê na koniecznoœci zintegrowania modelu funkcjonowania biznesu z modelami danych, informacji
i technologii.
Z kolei (Szabelak 2006) opisuje cel stosowania architektury korporacyjnej i uwa¿a, ¿e
mo¿e ona staæ siê instrumentem integracji, konsolidacji i standaryzacji, w postaci wewnêtrznego mechanizmu, uniwersalnego spoiwa.
Nadrzêdn¹ cech¹ architektury korporacyjnej przedsiêbiorstwa jest komunikatywnoœæ wszystkich elementów organizacji. Zarówno tych techniczno-technologicznych
jak i ludzkich zachowañ.
Zarz¹dzanie komunikacj¹, w kontekœcie rozwoju architektury korporacyjne jest okreœlane jako Zarz¹dzanie Architektur¹ Korporacyjn¹ (ang. EAM, Enterprise Architecture Management). G³ówne elementy tego podejœcia to (Wêgorkiewicz 2003):
— Architektura fizyczna – okreœla zarz¹dzanie na poziomie standardów i technologii.
To naturalne œrodowisko informatyków, opisane takimi pojêciami jak: switch,
serwer, adapter, dostêp, protokó³. Na tym poziomie s¹ zapewnione podstawowe
us³ugi infrastruktury technicznej oraz realizacja takich wymagañ jak: dostêpnoœæ,
wydajnoœæ czy niezawodnoœæ. Architektura fizyczna z³o¿ona jest z ró¿norodnych
technologii (us³ugi sieciowe, platformowe, systemowe, bazodanowe itd.) oraz indywidualnego planu instalacji i konfiguracji komponentów technicznych.
— Architektura biznesowa – to drugi biegun komunikacji. To definiowanie oczekiwañ
biznesu i harmonizowanie ich z mo¿liwoœciami IT. Tutaj znajduje siê naturalne
œrodowisko biznesu. Na tym poziomie, jego uczestnicy pos³uguj¹ siê takimi pojêciami jak: strategia, udzia³ w rynku, produkt, us³uga, taryfa, promocja czy kampania
marketingowa. Tutaj wystêpuj¹ narzêdzia klasy BPM.
— Architektura logiczna – Pomiêdzy architekturami: fizyczn¹ i biznesow¹, znajduje
siê warstwa poœrednia, bêd¹ca p³aszczyzn¹ porozumienia œwiata informatyków
i œwiata biznesu. To zarz¹dzanie portfelem us³ug IT. Na tym poziomie, z poszczególnych us³ug systemów informatycznych mo¿na sk³adaæ procesy realizuj¹ce
potrzeby biznesowe, wyra¿one w architekturze biznesowej. To œrodowisko takich
architektur jak SOA czy EDA.
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Zarz¹dzanie architektur¹ korporacyjn¹ polega na takim kszta³towaniu œrodowiska IT,
aby w maksymalnym stopniu wykorzystaæ zasoby ju¿ w nim dostêpne, usun¹æ zbêdne,
planowaæ i prowadziæ rozwój – dostarczaj¹c us³ugi IT wymagane przez biznes.

5. Zarz¹dzanie relacjami w wewnêtrznych us³ugach IT
Krytyczn¹ dla osi¹gniêcia sukcesu w informatyzacji firmy jest efektywna komunikacja
pomiêdzy wszystkimi uczestnikami: procesów biznesowych, ³adu korporacyjnego czy budowania architektury korporacyjnej IT – oparta na konstruktywnych relacjach, wzajemnemu
zrozumieniu celów, wspólnym jêzyku komunikacji i dzieleniu odpowiedzialnoœci w d¹¿eniu
do osi¹gniêcia celów firmy, budowaniu wartoœci dodanej. Dotychczasowy model dzia³alnoœci informatycznej w przedsiêbiorstwie opiera³ siê na relacjach u¿ytkownik – dzia³
informatyki. Czynnik ludzki stanowi potencjalne Ÿród³o problemów i zagro¿eñ zwi¹zanych
z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Na kszta³towanie zachowañ, kadry biznesowej i informatycznej, ma wp³yw wiele czynników (Niepsujewicz-Misiek 2007) np: atmosfera w przedsiêbiorstwie, drogi przep³ywu
informacji, nawyki i przyzwyczajenia, œwiadomoœæ informatyczna pracowników i umiejêtnoœæ wykorzystania narzêdzi informacyjnych, podejœcie do technologii informacyjnej.
Opór pracowników, w obawie przed zmianami dotychczasowego stanu lub niska kultura
informacyjna mo¿e byæ g³ówn¹ przyczyn¹ braku lub niew³aœciwego wykorzystania rozwi¹zañ technologii informacyjnej. Równie¿ brak wspó³pracy kierownictwa, u¿ytkowników
tej technologii, projektantów systemów jest g³ówn¹ przyczyn¹ problemów, Ÿród³em konfliktów i niepowodzeñ we wdra¿aniu tych technologii. Przeprowadzone badania, (podane
za (Niepsujewicz-Misiek 2007) wskazuj¹, ¿e brak harmonizacji pomiêdzy dzia³alnoœci¹
biznesow¹ a informatyczn¹ prowadzi do b³êdów i problemów w stosowaniu technologii
informatycznych w przedsiêbiorstwie.
Zarówno us³ugowy model organizacji IT, jak i wdra¿anie zasad ³adu informatycznego
zmierzaj¹ do eliminacji tych zatorów komunikacyjnych, nieprawid³owoœci i lepszego dopasowania zasobów IT do potrzeb klienta us³ug IT, generalnie biznesu.
Obecnie zwraca siê coraz wiêksz¹ uwagê na zast¹pienie „techniczno-efektywnoœciowego” podejœcia do zarz¹dzania us³ugami – zarz¹dzaniem relacyjnym (Rogoziñski
2006). W odniesieniu do us³ug IT, oznacza³oby to pe³n¹ mobilizacjê personelu IT w celu
uczynienia z nabywcy us³ugi nie tylko wspó³twórcy wartoœci dodanej dla przedsiêbiorstwa,
ale zwi¹zanie go trwa³e z organizacj¹ IT. Autor, niniejszego artyku³u, zak³ada wzrost
znaczenia tego podejœcia, a tym bardziej jego rozwiniêtego modelu, zorientowanego na
potrzeby klienta (Baraniecka 2006) (ang. Efficient Consumer Response – ECR), w uk³adzie
klienta wewnêtrznych us³ug informatycznych, w nadchodz¹cych latach.
Ta koncepcja zarz¹dzania wydaje siê ³¹czyæ wszystkie, dotychczas poruszane, zagadnienia czynników harmonizacji, w jedn¹ ca³oœæ. Zastosowanie modelu us³ugowego
zarz¹dzania IT, z orientacj¹ procesow¹ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, w tym organizacj¹
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IT, ze zorientowana na us³ugi IT architektur¹ korporacyjn¹ IT jest integrowane poprzez
zarz¹dzanie zorientowane na potrzeby klienta, wewnêtrznego odbiorcy us³ug informatycznych przedsiêbiorstwa.

6. Przyk³ad: KGHM Polska MiedŸ S.A.
KGHM Polska MiedŸ S.A. Nale¿y do grona najwiêkszych na œwiecie producentów
miedzi i srebra. Przedsiêbiorstwo produkuje oko³o 550 tyœ. ton miedzi elektrolitycznej
rocznie i ponad 1200 ton srebra. Baza surowcowa obejmuje powierzchniê oko³o 468 km2,
zawieraj¹c¹ 32,2 mln ton miedzi. Polskie zasoby miedzi stanowi¹ 6,35% ujawnionych
(na 2003 r.) œwiatowych zasobów przemys³owych tej rudy. Obs³ugê informatyczn¹ firmy
prowadzi, jeden z jej 11 Oddzia³ów, Centralny Oœrodek Przetwarzania Informacji – O/COPI.
Zapewnia on obs³ugê informatyczna wszystkim jednostkom organizacyjnym KGHM. Zosta³
powo³any w kwietniu 2001 r., na bazie zasobów kadrowo-sprzêtowych oddzia³owych s³u¿b
informatycznych.
W myœl przyjêtej strategii biznesowej na lata 2007–2016, misj¹ spó³ki jest: „Efektywne
przetwarzanie zasobów naturalnych drog¹ do wzrostu wartoœci firmy”.
Strategia spó³ki jest realizowana w trzech g³ównych obszarach (Raport KGHM 2006):
rozwój i wzrost efektywnoœci dzia³alnoœci podstawowej, dywersyfikacja, wspieranie rozwoju spó³ki i Grupy Kapita³owej. Strategia informatyzacji na lata 2007–2011 zosta³a opracowana na bazie tej strategii.
Misj¹ O/COPI jest:
„Efektywne wykorzystanie zasobów teleinformatycznych w aktywnym wspomaganiu zarz¹dzania procesami biznesowymi”.
Celem nadrzêdnym informatyzacji w KGHM jest zbudowanie i wdro¿enie zintegrowanego systemu informacji zarz¹dczej, do wspomagania procesów decyzyjnych w Spó³ce
i Grupie kapita³owej KGHM Polska MiedŸ S.A., na poziomie operacyjnym, taktycznym
i strategicznym. Cele strategiczne dla dzia³alnoœci informatycznej wystêpuj¹ w ka¿dym
z wy¿ej wymienionych obszarów strategii spó³ki. Wskazano w nich na nastêpuj¹ce dzia³ania:
— poprawê efektywnoœci gospodarowania, m.in. poprzez ograniczenie kosztów dzia³alnoœci podstawowej, w ca³ym ³añcuchu technologicznym,
— obs³ugê nowego modelu zarz¹dzania górnictwem i hutnictwem,
— wspomaganie usprawnienia procesów zarz¹dzania,
— wspomaganie zarz¹dzania aktywami produkcyjnymi,
— wdro¿enie zintegrowanego systemu informacji zarz¹dczej.
Przystêpuj¹c do budowy nowej strategii informatyzacji, przeprowadzono uprzednio
analizê stanu informatyzacji spó³ki i realizacji poprzedniej strategii informatyzacji. Dokonano oceny stopnia realizacji planowanych zadañ, w obszarze ka¿dego z celów stra-
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tegicznych. Zdiagnozowano stan prawny w zakresie obs³ugi informatycznej oddzia³ów
Spó³ki i podmiotów Grupy Kapita³owej. Wskazano na rekomendacje, co do tych zadañ czy
projektów, które wymaga³y usprawnienia czy kontynuacji.
Pos³uguj¹c siê konwencj¹ istotnych czynników harmonizacji IT z dzia³alnoœci¹ biznesow¹ (zaprezentowan¹ powy¿ej w artykule), zbudowano strategiê informatyzacji:
W obszarze procesowej orientacji zarz¹dzania spó³k¹:
1. Realizacja szczegó³owych celów strategicznych informatyzacji, w obszarze strategicznego zarz¹dzania spó³k¹, zarz¹dzania Grup¹ Kapita³ow¹, zarz¹dzania taktycznego
i operacyjnego spó³ki, w ujêciu procesowym.
2. Podstaw¹ uruchomienia czy modernizacji systemu informatycznego jest analiza procesów biznesowych, z wykorzystaniem narzêdzi informatycznych klasy BPM (ze
szczególnym uwzglêdnieniem funkcjonalnoœci systemu FileNet).
3. Usprawnienie procesów biznesowych obejmuje maksymalne wykorzystanie funkcjonalnoœci systemu ERP 2005 SAP i systemów bran¿owych.
4. Usprawnienie i rozpowszechnienie systemu obiegu dokumentów i ich archiwizacji
opiera siê na wykorzystaniu funkcjonalnoœci systemu FileNet.
5. Rozszerzenie wykorzystania systemów analitycznych klasy BI.
6. Kontynuacja implementacji, doskonalenia i obs³ugi systemów informatycznych w tradycyjnych modelach projektowania i dostawy aplikacji, z wykorzystaniem obecnych
narzêdzi opisu procesów biznesowych.
W obszarze IT Governance:
7. Wzrost wartoœci spó³ki wymaga realizacji konkretnych zadañ w zakresie informatyzacji,
zharmonizowanych ze strategi¹ biznesow¹, z ocen¹ ich rentownoœci i efektów niewymiernych.
8. Zmiana modelu zarz¹dzania O/COPI: z zasobowego na us³ugowy, standaryzacja zarz¹dzania procesami IT, wg. zgodnoœci z norm¹ ISO 20 000.
9. Wdro¿enie w Oddzia³ach spó³ki Polityki Bezpieczeñstwa Informacyjnego.
10. Standaryzacja procesów zarz¹dzania bezpieczeñstwem teleinformatycznym poprzez
uzyskanie certyfikatu zgodnoœci z norm¹ ISO 27 000.
11. Wdro¿enie zasad koordynacji, standaryzacji i unifikacji w dziedzinie technologii teleinformatycznych, w Oddzia³ach spó³ki i Grupie Kapita³owej KGHM.
W obszarze Architektury Korporacyjnej:
12. Zastosowanie nowych rozwi¹zañ technologii IT, w zakresie architektury fizycznej:
do zarz¹dzania sieciami WAN, LAN, wirtualizacji serwerów, obs³ug¹ peryferii, zarz¹dzania pamiêci¹ masow¹, ³¹cznoœci mobilnej, Internetu, Intranetu.
13. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa i poziomu dostêpnoœci zasobów informacyjnych na poziomie architektury fizycznej i logicznej.
14. Zastosowanie nowych technologii komunikacyjnych i pozyskiwania wiedzy: e-learning, portal korporacyjny, zarz¹dzanie wiedz¹ przedsiêbiorstwa.
15. Organizacja zarz¹dzania architektur¹ IT w ramach Podstawowego i Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych.
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16. Wdro¿enie mechanizmów techniczno-organizacyjnych w zakresie systemów zarz¹dzania to¿samoœci¹, jednokrotnego logowania, podpisu elektronicznego.
17. Budowa wstêpnego modelu dostarczania us³ug informatycznych w oparciu o architekturê korporacyjn¹ (SOA) z w³¹czeniem narzêdzi zarz¹dzania procesami biznesowymi
klasy BPM.
Kolejnym krokiem by³ plan realizacji strategii, z podzia³em na zadania bud¿etowe
i inwestycyjne, z harmonogramem ich realizacji. W okresach rocznych przywiduje siê,
co roku, przeprowadzenie procesu oceny, wnioskowania i doskonalenia strategii informatyzacji. Proces ten bêdzie polega³ g³ównie na w³¹czeniu istotnych, nowych zadañ na
nastêpne lata do realizacji oraz uwzglêdniania zmian w architekturze korporacyjnej IT.
Proces realizacji strategii podlega kontroli, poprzez mechanizmy Strategicznej Karty Wyników, zaimplementowanej dla monitorowania celami strategicznymi firmy, w tym IT,
w systemie SEM ERP 2005 SAP.
Najtrudniejszym elementem do realizacji w zakresie harmonizacji strategii IT i biznesowej s¹ jednak relacje miêdzyludzkie. Nie dotyczy to jedynie etapu specyfikacji potrzeb
klienta czy budowaniu interfejsu w aplikacjach czy systemach informatycznych, ale równie¿
komunikacji interpersonalnej w codziennej dzia³alnoœci operacyjnej. Budowa stosunków
interpersonalnych w obs³udze wewnêtrznych us³ug informatycznych, a szczególnie w modelu ECR, stanowi wyzwanie dla O/COPI na najbli¿sze lata.
Przedstawiony zakres, ujêtych w strategii informatyzacji, zadañ strategicznych w zakresie informatyzacji przedsiêbiorstwa, pozwala na wnioskowanie o realizacji w KGHM
Polska MiedŸ S.A. polityki harmonizacji strategii IT ze strategi¹ biznesow¹. Jest to wskazanie drogi, jak¹ bêdzie pod¹¿a³a informatyzacja firmy w najbli¿szych piêciu latach.

Podsumowanie
Zagadnienia biznesowe staj¹ siê równie wa¿ne dla zarz¹dzania IT w przedsiêbiorstwie
jak technologia teleinformatyczna. Zarz¹dzanie strategiczne IT, tak informacj¹ jak i w sensie
technologicznym i us³ugowym, staje siê wa¿n¹ sk³adow¹ zadañ i odpowiedzialnoœci nie
tylko menad¿erów IT, ale równie¿ cz³onków zarz¹dów firm. Takie pozycjonowanie roli IT
w przedsiêbiorstwie jest krytyczne, dla zapewnienia pe³nego jej wykorzystania, dla osi¹gniêcia
maksymalnych korzyœci z jej stosowania. Oczekiwane, przez przedsiêbiorstwo, korzyœci to:
— uproszczenie i zautomatyzowanie procesów, zadañ, czynnoœci – celem przyspieszenia reakcji ze strony IT na potrzeby rynku,
— zwiêkszenie decyzyjnoœci na wszystkich szczeblach zarz¹dzania, poprzez dostarczenie lepszej jakoœci danych i informacji, odpowiedniej i aktualnej – dla w³aœciwych
ludzi, we w³aœciwym czasie,
— doskonalenie integracji pracowników, klientów poprzez po³¹czenie ich ze sob¹ –
w stosowaniu nowych technologii komunikacyjnych, na nieograniczonym obszarze
geograficznym i ponad barierami organizacyjnymi.
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Aby to osi¹gn¹æ, postuluje siê standaryzacjê w zarz¹dzaniu, zarówno zasobami jak
i procesami biznesowymi, w tym informatycznymi, z uwzglêdnieniem zarz¹dzania zmianami i objêcia procesami biznesowymi wszystkich interesariuszy firmy. Zmiany w procesach biznesowych poci¹gaj¹ za sob¹ potrzebê dokonywania zmian w zakresie stosowanych rozwi¹zañ informatycznych. Elastyczne podejœcie, w reagowaniu na potrzeby biznesu
jest podstaw¹ wzajemnego zadowolenia ze wspó³pracy, strony IT i biznesowej. Niemniej
u podstawy tych dzia³añ operacyjnych powinna wystêpowaæ harmonizacja strategii IT
i biznesowej. To poci¹ga za sob¹ szereg dzia³añ reguluj¹cych jej osi¹gniêcie. Do istotnych
czynników tej harmonizacji zalicza siê, zarówno czynniki zwi¹zane z organizacj¹ procesów
biznesowych, zarz¹dzanie œrodowiskiem IT wg. zasad ³adu informatycznego (w ujêciu
us³ugowym), architekturê korporacyjn¹, które ³¹cz¹ wymagania biznesu z technologi¹ IT,
jak i zarz¹dzanie relacjami, w wewnêtrznych us³ugach IT.
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SIGNIFICANT DETERMINANTS OF THE HARMONIZATION OF IT STRATEGY
AND BUSINESS STRATEGY OF THE ENTERPRISE
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Abstract
The development of IT technologies and their growing significance for building the added value of the
enterprise or competitive advantage require the new approach to management of IT resources. It concerns
both IT and business environment. The main goal of that new approach of management is an aspiration for
full harmonization of both environments through the construction and realization of mutually complementary
strategies of activity. To achieve the goal, the author indicates the crucial determinants of the abovementioned
harmonization. The author enumerates these determinants as following: process-oriented management of
enterprise, IT governance, constructing enterprise IT architecture and management of relation in internal IT
services. The discussion of these determinants is enforced with the example of their implementation in KGHM
enterprise.
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Nowe szanse i mo¿liwoœci wykorzystania programów AutoCAD
i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych – ich znaczenie
w procesie kontroli jakoœci wêgla i planowania produkcji kopalni

S³owa kluczowe
Cyfrowe mapy izolinii, parametry jakoœci, wêgiel kamienny, Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe
Streszczenie
Przedstawiono mo¿liwoœci zastosowania kombinacji programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji cyfrowych
map izolinii parametrów jakoœci wêgla w pok³adzie, jednej z kopalñ KHW S.A. Mapy izolinii wykreœlono
w programie Surfer (wersja 8.0) przy zdefiniowaniu wszystkich dostêpnych metod konturowania tej wersji
programu. Dokonano tego na szablonie/matrycy mapy pok³adowej skonstruowanej w programie AutoCAD. Mapy
utworzono z wykorzystaniem kopalnianej bazy danych zawieraj¹cej wyniki pomieszczone w kartach analiz próbek
bruzdowych wêgla. Baza ta uwzglêdnia jedynie parametry chemiczno-technologiczne: zawartoœæ wilgoci (Wa,
%,), popio³u (Ad,%), czêœci lotnych (Vdaf, %), siarki ca³kowitej (Std, %) oraz ciep³o spalania (Qsdaf, MJ/kg)
i wartoœæ opa³ow¹ (Qidaf, MJ/kg). Celem pracy by³ dobór najdok³adniejszej metody konturowania mapy dla danego
parametru. Uzyskano to porównuj¹c wyniki analiz laboratoryjnych pobranej kontrolnej próbki bruzdowej wêgla
z wynikami odczytanymi z map izolinii poszczególnych parametrów jakoœci.

Wprowadzenie
Gospodarka rynkowa wymaga od producentów dostarczania wêgla kamiennego o œciœle
okreœlonych parametrach jakoœciowych, co zwi¹zane jest z technologi¹ procesów jego
wykorzystania i wymaganiami ochrony œrodowiska. Okreœlenie parametrów jakoœciowych –

* Prof. dr hab. in¿., ** Dr in¿., Instytut Geologii Stosowanej Wydzia³ Górnictwa i Geologii, Politechnika
Œl¹ska, Gliwice.
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szacowanie jakoœci wêgla kamiennego, z odpowiedni¹ dok³adnoœci¹, jest procedur¹ obci¹¿aj¹c¹ producenta znacznymi kosztami. Oczywistym zatem jest wiêc poszukiwanie jak
najtañszych metod szacowania jakoœci kopaliny, spe³niaj¹cych zarazem narzucone przez
normy i klienta wymagania odnoœnie dok³adnoœci. Wœród narzêdzi pozwalaj¹cych na wypracowanie pewnego kompromisu pomiêdzy dok³adnoœci¹ rozpoznania jakoœci wêgla, a poniesionymi z tego tytu³u kosztami, wa¿ne miejsce spe³niaj¹ odpowiednie programy komputerowe. Spoœród nich najczêœciej stosowanymi s¹ programy umo¿liwiaj¹ce kreœlenie map,
a przez to pozwalaj¹ce na oszacowanie jakoœci kopaliny w z³o¿u – i to z pewnym wyprzedzeniem. Oznacza to, i¿ programy te dostarczaj¹ producentowi informacji na temat parametrów wêgla znajduj¹cego siê w okreœlonym rejonie z³o¿a, który mo¿e byæ lub bêdzie
przedmiotem eksploatacji w przysz³oœci.
Stosowane obecnie w polskich kopalniach wêgla kamiennego programy komputerowe
spe³niaj¹ najczêœciej swoje zadania jako narzêdzia samodzielne. Istniej¹ natomiast, nie
w pe³ni dotychczas wykorzystywane mo¿liwoœci zespolenia pewnych programów powoduj¹c wzrost ich funkcjonalnoœci i efektywnoœæ uzyskiwanych wyników. Przyk³ad takiej
kombinacji stanowi po³¹czenie programu Surfer (firmy Golden Software) oraz programu
AutoCAD (firmy Autodesk). Samodzielnie program Surfer pozwala geologowi kopalnianemu opracowywaæ m.in. mapy izolinii przy u¿yciu ró¿nych zaimplementowanych metod
kreœlenia izolinii. Program AutoCAD jest natomiast narzêdziem stosowanym g³ównie przez
mierniczych górniczych, dziêki mo¿liwoœci m.in. przeskalowywania, druku wielkoformatowego, kreœlenia na warstwach zwi¹zanego z odpowiednim doborem szczegó³ów czy
wysokiej dok³adnoœci wynikaj¹cej z zapisu wektorowego. Zespolenie tych dwóch programów ³¹czy zatem wymagania i potrzeby ca³ego dzia³u mierniczo-geologicznego kopalni.
Kombinacja ta jest mo¿liwa dziêki wykorzystywaniu przez oba programy CAD’owskiego
formatu wymiany danych *.dxf. Wymiana wspomagana natomiast mo¿e byæ poprzez aplikacje pisane w wewnêtrznym jêzyku AutoCADa – AutoLispie, czy w dowolnym jêzyku
programowania, co jeszcze bardziej zwiêksza funkcjonalnoœæ takiego zespolenia a tak¿e
pozwala na po³¹czenie z zewnêtrzn¹ baz¹ danych zawartych np. w dowolnym arkuszu
kalkulacyjnym (Monitoring... 2003; Monitoring... 2006; Gabzdyl i in. 2003, 2004; Marcisz
2001, 2004; Probierz, Marcisz 2000, 2004, 2005, 2007).
W pracy przedstawiono mo¿liwoœci zastosowania opisanej kombinacji do konstrukcji
cyfrowych map izolinii parametrów jakoœci wêgla w pok³adzie, jednej z kopalñ KHW S.A.
Mapy izolinii wykreœlono w programie Surfer (wersja 8.0) przy zdefiniowaniu wszystkich
dostêpnych metod konturowania tej wersji programu. Dokonano tego na szablonie/matrycy
mapy pok³adowej skonstruowanej w programie AutoCAD. Mapy utworzono z wykorzystaniem kopalnianej bazy danych zawieraj¹cej wyniki zamieszczone w kartach analiz próbek
bruzdowych wêgla. Baza ta uwzglêdnia jedynie parametry chemiczno-technologiczne: zawartoœæ wilgoci (Wa, %,), popio³u (Ad,%), czêœci lotnych (Vdaf, %), siarki ca³kowitej (Std, %)
oraz ciep³o spalania (Qsdaf, MJ/kg) i wartoœæ opa³ow¹ (Qidaf, MJ/kg).
Celem pracy by³ dobór najdok³adniejszej metody konturowania mapy dla danego parametru. Uzyskano to porównuj¹c wyniki analiz laboratoryjnych pobranej kontrolnej próbki
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bruzdowej wêgla z wynikami odczytanymi z map izolinii poszczególnych parametrów
jakoœci.

1. Metodyka badañ
Obiekt badañ stanowi³ pok³ad wêgla jednej z kopalñ KHW S.A., który jest i bêdzie
w przysz³oœci nadal przedmiotem eksploatacji (g³ówne kryterium wyboru). Pok³ad zosta³
dotychczas rozpoznany za pomoc¹ 125 próbek bruzdowych, w których oznaczono jedynie podstawowe wskaŸniki chemiczno-technologiczne w stanie analitycznym: zawartoœæ
wilgoci (Wa, %,), popio³u (Aa,%), czêœci lotnych (Va, %), siarki (Sta, %) oraz wartoœæ
opa³ow¹ (Qsa, MJ/kg ) i ciep³o spalania (Qia, MJ/kg). Do badañ wykorzystano kopalnian¹ bazê danych, w postaci kart analiz pok³adowych próbek bruzdowych, przeliczaj¹c
jednak¿e stan analityczny na odpowiedni stan parametru ujêty: w polskiej normie
(PN-82/G-97002) wed³ug której klasyfikuje siê wêgle na typy technologiczne (zawartoœæ czêœci lotnych w stanie suchym i bezpopio³owym Vdaf, % oraz ciep³o spalania
w stanie suchym i bezpopio³owym Qsdaf, MJ/kg) oraz w miêdzynarodowym, 14-cyfrowym, systemie kodyfikacji wêgla (zawartoœæ popio³u w stanie suchym Ad,%, zawartoœæ
siarki ca³kowitej w stanie suchym Std, % oraz ciep³o spalania w stanie suchym i bezpopio³owym Qsdaf, MJ/kg).
Na podstawie tak zmodyfikowanych danych kopalnianych utworzono tabelaryczn¹ cyfrow¹ bazê danych, stanowi¹c¹ podstawê do dalszych opracowañ kartograficznych.
W celu wykreœlenia cyfrowych map zmian wartoœci parametrów jakoœciowych wêgla
w granicach obszaru górniczego kopalni wykorzystano program Surfem w wersji 8.0. Ta
wersja programu pozwala wykreœlaæ mapy izolinii za pomoc¹ dwunastu metod: kwadratu
odwrotnych odleg³oœci (Inverse Distance to a Power), krigingu (Kriging), minimalnych
krzywizn (Minimum Curvature), zmodyfikowanej metody Sheparda (Modified Shepard’s
Metod), naturalnego s¹siedztwa (Natural Neighbor), najbli¿szego s¹siedztwa (Nearest
Neighbor), regresji wielomianowej (Polynomial Regression), radialnych funkcji bazowych
(Radial Basis Function), triangulacji z interpolacj¹ liniow¹ (Triangulation with Linear
Interpolation) oraz lokalnych wielomianów (Local Polynomial). W badaniach nie wykorzystano dwóch metod konturowania: œredniej ruchomej (Moving Average) oraz datametrycznej (Data Metric) z uwagi m.in. na specyfikê danych – np. metoda datametryczna
wykorzystuje trójwymiarowy uk³ad wspó³rzêdnych (X, Y, Z), natomiast mapy kreœlone s¹
w dwuwymiarowym uk³adzie kartezjañskim (X, Y).
W celu weryfikacji poprawnoœci wykreœlonych map, a tak¿e w celu wybrania najdok³adniejszej metody konturowania, zarówno w odniesieniu do wszystkich szeœciu parametrów jak i do ka¿dego oddzielnie, pobrano kontroln¹ próbkê bruzdow¹ wêgla. Na pobranej próbce wykonano analogiczne oznaczenia, tj. oznaczono zawartoœæ wilgoci (Wa, %,),
popio³u (Ad,%), czêœci lotnych (Vdaf, %), siarki (Std, %) oraz ciep³o spalania (Qsdaf, MJ/kg )
i wartoœæ opa³ow¹ (Qidaf, MJ/kg).
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Zestawienie wartoœci parametru uzyskanego w laboratorium z wartoœci¹ szacowan¹ na
podstawie wykreœlonych map izolinii pozwoli³o wytypowaæ optymaln¹ metodê konturowania danego parametru. Oznacza to, i¿ metody konturowania mog¹ byæ odmienne dla
ró¿nych pok³adów i obszarów górniczych.
Dok³adnoœæ szacowania przyjêto za polskimi normami, wed³ug których dokonuje siê
oznaczeñ poszczególnych parametrów. Wielkoœci b³êdów przyjêto wed³ug oznaczania wartoœci danego parametru w dwóch ró¿nych laboratoriach, przy czym wyniki odczytane z mapy
potraktowano za równowa¿ne dla „pierwszego laboratorium” zaœ uzyskane wyniki laboratoryjne za równowa¿ne dla „drugiego laboratorium”.

2. Wyniki badañ
Przedmiotem badañ, których wyniki przedstawiono w pracy, by³o porównanie wartoœci
parametrów jakoœci uzyskanych w laboratorium z wartoœciami oszacowanymi z u¿yciem
ró¿nych metod konturowania. Wyniki badañ zestawiono w tabeli 1.
Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdziæ, i¿ najwiêksz¹ zgodnoœæ porównañ
odnotowano w przypadku metody radialnych funkcji bazowych (Radial Basis Function).
Zbli¿one rezultaty daje metoda lokalnych wielomianów (Local Polynomial). W pierwszej
z tych metod bardzo dobrze wypad³o szacowanie zawartoœci popio³u i siarki a tak¿e wartoœci
ciep³a spalania i wartoœci opa³owej. Granice dopuszczalnego b³êdu przekroczono natomiast
w przypadku zawartoœci wilgoci i czêœci lotnych. W drugiej z wymienionych metod szacowanie wartoœci parametrów przedstawia siê w sposób analogiczny jak w metodzie pierwszej,
jednak¿e wykazane odchy³ki, pomiêdzy wartoœciami parametrów uzyskanymi z analiz laboratoryjnych kontrolnej próbki bruzdowej a wartoœciami parametrów szacowanymi z map
izolinii, s¹ nieco wiêksze.
Najmniejsz¹ trafnoœæ uzyskano natomiast podczas konturowania metod¹ krigingu
(Kriging), minimalnych krzywizn (Minimum Curvature) oraz metod¹ najbli¿szego s¹siedztwa (Nearest Neighbor). Jedynym parametrem, który mieœci³ siê w przyjêtych granicach b³êdu by³a zawartoœæ popio³u. Wynik ten jest odmienny od oczekiwanego bowiem
dotychczas zawartoœæ popio³u zaliczano do najbardziej zmiennych parametrów jakoœci
wêgla i trudnych do prawid³owego oszacowania (Monitoring... 2003; Monitoring... 2006;
Marcisz 2004). Szacowanie wartoœci pozosta³ych parametrów tymi metodami nie powiod³o siê.
W odniesieniu do poszczególnych parametrów najlepiej szacowano zawartoœæ popio³u
(a¿ 9 „trafieñ”, za wyj¹tkiem metody regresji wielomianowej) kolejno zawartoœæ siarki
ca³kowitej (4 „trafienia”, metody: kwadratu odwrotnych odleg³oœci, regresji wielomianowej,
radialnych funkcji bazowych, lokalnych wielomianów) oraz wartoœæ ciep³a spalania (4
„trafienia”, metody: kwadratu odwrotnych odleg³oœci, radialnych funkcji bazowych, triangulacji z interpolacj¹ liniow¹, lokalnych wielomianów), wartoœæ opa³ow¹ (3 „trafienia”,
metody: radialnych funkcji bazowych, triangulacji z interpolacj¹ liniow¹, lokalnych wielo-
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TABELA 1
Porównanie wartoœci parametrów jakoœciowych wêgla odczytanych z map izolinii w miejscu lokalizacji
kontrolnej próbki bruzdowej z wartoœciami parametrów uzyskanymi w laboratorium
TABLE 1
Comparison of values of coal quality parameters estimated on contour maps in location of control sample
with values of coal quality parameters obtained in laboratory
Zmodyfikowana metoda Sheparda (Modified Shepard’s Method)
Lp.
1

Mapa

2

Kontrolna próbka bruzdowa

3

Dopuszczalne odchylenie wg PN

4

Ró¿nica

Wa

Ad

Vdaf

Q sdaf

Q idaf

%

%

%

MJ/kg

MJ/kg

S td
%

3,3

9,0

33,0

35,4

34,2

0,6

3,6

10,5

38,5

33,7

32,5

1,0

± 0.5

± 3.0

± 1.5

± 0.3

± 0.3

± 0.2

-0,3

-1,5

-5,5

1,7

1,7

-0,4
S td

Metoda naturalnego s¹siedztwa (Natural Neighbor)
Lp.
1

Mapa

2

Kontrolna próbka bruzdowa

3

Dopuszczalne odchylenie wg PN

4

Ró¿nica

Wa

Ad

Vdaf

Q sdaf

Q idaf

%

%

%

MJ/kg

MJ/kg

%

3,9

10,0

33,0

33,2

32,0

0,7

3,6

10,5

38,5

33,7

32,5

1,0

± 0.5

± 3.0

± 1.5

± 0.3
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Metoda najbli¿szego s¹siedztwa (Nearest Neighbor)
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Metoda regresji wielomianowej (Polynomial Regression)
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Metoda radialnych funkcji bazowych (Radial Basis Function)
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Metoda triangulacji z interpolacj¹ liniow¹ (Triangulation with Linear Interpolation)
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Metoda lokalnych wielomianów (Local Polynomial)
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mianów) oraz zawartoœæ wilgoci (3 „trafienia”, metody: zmodyfikowana metoda Shepard’a,
naturalnego s¹siedztwa, regresji wielomianowej). Zawartoœæ czêœci lotnych, tak wa¿ny
w szacowaniu jakoœci wêgla parametr, nie zosta³ prawid³owo oszacowany za pomoc¹ ani
jednej spoœród dziesiêciu u¿ytych metod (co tak¿e stanowi pewne zaskoczenie).
Najmniejsze odchy³ki pomiêdzy wartoœci¹ uzyskan¹ w laboratorium a wartoœci¹ oszacowan¹ na podstawie wykreœlonych map izolinii zaobserwowano w przypadku zawartoœci
siarki ca³kowitej (min. Std = 0,2% , max. Std = 0,4% – zmodyfikowana metoda Shepard’a),
najwiêksze zaœ w przypadku zawartoœci czêœci lotnych (min. Vdaf = 3,3% , max. Vdaf = 5,5% –
zmodyfikowana metoda Shepard’a i metoda naturalnego s¹siedztwa).

Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki mog¹ byæ wykorzystane zarówno w procesie kontroli jakoœci
wêgla jak i w planowaniu produkcji kopalni. Uzyskane dane pozwalaj¹ te¿ s³u¿bie geologicznej kopalni wybraæ optymalny sposób wykreœlenia map izolinii. Wykazano mo¿liwoœæ
wyboru co najmniej dwóch sposobów konturowania map:
— albo jedn¹ optymaln¹ metod¹ stosowan¹ do wszystkich parametrów (za pomoc¹
radialnych funkcji bazowych (Radial Basis Function) lub lokalnych wielomianów
(Local Polynomial) z uwzglêdnieniem poprawek w przypadku parametrów, których
wartoœci przekroczy³y dopuszczalne odchy³ki tj. zawartoœæ wilgoci Wa, % i czêœci
lotnych Vdaf, %),
— lub konturowanie ka¿dego z parametrów optymalnym jedynie dla niego sposobem
(zawartoœæ wilgoci (Wa, %,) – metod¹ regresji wielomianowej (Polynomial Regression), zawartoœæ popio³u (Ad,%) – metod¹ kwadratu odwrotnych odleg³oœci (Inverse
Distance to a Power), zawartoœæ czêœci lotnych (Vdaf, %) – radialnych funkcji
bazowych (Radial Basis Function) lub lokalnych wielomianów (Local Polynomial),
zawartoœæ siarki ca³kowitej (Std, %) – radialnych funkcji bazowych (Radial Basis
Function) lub lokalnych wielomianów (Local Polynomial), wartoœæ ciep³a spalania
(Qsdaf, MJ/kg ) – metod¹ kwadratu odwrotnych odleg³oœci (Inverse Distance to
a Power), wartoœæ opa³owa (Qidaf, MJ/kg) – radialnych funkcji bazowych (Radial
Basis Function).
Wyniki badañ, jak ju¿ zaznaczono, mo¿na odnieœæ wy³¹cznie do analizowanego pok³adu
i w granicach obszaru górniczego kopalni bowiem nie przeprowadzono dotychczas analizy
uniwersalnoœci uzyskanych wyników.
Rozpoznanie najlepszej metody konturowania map izolinii mo¿e znaleŸæ tak¿e zastosowanie podczas szacowania jakoœci nadawy kierowanej do wzbogacania w zak³adzie przeróbczym. Nadawê tak¹ stanowi bowiem najczêœciej mieszanka urobku pochodz¹ca z kilku
œcian, niekoniecznie znajduj¹cych siê w tym samym pok³adzie. Na podstawie miesiêcznego
wydobycia œcianowego mo¿na ustaliæ proporcjê w jakiej mieszaj¹ siê urobki wchodz¹ce
w sk³ad nadawy. Natomiast z map izolinii mo¿na odczytaæ wartoœci poszczególnych para-
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metrów wêgla tworz¹cego mieszankê. Szacowanie to jest równie¿ pomocne w projektowaniu procesów przeróbczych, ocenie skutecznoœci wzbogacania i doborze najbardziej
efektywnych metod wzbogacania wêgla (Monitoring... 2003; Monitoring... 2006; Marcisz M. 2004).
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Abstract
The possibilities of using the combination of AutoCAD and Surfer software for creating digital contour maps
of coal quality parameters were presented there. The contour maps were made in Surfer (version 8) software with
using all available contouring methods. It was made on the pattern/block of coal seam map constructed in
AutoCAD software. The maps were prepared on the base of the dates from bed samples localized in the mining
area. The base contained chemical-technical parameters only, like: moisture content (Wa, %,), ash content (Ad,%),
volatile matter content (Vdaf, %), total sulfur content (Std, %), gross calorific value (Qsdaf, MJ/kg ) and calorific
value (Qidaf, MJ/kg).
The choice of the most accurate contouring method for individual parameter was the aim of research. The aim
was obtain by comparison: results of laboratory analysis of control sample with results estimated from contour
maps of individual coal quality parameters.
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Zamówienia internetowe w Katowickim Holdingu Wêglowym S.A.
z zastosowaniem podpisu elektronicznego

S³owa kluczowe
Gospodarka elektroniczna, zamówienie, baza danych, portal internetowy, podpis cyfrowy
Streszczenie
W artykule przedstawiono stan aktualny w zakresie procedur sk³adania zamówieñ na wêgiel oraz rozwi¹zania
internetowe umo¿liwiaj¹ce sk³adanie elektronicznych zamówieñ na dostawy wêgla z zastosowaniem podpisu
elektronicznego.

Wprowadzenie
Katowicki Holding Wêglowy S.A. w sk³ad którego wchodzi obecnie 5 kopalñ prowadzi
generalnie sprzeda¿ wêgla w oparciu o podpisane umowy bezpoœrednie z finalnymi u¿ytkownikami wêgla. Odstêpstwo od powy¿szej zasady wystêpuje jedynie w przypadku sprzeda¿y tzw. wêgla opa³owego, gdzie odbiorcami s¹ Autoryzowani Sprzedawcy, rozprowadzaj¹cy wêgiel zakupiony w kopalniach KHW S.A. w rejonie swojego dzia³ania finalnym
u¿ytkownikom (gospodarstwa domowe, drobny przemys³, jednostki bud¿etowe i komunalne
itp.). Za poœrednictwem sieci Autoryzowanych Sprzedawców kopalnie KHW S.A sprzedaj¹
ponad 20% produkowanego wêgla, w tym ponad 95% produkowanych sortymentów
grubych.

* Mgr in¿., Katowicki Holding Wêglowy S.A., Katowice.
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Aktualnie KHW S.A. wspó³pracuje z 187 Autoryzowanymi Sprzedawcami, którzy prowadz¹ sprzeda¿ z ok. 400 sk³adów opalowych na terenie ca³ego kraju. Sprzeda¿ wêgla
w ramach zawartych przez KHW S.A. umów z Autoryzowanymi Sprzedawcami wymaga
uprzedniego wykonania przez pracowników KHW S.A. szeregu dzia³añ polegaj¹cych m.
innymi na:
— kontroli zabezpieczeñ umowy i rozdziale kwoty zabezpieczenia na poszczególne
kopalnie,
— przyjmowaniu zamówieñ Autoryzowanych Sprzedawców na wêgiel, ich rejestracji
i weryfikacji pod wzglêdem iloœciowym i sortymentowym z podpisan¹ umow¹,
— przekazywaniu zamówieñ po weryfikacji do realizacji w kopalniach KHW S.A.
W zwi¹zku z du¿ym rozproszeniem punktów odbioru wêgla, jak równie¿ wymagan¹
przez eksploatowany w kopalniach system informatyczny SZYK/ZBYT WÊGLA [1] koniecznoœci¹ sk³adania odrêbnych zamówieñ: na poszczególne kopalnie, rodzaje œrodka
transportu itp., iloœæ zamówieñ, które sk³adaj¹ Autoryzowani Sprzedawcy jest znaczna –
obecnie iloœæ ta w skali roku wynosi ponad 8000 zamówieñ. Wystawianie tak du¿ej iloœci
dokumentów oraz ich weryfikacja wymagaj¹ zarówno od Autoryzowanych Sprzedawców
oraz pracowników KHW S.A. prowadz¹cych obs³ugê sprzeda¿y wêgla tej grupie odbiorców
wykonywania wielu uci¹¿liwych i czasoch³onnych czynnoœci, polegaj¹cych m.in. na rêcznym przepisywaniu danych z zamówieñ do zleceñ wystawianych przez kopalnie w systemie
SZYK/ZBYT WÊGLA. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w okresach spiêtrzenia sp³ywu zamówieñ, np.
przed rozpoczêciem kwarta³u, okres pomiêdzy wys³aniem przez Autoryzowanego Sprzedawcê zamówienia, a jego zarejestrowaniem w systemie SZYK/ZBYT WÊGLA w kopalniach ulega znacznemu wyd³u¿eniu.
Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrzeœnia 2001r., a przede wszystkim
obowi¹zuj¹ce od 01.01.2007 roku Rozporz¹dzenie Ministra Finansów umo¿liwiaj¹ce stosowanie w obrocie gospodarczym faktur i innych dokumentów elektronicznych podpisanych
podpisem elektronicznym, stworzy³o okazjê do zmiany istniej¹cego stanu. Katowicki Holding Wêglowy S.A. we wspó³pracy z COIG S.A. podj¹³ dzia³ania w celu zast¹pienia
dotychczasowych zamówieñ sk³adanych w formie tradycyjnej, zamówieniami w formie
elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego [2]. Katowicki Holding Wêglowy
S.A. jest pierwsz¹ jednostk¹ w bran¿y górnictwa wêgla kamiennego, która rozpoczê³a od II
kwarta³u 2006 roku wdra¿anie nowego sposobu przyjmowania zamówieñ, których sk³adanie
odbywa siê za poœrednictwem internetowego Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS.
Wprowadzenie sk³adania zamówieñ w formie elektronicznej zamknê³o pewien rozdzia³ prac
zwi¹zanych z komunikacj¹ elektroniczn¹ z sieci¹ kontrahentów KHW S.A. Obecnie KHW
S.A. jest w stanie zarówno prowadziæ sprzeda¿ wêgla Autoryzowanym Sprzedawcom, bez
u¿ycia tradycyjnych (papierowych) zamówieñ, zleceñ i upowa¿nieñ jak i na bie¿¹co œledziæ
wszystkie etapy realizacji sprzeda¿y wêgla w kopalniach. W trakcie opracowywania i wdra¿ania rozwi¹zañ stosowania elektronicznych zamówieñ wykorzystano wnioski i ustalenia
zespo³u roboczego, w pracach którego uczestniczyli przedstawiciele COIG S.A., KHW S.A.
oraz Autoryzowanych Sprzedawców KHW S.A.
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1. Zasady sk³adania elektronicznych zamówieñ na dostawy wêgla
Zamówienie na zakup wêgla stanowi dokument, który od obu stron transakcji tj. zamawiaj¹cego i przyjmuj¹cego do realizacji, wymaga podpisu osób upowa¿nionych do
zaci¹gania zobowi¹zañ w imieniu firmy. A zatem w zwi¹zku z przyjêciem rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych sk³adanie elektronicznych zamówieñ na wêgiel w ramach Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS, niezbêdnym by³o zastosowanie tzw. kwalifikowanego (bezpiecznego) podpisu elektronicznego. Podpis taki:
— przyporz¹dkowany jest wy³¹cznie do osoby sk³adaj¹cej ten podpis,
— sporz¹dzany jest za pomoc¹ bezpiecznych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do sk³adania podpisu
elektronicznego, które nie powinny zmieniaæ danych ujêtych w podpisywanym dokumencie oraz umo¿liwiaæ przedstawienie tych danych osobie sk³adaj¹cej podpis elektroniczny przed momentem jego z³o¿enia,
— powi¹zany jest z danymi, do których zosta³ do³¹czony, w taki sposób, ¿e jakakolwiek
póŸniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,
— równoznaczny jest pod wzglêdem skutków prawnych podpisowi w³asnorêcznemu.
Zastosowanie podpisu pozwala na:
— zachowanie poufnoœci – ochronê danych przed ujawnieniem wobec osób nieuprawnionych,
— integralnoœæ – pewnoœæ, ¿e nikt nie ingerowa³ w treœæ podpisanego dokumentu,
— uwierzytelnienie – wiarygodn¹ identyfikacjê to¿samoœci osoby sk³adaj¹cej podpis,
— niezaprzeczalnoœæ – uniemo¿liwienie wyparcia siê okreœlonego dzia³ania,
— mo¿liwoœæ dokonywania transakcji przez Internet w bezpieczny sposób.
W wdro¿onych w KHW S.A. rozwi¹zaniach Portalu e-AS, przy sk³adaniu i akceptacji
zamówieñ stosuje siê:
— podpis elektroniczny certyfikowany przez kwalifikowane centrum certyfikacji Sigillum
Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, tj. wydzielon¹ jednostkê organizacyjn¹
Polskiej Wytwórni Papierów wartoœciowych S.A., której partnerem jest COIG S.A.,
— opracowane przez COIG S.A. w ramach modu³u zamówieñ Portalu e-AS oprogramowanie do przegl¹dania i podpisywania dokumentów elektronicznymi certyfikatami oraz do elektronicznego sk³adania i realizacji zamówieñ.
Proces sk³adania i przetwarzania zamówienia odbywa siê etapami, które przedstawiono
poni¿ej na przyk³adzie bloków „Zamówienia”, umieszczonych u poszczególnych u¿ytkowników Portalu e-AS. Autoryzowani Sprzedawcy i osoby upowa¿nione w KHW S.A.
pos³uguj¹ siê kwalifikowanym podpisem cyfrowym. U u¿ytkowników dokonano instalacji
zestawu do podpisu elektronicznego oraz dodatkowego oprogramowania, które opracowa³
zespó³ autorski Portalu e-AS z COIG S.A. Zakres funkcjonalny bloku ,,Zamówienia”
u poszczególnych u¿ytkowników Portalu e-AS podano poni¿ej.
1. Autoryzowany Sprzedawca
Sk³ada zamówienie za pomoc¹ formularza, przy czym zamówienie sk³adane jest dla
jednego odbiorcy wêgla, ale mo¿e dotyczyæ dowolnej liczby sortymentów. Zamówienie to
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podpisywane jest podpisem kwalifikowanym i przesy³ane do KHW S.A. Realizowane
funkcje:
Rejestracja – utworzenie treœci zamówienia.
Podpisywanie – utworzone zamówienia podpisuje siê podpisem
kwalifikowanym.
Przegl¹danie – zamówienia mo¿na przegl¹daæ obserwuj¹c
jednoczeœnie, czy s¹ zweryfikowane, przekazane do kopalni i jakie na
ich podstawie za³o¿ono zlecenia.
Nowy odbiorca i odbiorcy – funkcje s³u¿¹ do prowadzenia s³ownika
w³asnych odbiorców wêgla, a dane te s¹ wykorzystywane podczas
tworzenia zamówienia.
2. Dzia³ Obs³ugi Autoryzowanych Sprzedawców w KHW S.A.
— Pracownik: wyznaczony do obs³ugi Autoryzowanego Sprzedawcy sk³adaj¹cego zamówienia (tzw. prowadz¹cy), dokonuje kontroli z³o¿onych zamówieñ i przygotowuje
dla kazdego zamówienia dokument weryfikacji zamówienia, sk³ada akcept na dokumencie weryfikacji zamówienia. Realizowane funkcje:
Akceptacja – przygotowuje dokumenty weryfikacji zamówienia
i potwierdza m.in. zamówiony tona¿ i formy p³atnoœci.
Przegl¹danie – przegl¹da zamówienia, obserwuj¹c równie¿ etapy
jego akceptacji w KHW S.A.
Zabezpieczenia – s¹ to informacje z rejestru, w którym dla ka¿dego
autoryzowanego sprzedawcy w odniesieniu do poszczególnych kopalñ
przechowywane s¹ dane o kwocie zabezpieczenia.
— Kierownik Dzia³u:
Realizowane funkcje:
Akceptacja – sk³ada akceptacjê na przygotowanych przez prowadz¹cych dokumentach weryfikacji.
Przegl¹danie – maj¹c dostêp do wszystkich zamówieñ, przegl¹da
zamówienia i obserwuje etapy ich akceptacji.
Prowadz¹cy – prowadzi s³ownik s³u¿¹cy do przyporz¹dkowania
pracowników (tzw. prowadz¹cych) poszczególnym autoryzowanym
sprzedawcom.
— Uprawniona przez Zarz¹d KHW S.A. osoba sprawdza zamówienie i do³¹czony do
niego dokument weryfikacji zamówienia oraz sk³ada na nim podpis kwalifikowany.
Zamówienie kierowane jest do realizacji w kopalni.
Realizowane funkcje:
Akceptacja – podpisuje podpisem kwalifikowanym dokumenty weryfikacji zamówieñ.
Przegl¹danie – przegl¹da zamówienia i obserwuje etapy ich akceptacji.
3. Kopalnia
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Zamówienie przekazane do kopalni przed ostatecznym pobraniem danych przez system
SZYK/ZBYT WÊGLA wymaga akceptacji przez wyznaczone dzia³y kopalni oraz zaakceptowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobê kierownictwa kopalni.
Pracownicy poszczególnych dzia³ów kopalni, odpowiedzialni za weryfikacjê zamówieñ i ich
przekazywanie do realizacji, dokonuj¹ kontroli danych zawartych w zamówieniu i do³¹czonego dokumentu weryfikacji oraz sk³adaj¹ akcept na zamówieniu. W przypadku, gdy
Autoryzowany Sprzedawca umieœci³ w zamówieniu nowego odbiorcê, przypisuje mu siê
w³aœciwy numer kontrahenta z Centralnej Kartoteki Kontrahentów.
— Pracownik kopalni odpowiedzialny za rejestrowanie zleceñ w systemie SZYK/ZBYT
WÊGLA pobiera poszczególne wiersze zaakceptowanych zamówieñ i zamienia je na
zlecenia.
Realizowane funkcje:
Akceptacja – sprawdza zapisy w zamówieniu i sk³adaj¹c swój
akcept przekazuje zamówienia do pobrania przez system SZYK/ZBYT
WÊGLA.
Przegl¹danie – maj¹c dostêp do zamówieñ skierowanych do danej
kopalni, przegl¹da zamówienia i obserwuje etapy ich akceptacji.
Nowi odbiorcy – w przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca umieœci w zamówieniu nowego odbiorcê, to wymagana jest kontrola danych
o odbiorcy w odniesieniu do Centralnej Kartoteki Kontrahentów.
Sortymenty – obs³uguje s³ownik sortymentów, którymi autoryzowany sprzedawca pos³uguje siê podczas tworzenia zamówienia.
Procesowi sk³adania zamówienia w Dziale Autoryzowanych Sprzedawców w KLHW
S.A. i w kopalniach towarzysz¹ operacje pomocnicze, do których nale¿¹ raportowanie stanu
przetwarzania zamówieñ, prowadzenie rejestrów: sortymentów, odbiorców, prowadz¹cych,
zabezpieczeñ, umów.

Podsumowanie
1. Katowicki Holding Wêglowy S.A. jako pierwsza jednostka w bran¿y górnictwa wêgla
kamiennego rozpocz¹³ od II kwarta³u 2006 roku wdra¿anie nowego sposobu przyjmowania zamówieñ, których sk³adanie odbywa siê za poœrednictwem Portalu Autoryzowanego Sprzedawcy e-AS.
2. Wprowadzone rozwi¹zania Portalu e-AS pozwalaj¹ na prowadzenie sprzeda¿y wêgla
Autoryzowanym Sprzedawcom bez u¿ycia tradycyjnych (papierowych) zamówieñ, zleceñ i upowa¿nieñ, umo¿liwiaj¹c bie¿¹ce œledzenie wszystkich etapów realizacji sprzeda¿y wêgla w kopalniach jak równie¿ znacznie przyspieszenie i usprawnienie procesu
zamawiania wêgla.
3. Wprowadzenie zamówieñ w formie elektronicznej przynosi wymierne korzyœci Autoryzowanym Sprzedawcom oraz KHW S.A. m.in. poprzez:
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— zmniejszenie pracoch³onnoœci oraz wyeliminowanie kosztów materia³ów eksploatacyjnych, zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentów w dotychczasowej formie
papierowej jak i op³at ponoszonych przy wykorzystaniu tradycyjnej poczty,
— znaczne skrócenie czasu wystawiania zamówieñ,
— stworzenie mo¿liwoœci bardziej celowego wykorzystania czasu pracy pracowników
zajmuj¹cych siê obs³ug¹ zamówieñ; pracownicy ci, poœwiêcaj¹cy dotychczas znaczn¹
czêœæ czasu pracy na wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z tworzeniem i obs³ug¹
dokumentów, odzyskany czas mog¹ wykorzystaæ na nawi¹zywanie nowych kontaktów handlowych, dok³adniejsze wykonywanie pozosta³ych obowi¹zków, czy te¿
bardziej wnikliw¹ obs³ugê kontrahentów,
— wyeliminowanie mo¿liwoœci ingerencji z zewn¹trz w proces zamówieñ oraz w dane
zawarte w zamówieniach,
— stworzenie mo¿liwoœci œcis³ego wspó³dzia³ania KHW S.A. z grup¹ 187 Autoryzowanych Sprzedawców Wêgla, za poœrednictwem których trafia na rynek rocznie
oko³o 3,7 mln ton grubego wêgla opalowego.
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Praktyczne doœwiadczenia w zakresie wykorzystania generowanego
komputerowo schematu potencjalnego do analizy bezpieczeñstwa sieci
wentylacyjnej zak³adu górniczego
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Streszczenie
W systemie AutoWENT istnieje mo¿liwoœæ rysowania schematów przestrzennych kopalnianych sieci wentylacyjnych i automatycznego, komputerowego generowania spójnych z nimi schematów kanonicznego i potencjalnego. Powsta³y w ten sposób schemat potencjalny mo¿e byæ wykorzystywany do badania bezpieczeñstwa
sieci wentylacyjnej, np. w trakcie wariantowych obliczeñ rozp³ywu powietrza. Na schemacie wygenerowanym
komputerowo mo¿na wizualizowaæ, obliczone przez odpowiednia opcjê systemu, wybrane wskaŸniki bezpieczeñstwa sieci wentylacyjnej. Pozwala to na badanie stabilnoœci kierunków przep³ywu powietrza, w¹skich
przekrojów wentylacyjnych oraz racjonalnoœci rozk³adu spadków potencja³u powietrza w sieci wentylacyjnej.

Wprowadzenie
Struktura sieci wentylacyjnej zale¿y g³ównie od sposobu udostêpnienia z³o¿a oraz stosowanych systemów wybierania. Stosowany w polskich kopalniach miedzi filarowo-komorowy system eksploatacji powoduje, ¿e struktura sieci wentylacyjnych tych kopalñ jest
bardzo z³o¿ona i sk³ada siê z tysiêcy elementów. Chc¹c panowaæ nad przewietrzaniem takich
sieci nale¿y mieæ odwzorowan¹ ich strukturê.

* Dr in¿., ** Dr, Politechnika Wroc³awska, Wroc³aw.
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Strukturê sieci wentylacyjnej kopalni mo¿na zapisaæ graficznie lub cyfrowo. Sieæ kopalnian¹ odwzorowuje siê graficznie na planach (mapach) pok³adowych, a tak¿e w postaci
schematów wentylacyjnych. Dla prowadzenia prac zwi¹zanych z przewietrzaniem i klimatyzacj¹ wyrobisk, profilaktyk¹ przeciwpo¿arow¹ i zwalczaniem po¿arów podziemnych
s³u¿by wentylacyjne kopalni przygotowuj¹ dokumentacjê, która znajduje siê w biurze
in¿yniera wentylacji oraz u dyspozytora kopalni. Ze wzglêdu na wagê tych zagadnieñ dla
bezpieczeñstwa ludzi dokumentacja ta powinna byæ uzupe³niana i aktualizowana na bie¿¹co.
Do wa¿niejszych dokumentów nale¿¹:
— mapy pok³adowe z naniesion¹ wentylacj¹,
— schemat przestrzenny przewietrzania,
— schemat kanoniczny przewietrzania,
— schemat potencjalny.
Aktualnie w kopalniach miedzi sporz¹dza siê wentylacyjne mapy pok³adowe oraz schematy przestrzenne. Pod koniec lat siedemdziesi¹tych zaniechano w tych kopalniach sporz¹dzania schematów kanonicznych ca³ych sieci wentylacyjnych. Decyzjê tê uzasadniano
du¿¹ pracoch³onnoœci¹ kreœlenia oraz ma³¹ przydatnoœci¹ wynikaj¹c¹ z nieczytelnoœci Ÿle
rysowanych i rzadko aktualizowanych schematów. Znane s¹ jednak ogromne zalety tego
schematu oraz jego przydatnoœæ przy kierowaniu przewietrzaniem kopalni (Budryk 1956;
Bystroñ 1956; Su³kowski 1982). Analizê przewietrzania kopalni dla sytuacji normalnych
i awaryjnych o wiele ³atwiej i szybciej mo¿na przeprowadziæ dysponuj¹c schematami:
przestrzennym, kanonicznym i potencjalnym.
Istotny postêp w odwzorowaniu graficznym struktury sieci wentylacyjnej nast¹pi³ z chwil¹ przejœcia wiêkszoœci s³u¿b wentylacyjnych kopalñ miedzi na komputerowe kreœlenie map
pok³adowych i schematów przestrzennych w ró¿nych programach graficznych. Stosowany
w kopalniach rud miedzi system AutoWENT jest miêdzy innymi specjalistycznym edytorem
graficznym pracuj¹cym w œrodowisku Windows i mo¿e s³u¿yæ do jednoczesnego rysowania
schematu przestrzennego i tworzenia modelu cyfrowego sieci wentylacyjnej (rys. 1).
Tak wykonany schemat przestrzenny stanowiæ mo¿e podstawê do automatycznego kreœlenia spójnego z nim schematu kanonicznego (Rosiek i in. 1996).
Sposób kreœlenia schematów kanonicznych w systemie AutoWENT przedstawiono w pracy (Rosiek i in. 1996). Z uwagi na brak efektywnych algorytmów odwik³ywania schematów
kanonicznych rzeczywistych sieci wentylacyjnych tworzenie schematu kanonicznego odbywa siê w dwóch etapach. Etap pierwszy jest w pe³ni automatyczny i wykorzystuje metodê
wyznaczania warstw wêz³ów (Miêkus 1978). W jego wyniku otrzymujemy czêœciowo
odwik³any schemat kanoniczny. W etapie drugim u¿ytkownik programu, wykorzystuj¹c
zaprojektowane w tym celu narzêdzia, dokonuje korekty wygenerowanego schematu, stosownie do swoich potrzeb (rys. 2).
Wykonany w ten sposób schemat kanoniczny stanowiæ mo¿e podstawê do automatycznego kreœlenia spójnego z nim schematu potencjalnego (Rosiek i in. 1997).
Schemat potencjalny generowany jest, w wymienionym wy¿ej systemie, równie¿ automatycznie. Przy jego tworzeniu korzysta siê z odwik³anego schematu kanonicznego. Posz-
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Rys. 1. Schemat przestrzenny przewietrzania z wizualizacj¹ liczby bezpieczeñstwa (linie pogrubione alb > 1)
Fig. 1. Space diagram of ventilation network with the visualization of safety index (thick line alb > 1)

Rys. 2. Schemat kanoniczny sieci wentylacyjnej z rys. 1, z wizualizacj¹ dyssypacji mocy poszczególnych
bocznic zgodnie z kryterium (6)
Fig. 2. Canonical diagram of ventilation network in Fig. 1 with power loss visualization according to
standard (6)
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czególnym wêz³om sieci wentylacyjnej przypisuje siê, wyznaczone przez program obliczeniowy, potencja³y powietrza (rys. 3). Powoduje to kalibracjê schematu, zale¿n¹ od
przyjêtej skali dla potencja³u powietrza, wzd³u¿ osi rzêdnych (y). Po³o¿enie wêz³ów sieci
wentylacyjnej wobec osi odciêtych (x) jest natomiast analogiczne jak na schemacie kanonicznym. Mo¿liwe jest równie¿ uzyskanie nieliniowej skali dziêki czemu obszary szczególnie interesuj¹ce u¿ytkownika mog¹ byæ powiêkszone (rys. 4).

Rys. 3. Schemat potencjalny sieci wentylacyjnej z rys. 1, z wizualizacj¹ wskaŸnika stabilnoœci
(linia pogrubiona clb ³ 0,1)
Fig. 3. Potential diagram of ventilation network in Fig. 1 with the visualization coefficient (index)
of stability (thick line clb ³ 0,1)

Dysponuj¹c schematem potencjalnym mo¿na prowadziæ analizê sieci wentylacyjnej
pod wzglêdem bezpieczeñstwa i ekonomiki przewietrzania. Schemat ten pozwala na
jakoœciow¹ ocenê racjonalnoœci rozk³adu spadków potencja³u powietrza w sieci wentylacyjnej oraz okreœlenia czy w sieci wystêpuj¹ w¹skie przekroje wentylacyjne. Chc¹c
dokonaæ oceny iloœciowej nale¿y ponadto wyznaczyæ stosowne wskaŸniki bezpieczeñstwa
i ekonomiki sieci wentylacyjnej. Maj¹c do dyspozycji schemat potencjalny oraz wskaŸniki
bezpieczeñstwa i ekonomiki mo¿na dokonaæ pe³nej analizy sieci wentylacyjnej (Rosiek
i in. 1998).
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Rys. 4. Schemat potencjalny sieci wentylacyjnej z rys. 1 w skali nieliniowej, z wizualizacj¹ wskaŸnika
podatnoœci pr¹du na odwrócenie jego kierunku zgodnie z kryteriami pokazanymi na rys. 6 (linia bia³a pi = 0)
Fig. 4. Potential diagram of ventilation network in Fig. 1 (nonlinear scale) with coefficient of stability
of airflow directions according to standards shown in Fig. 6 (white line pi = 0)

1. Mo¿liwoœci wykorzystania schematu potencjalnego generowanego przez system
Auto WENT do analizy bezpieczeñstwa sieci wentylacyjnej
Wygenerowane komputerowo schematy potencjalne mog¹ s³u¿yæ do wszechstronnej oceny sieci wentylacyjnej z uwagi na bezpieczeñstwo i ekonomikê (Bystroñ, Rabsztyn 1969).
Ze wzglêdu na ekonomikê wentylacji (zwalczanie w¹skich przekrojów wentylacyjnych),
a tak¿e ze wzglêdu na stabilnoœæ pr¹dów rejonowych rozk³ad spadków potencja³u powietrza
w sieci wentylacyjnej jest uwa¿any za racjonalny, gdy spadki potencja³u w rejonach wentylacyjnych s¹ mo¿liwie du¿e, a sumy spadków potencja³u poza rejonami wentylacyjnymi –
mo¿liwie ma³e. Kryterium to jest szeroko stosowane w polskich kopalniach, niemniej jest
ono tylko jakoœciowe i przydatne w przypadku, gdy wentylacja kopalni budzi bardzo
powa¿ne zastrze¿enia, na przyk³ad w razie nieutrzymywania g³ównych dróg wentylacyjnych
w nale¿ytym stanie.
Chc¹c zbadaæ racjonalnoœæ rozk³adu spadków potencja³u aerodynamicznego w bocznicach grupowych sieci aktywnej konieczne jest stwierdzenie, czy obrana bocznica jest
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w¹skim przekrojem wentylacyjnym. Zagadnienie to mo¿na rozwi¹zaæ przez okreœlenie tzw.
liczby bezpieczeñstwa alb pr¹du, która zdefiniowana jest wzorem (Bystroñ 1971):
a lb = bl

l fvlb

(1)

l fvl

gdzie:
— liczba wszystkich bocznic wchodz¹cych w sk³ad oczka zewnêtrznego l sieci,
bl
l fvlb — dyssypacja energii w bocznicy b oczka l [J/m3],
l fvl — suma dyssypacji energii w oczku l [J/m3].
Bocznica grupowa bêdzie w¹skim przekrojem wentylacyjnym wówczas, gdy liczba
bezpieczeñstwa pr¹du w tej bocznicy jest wiêksza od 1, tzn. gdy zachodzi nierównoœæ:
a lb > 1

(2)

Dla poprawy ekonomiki przewietrzania nale¿y z sieci wentylacyjnej usun¹æ wszystkie
w¹skie przekroje, przy czym nale¿y d¹¿yæ generalnie do obni¿enia w sieci, dla poszczególnych bocznic grupowych, liczb bezpieczeñstwa do wartoœci zbli¿onych do dolnej granicy
przedzia³u (0¸1).
Stabilnoœæ pr¹dów powietrza w sieci wentylacyjnej jest jednym z wa¿niejszych zagadnieñ bezpieczeñstwa kopalnianej sieci wentylacyjnej. Zagadnienie to nabiera szczególnego
znaczenia w przypadku wyst¹pienia awarii zagra¿aj¹cej zdrowiu lub ¿yciu za³ogi w wyniku
odwróceñ pr¹dów powietrza. Awari¹ tego typu mog¹ byæ np. po¿ary podziemne, powoduj¹ce powstanie w wyrobiskach podziemnych atmosfery niezdatnej do oddychania, a w szczególnych przypadkach tak¿e wybuchowej. W trakcie po¿arów podziemnych mo¿e dochodziæ
bowiem, na skutek odwróceñ kierunków wybranych pr¹dów powietrza, do zadymienia
rejonów kopalni, które w normalnej sytuacji nie powinny byæ zagro¿one, bo nie le¿¹ na
drodze przep³ywu dymów od ogniska po¿aru do szybów wydechowych.
Informacja, które pr¹dy powietrza s¹ stabilne jest bardzo istotna przy projektowaniu dróg
ucieczkowych dla za³ogi do³owej. Drogi ucieczkowe powinny umo¿liwiaæ za³odze wycofanie siê z miejsc zagro¿onych do niezagro¿onych w czasie krótszym ni¿ czas ochronnego
dzia³ania aparatów ucieczkowych.
Zagadnienie to nabiera coraz wiêkszego znaczenia w kopalniach rud miedzi z uwagi na
wyczerpywanie siê zasobów wokó³ istniej¹cych szybów i przenoszenie oddzia³ów wydobywczych w rejony odleg³e od szybów, przez co wyd³u¿aj¹ siê drogi ucieczkowe tak, ¿e
potrzebne jest w nich instalowanie stacji aparatów ucieczkowych rezerwowych.
Stabilnoœæ kierunków pr¹dów powietrza jest zwi¹zana ze struktur¹ sieci wentylacyjnej
i rozk³adem spadków potencja³u powietrza zachodz¹cych w poszczególnych bocznicach
sieci wentylacyjnej. Dlatego te¿ na niebezpieczeñstwo odwróceñ pr¹dów powietrza nara¿one s¹ w wiêkszym stopniu kopalnie maj¹ce bardzo z³o¿one przek¹tne sieci wentylacyjne,
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w których wystêpuj¹ pr¹dy powietrza cechuj¹ce siê ma³ymi spadkami potencja³u. Takimi
sieciami wentylacyjnymi s¹ miêdzy innymi sieci wentylacyjne kopalñ rud miedzi.
Problem stabilnoœci kierunków pr¹dów powietrza ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeñstwa sieci wentylacyjnych wspó³czesnych kopalñ, zw³aszcza g³êbokich i silnie gazowych i ju¿ pod koniec lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku w GIG-u zdefiniowano
stopieñ, stosunek i liczbê stabilnoœci kierunku pr¹du powietrza w bocznicy oczka zewnêtrznego sieci aktywnej (Bystroñ, Rabsztyn 1969).
Z uwagi na fakt, ¿e powy¿sze wskaŸniki nie nadaj¹ siê do badania bezpieczeñstwa sieci
wentylacyjnej, jeœli w badaniu tym nale¿y uwzglêdniæ wy³¹czenie z ruchu wentylatorów
g³ównych, H. Bystroñ zdefiniowa³ wskaŸnik clb stabilnoœci kierunku pr¹du w bocznicy b
oczka zewnêtrznego l sieci aktywnej (Bystroñ 1971)
c lb =

l fvlb
ltvl + lnvl
2( ltvl + lnvl ) - l fvlb
l fv0

(3)

który w praktyce zast¹pi³ wczeœniej omawiane wskaŸniki.
Zgodnie z sugesti¹ autora ³atwoœæ panowania nad kierunkiem rejonowego pr¹du powietrza w bocznicy b oczka l sieci jest zapewniona, je¿eli spe³nione jest kryterium
c lb ³ 0,1

(4)

Z czasem wskaŸnik ten oraz odpowiadaj¹ce mu kryterium zaczêto stosowaæ do innych
pr¹dów powietrza ni¿ pr¹dy rejonowe. Wynik³o to po czêœci z faktu, ¿e tego typu wskaŸniki
(oparte na wzorach) ³atwo jest stosowaæ w praktyce, oraz z uwagi na brak tego typu
wskaŸników lub odrêbnych kryteriów dla innych rodzajów pr¹dów powietrza.
Ze wzglêdu na stabilnoœæ pr¹dów rejonowych oraz ze wzglêdu na ekonomicznoœæ
wentylacji nale¿y zapewniæ w sieci wentylacyjnej racjonalny rozk³ad spadków potencja³u
powietrza. W sieci wentylacyjnej rozk³ad spadków potencja³ów jest uwa¿any za racjonalny,
gdy spadki potencja³u w rejonach wentylacyjnych s¹ mo¿liwie du¿e, a sumy spadków
potencja³u poza rejonami wentylacyjnymi – mo¿liwie ma³e. Kryterium to jest powszechnie
stosowane w polskich kopalniach, niemniej jednak jest ono tylko jakoœciowe i przydatne
w przypadku, gdy wentylacja kopalni budzi du¿e zastrze¿enia, na przyk³ad w razie nieutrzymywania g³ównych dróg wentylacyjnych w nale¿ytym stanie.
Wystêpowanie dostatecznie du¿ych dyssypacji mocy w poszczególnych bocznicach sieci
wentylacyjnej jest podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeñstwa sieci wentylacyjnej w aspekcie prewencji zaburzeñ kierunków pr¹dów powietrznych w razie po¿aru podziemnego.
Wp³yw wystêpuj¹cej w danym pr¹dzie powietrza dyssypacji mocy na jego stabilnoœæ, od
momentu opublikowania przez M. Garncarz (Garncarz 1971) stosowanej we francuskich
kopalniach klasyfikacji bocznic opartej o dyssypacjê mocy, sta³ siê inspiracj¹ do opra-
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cowania podobnych klasyfikacji, odpowiadaj¹cych realiom polskich kopalñ. Z wielu opracowanych klasyfikacji przytoczone zostan¹ dwie, charakterystyczne z uwagi na specyfikê
kopalñ.
Przy ocenie okreœlonego pr¹du powietrza w kopalniach wêgla korzysta siê z klasyfikacji
opartej na nastêpuj¹cych kryteriach (Bystroñ 1975):
bardzo mocny pr¹d
mocny pr¹d
œredni pr¹d
s³aby pr¹d
bardzo s³aby pr¹d

Nf ³ 6000 W
1200 W £ Nf < 6000 W
240 W £ Nf < 1200 W
50 W £ Nf < 240 W
Nf < 50 W

(5)

Zgodnie z t¹ klasyfikacj¹ bardzo mocne i mocne pr¹dy powietrzne mo¿na stosowaæ
w polach metanowych w wyrobiskach z trakcj¹ elektryczn¹ ze œlizgowym przewodem
jezdnym oraz w pok³adach o bardzo du¿ym lub du¿ym zagro¿eniu wyrzutami gazów
i ska³. Œrednie pr¹dy powietrzne mo¿na stosowaæ w polach metanowych przy nieu¿ywaniu trakcji elektrycznej ze œlizgowym przewodem jezdnym, a tak¿e w pok³adach
o œrednim i ma³ym zagro¿eniu wyrzutami gazów i ska³. S³abe pr¹dy powietrzne mog¹ byæ
stosowane tylko w polach niemetanowych i nie zagro¿onych wyrzutami gazów i ska³.
Bardzo s³abych pr¹dów powietrznych nie wolno tolerowaæ w kopalnianych sieciach
wentylacyjnych, gdy¿ takie pr¹dy mog¹ w czasie po¿aru stworzyæ bardzo powa¿ne zagro¿enie dla za³ogi.
Dla kopalñ rud miedzi, z uwagi na du¿¹ liczbê bocznic o ma³ej dyssypacji mocy,
zaproponowano nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê bocznic (Madeja-Strumiñska, Strumiñski
1995):
bardzo mocny pr¹d
mocny pr¹d
œredni pr¹d
s³aby pr¹d
bardzo s³aby pr¹d

Nf ³ 4800 W
1200 W £ Nf < 4800 W
300 W £ Nf < 1200 W
50 W £ Nf < 300 W
Nf < 50 W

(6)

Aktualnie w Polsce do oceny stabilnoœci pr¹dów powietrza stosuje siê wskaŸnik stabilnoœci zdefiniowany wzorem (3) oraz powy¿sze kryteria dyssypacji mocy.
Zastosowanie w warunkach kopalñ rud miedzi klasyfikacji bocznic opartej na dyssypacji
mocy jako jedynego kryterium badania stabilnoœci pr¹dów powietrza nie jest uzasadnione
poniewa¿, z uwagi na ma³e opory wiêkszoœci bocznic, zachodz¹ w nich stosunkowo ma³e
dyssypacje mocy. W zwi¹zku z tym bior¹c pod uwagê, ¿e bocznice o ma³ej dyssypacji mocy
s¹ szczególnie nara¿one na odwrócenie kierunku pr¹du powietrza, w sieci by³yby setki
bocznic, w których nie by³aby zapewniona ³atwoœæ panowania nad kierunkami pr¹du po-
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wietrza, a tego nie potwierdza praktyka kopalniana. Dlatego te¿ szczególnie dla kopalñ
LGOM konieczne jest opracowanie nowych sposobów (metod) oceny stabilnoœci pr¹dów
powietrza
Autorzy proponuj¹ wykorzystaæ do badania stabilnoœci pr¹dów powietrza równie¿
wskaŸnik podatnoœci danego pr¹du powietrza na odwrócenie jego kierunku. WskaŸnik ten,
opracowany do analizy pr¹dów zale¿nych (Miêkus i in. 1976), z powodzeniem mo¿na
równie¿ zastosowaæ do oceny innych pr¹dów powietrza. WskaŸnik ten zdefiniowany jest
wzorem:
pi =

ki
B

(7)

gdzie:
pi — wskaŸnik podatnoœci i-tego pr¹du powietrza na odwrócenie jego kierunku,
B — liczba bocznic w danej sieci,
ki — liczba mo¿liwych odwróceñ i-tego pr¹du powietrza w przypadku wyst¹pienia
po¿aru w ka¿dej z pozosta³ych bocznic sieci.
Dla wyznaczenia podatnoœci pr¹dów powietrza na odwrócenia ich kierunku symuluje siê
w kolejnych bocznicach sieci wentylacyjnej powstanie depresji po¿aru i po ka¿dej zmianie
lokalizacji miejsca po¿aru wyznacza siê rozp³yw powietrza we wszystkich bocznicach sieci
wentylacyjnej. Nastêpnie dokonuje siê porównania wyznaczonego rozp³ywu powietrza
z rozp³ywem bazowym i okreœla bocznice, w których kierunek przep³ywu powietrza jest
niezgodny z kierunkiem tego pr¹du powietrza w rozp³ywie bazowym. Po dokonaniu symulacji wyst¹pienia po¿aru we wszystkich bocznicach sieci wentylacyjnej w tablicy odwróceñ
pr¹dów powietrza otrzymamy dla ka¿dej bocznicy liczbê potencjalnych odwróceñ w niej
kierunku pr¹du powietrza. Dziel¹c otrzymane iloœci odwróceñ pr¹du powietrza w ka¿dej
z bocznic przez liczbê wszystkich bocznic w sieci wentylacyjnej otrzymamy dla ka¿dej
bocznicy wspó³czynnik podatnoœci danego pr¹du powietrza na odwrócenie jego kierunku.
Ca³oœæ procesu odbywa siê automatycznie. U¿ytkownik programu musi jedynie okreœliæ
wielkoœæ depresji cieplnej po¿aru dla jakiej ma byæ wyznaczony wskaŸnik podatnoœci
(Rosiek i in. 2006).
Wszystkie przedstawione powy¿ej wskaŸniki s¹ w programie AutoWENT wyznaczane
automatycznie dla wszystkich bocznic sieci wentylacyjnej. Wartoœci tych wskaŸników dla
ka¿dej bocznicy, dla dwóch stanów obliczeñ, wizualizowane s¹ w tabliczce z wynikami
obliczeñ dla ka¿dej bocznicy indywidualnie (rys. 5), a tak¿e w postaci zmian kolorów lub
gruboœci (w wersji czarno-bia³ej) linii, które przedstawiaj¹ bocznice na ka¿dym z trzech
schematów: przestrzennym, kanonicznym i potencjalnym (rys. 1, 2, 3, 4). Rol¹ u¿ytkownika
programu jest zastosowanie odpowiedniego wskaŸnika dla konkretnej bocznic, np. liczby
bezpieczeñstwa dla szybu lub pr¹du grupowego, czy wskaŸnika stabilnoœci dla pr¹du rejonowego.

282

Rys. 5. Wartoœci wskaŸników bezpieczeñstwa i ekonomiki przewietrzania dla wybranej boczncy
Fig. 5. Values of safety and effectiveness indieces of ventilation for selected airway

WskaŸnik podatnoœci pr¹du na odwrócenie jego kierunku jest równie¿ wizualizowany na
schemacie, a u¿ytkownik mo¿e zadaæ swoje w³asne kryteria (rys. 6) dla okreœlenia kolorami
linii (gruboœciami) poszczególnych bocznic.

Rys. 6. Okno dialogowe dla wprowadzania kryteriów wizualizacji wskaŸnika podatnoœci pr¹du na odwrócenie
jego kierunku
Fig. 6. Dialog window for entering visualization standards of coefficient of stability of airflow directions

Podsumowanie
Zastosowanie techniki obliczeniowej pozwala szybko uzyskaæ szereg danych niezbêdnych in¿ynierowi wentylacji do analizy bezpieczeñstwa i ekonomiki przewietrzania.
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Przedstawione w rozdziale 2 wskaŸniki s¹ wyznaczane automatycznie przez program obliczeniowy i wizualizowane na dowolnym schemacie wentylacyjnym. Schematy kanoniczny i potencjalny s¹ równie¿ uzyskiwane automatycznie ze schematu przestrzennego,
a pozwalaj¹ na identyfikacje bocznic grupowych i rejonowych oraz pr¹dów zale¿nych,
a co za tym idzie – na zastosowanie odpowiedniego wskaŸnika dla w³aœciwego rodzaju
bocznicy wentylacyjnej. Dzia³ania takie mo¿na prowadziæ na bie¿¹co w czasie obliczeñ,
porównuj¹c efekty projektowanych przedsiêwziêæ i ich wp³yw na bezpieczeñstwo przewietrzania.
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FIELD TRIALS WITH USING COMPUTER-GENERATED POTENTIAL FIELD MAP TO ANALYSE SECURITY
OF A MINE VENTILATION SYSTEM
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Abstract
AutoWENT ADS applications has been design for building ventilation networks and its visualizing in form of
space diagrams. For given space diagram the application can automatically create both canonical and potential
diagrams. The latter can be used in safety analysis of ventilation network for instance during calculation of flow in
ventilation network for different net parameters. There is capability of visualization of chosen safety indices on
potential diagram. This allows for example investigate stability of airflow directions, critical ventilation sections
or rationality of potentials drops in network.
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Model informatyczny wspomagania sterowania wielkoœci¹
i lokalizacj¹ furty eksploatacyjnej w eksploatacji z³o¿a rud miedzi
na przyk³adzie kopalñ KGHM Polska MiedŸ S.A.
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Streszczenie
Optymalizacja wydobycia w kopalni musi uwzglêdniaæ wiele czynników, a w szczególnoœci zysk z eksploatacji z³o¿a oraz ochronê zasobów. Wielkoœæ wydobycia miedzi ekwiwalentnej i sposób jej uzyskiwania jest
kompromisem pomiêdzy zyskiem z eksploatacji a ochron¹ zasobów, przy uwzglêdnieniu pozosta³ych czynników.
Kompromis ten wyra¿a siê przyjêciem takiego wskaŸnika rentownoœci, aby mo¿na by³o uznaæ eksploatacjê z³o¿a
za uzasadnion¹ ekonomicznie.
Osi¹gniêcie za³o¿onego wskaŸnika rentownoœci kopalni przek³ada siê na zadania produkcyjne stawiane przed
poszczególnymi rejonami kopalñ, przy uwzglêdnieniu prognozowanych parametrów z³o¿a. Zadania stawiane
przed rejonami kopalñ wyra¿aj¹ siê przez okreœlenie oczekiwanych zasobów eksploatacyjnych oraz efektu
ekonomicznego ich eksploatacji. Odpowiedzi¹ na tak postawione zadanie jest opracowanie kryteriów przemys³owoœci dla rejonu. Rachunek ekonomiczny stosowany do ich ustalania wykorzystuje œrednie wartoœci
kosztów oraz cen i nie uwzglêdnia zró¿nicowania warunków geologiczno-górniczych z³o¿a w polach eksploatacyjnych. Mechaniczne przeniesienie kryteriów przemys³owoœci opracowanych dla rejonu do poszczególnych pól
eksploatacyjnych nie jest rozwi¹zaniem optymalnym.
Opracowany model informatyczny wspomagania sterowania wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty eksploatacyjnej
oparty jest na za³o¿eniu, ¿e zasoby eksploatacyjne oraz efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w rejonie jest
wypadkow¹ tych wielkoœci w polach sk³adowych. Zastosowana metodyka obliczeñ uwzglêdnia rozk³ady miedzi
i srebra w profilu pionowym z³o¿a, charakterystyczne dla poszczególnych pól oraz zró¿nicowane warunki
górnicze, wymagaj¹ce stosowania w poszczególnych polach ró¿nych systemów eksploatacji.

* Dr in¿., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków.
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Wprowadzenie
Optymalizacja wydobycia w kopalni musi uwzglêdniaæ wiele czynników, a w szczególnoœci:
— prognozy wskaŸników ekonomicznych i ich wiarygodnoœæ,
— prognozy ulepszania procesów technologicznych,
— relacje z rynkami zbytu miedzi i srebra (sposób zawierania transakcji),
— zysk z eksploatacji z³o¿a,
— ochronê zasobów z³o¿a.
Wielkoœæ wydobycia miedzi ekwiwalentnej i sposób jego uzyskiwania jest kompromisem pomiêdzy zyskiem z eksploatacji a ochron¹ zasobów, przy uwzglêdnieniu pozosta³ych czynników. Kompromis ten wyra¿a siê przyjêciem takiego wskaŸnika rentownoœci, aby
mo¿na by³o uznaæ eksploatacjê z³o¿a za ekonomicznie op³acaln¹.
W modelu ekonomicznym ustalania wskaŸnika rentownoœci wystêpuje efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w kopalni, na który sk³adaj¹ siê efekty ekonomiczne eksploatacji
z³o¿a w poszczególnych rejonach kopalni. Sposób wyliczania efektu ekonomicznego zale¿y
od struktury organizacyjnej kopalni. Z kolei efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w rejonie
jest wypadkow¹ efektów ekonomicznych uzyskiwanych w sk³adowych polach eksploatacyjnych. Sposoby wyliczania efektu ekonomicznego dla kopalni, rejonu oraz pola eksploatacyjnego musz¹ byæ oczywiœcie kompatybilne.
Pole eksploatacyjne jest obiektem, dla którego mo¿na precyzyjnie analizowaæ relacjê
pomiêdzy wielkoœci¹ zasobów eksploatacyjnych a efektem ekonomicznym eksploatacji. Dla
pola eksploatacyjnego mo¿na bowiem okreœliæ koszty wydobycia rudy zwi¹zane z stosowanym systemem eksploatacji, a tak¿e opisaæ, charakterystyczny dla z³o¿a w polu, rozk³ad
zawartoœci miedzi i srebra w profilu pionowym.
Sterowanie wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty eksploatacyjnej w polu sprowadza siê do
generowania i analizy:
— funkcji opisuj¹cej zale¿noœæ pomiêdzy parametrami furty a wielkoœci¹ zasobów
eksploatacyjnych w furcie,
— funkcji opisuj¹cej zale¿noœæ pomiêdzy parametrami furty a efektem ekonomicznym
eksploatacji z³o¿a w polu.
Funkcje te nazwane zosta³y odpowiednio charakterystyk¹ zasobów eksploatacyjnych
oraz charakterystyk¹ efektu ekonomicznego eksploatacji.
Furta eksploatacyjna musi byæ zlokalizowana w profilu pionowym z³o¿a optymalnie
z uwagi na wydajnoœæ miedzi ekwiwalentnej. Oznacza to, ¿e pomiêdzy parametrami furty
eksploatacyjnej a zawartoœci¹ miedzi ekwiwalentnej w furcie wystêpuje wzajemnie
jednoznaczna zale¿noœæ. Tak wiêc charakterystyka zasobów eksploatacyjnych oraz charakterystyka efektu ekonomicznego eksploatacji s¹ funkcjami zawartoœci miedzi ekwiwalentnej w furcie eksploatacyjnej. W dalszej czêœci artyku³u termin miedŸ ekwiwalentna zast¹piony bêdzie terminem miedŸ, chyba ¿e odmienna interpretacja bêdzie wynika³a z kontekstu.
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Dopuszczalne granice zmiennoœci zawartoœci miedzi a wiêc i zasobów eksploatacyjnych
w polu okreœla funkcja opisuj¹ca efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w polu. Jest ona
z³o¿on¹ funkcj¹ zawartoœci miedzi w furcie eksploatacyjnej. Zasoby eksploatacyjne mog¹
zmieniaæ siê w granicach:
— od zasobów maksymalnych, dla których efekt ekonomiczny eksploatacji przyjmuje
wartoœæ zero – oznaczanych dalej symbolem Ze_0,
— do zasobów optymalnych, dla których efekt ekonomiczny eksploatacji przyjmuje
wartoœæ maksymaln¹ – oznaczonych dalej symbolem Ze_opt.
Przyjêto dodatkowo nastêpuj¹ce oznaczenia:
— az_0 – zawartoœæ miedzi w zasobach Ze_0,
— az_opt – zawartoœæ miedzi w zasobach Ze_opt,
— Ze – dowolne zasoby eksploatacyjne nale¿¹ce do przedzia³u < Ze_0, Ze_opt>,
— az – zawartoœæ miedzi w zasobach Ze.
Zasoby eksploatacyjne wyliczane s¹ z zasobów przemys³owych przy uwzglêdnieniu strat
i zubo¿enia zwi¹zanych ze stosowanym systemem eksploatacji i warunkami wybierania
z³o¿a. Zasobom eksploatacyjnym odpowiadaj¹ wiêc dok³adnie okreœlone zasoby przemys³owe. W treœci artyku³u, w odniesieniu do zasobów przemys³owych, indeks e zostanie
zast¹piony indeksem p.
Model wspomagania sterowania wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty eksploatacyjnej wykorzystuje tak¿e charakterystyki podstawowych parametrów z³o¿a (Sa³acki 2004).

1. Model wspomagania sterowania wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty eksploatacyjnej
w eksploatacji z³o¿a rud miedzi
Osi¹gniêcie za³o¿onego wskaŸnika rentownoœci kopalni przek³ada siê na zadania produkcyjne stawiane przed poszczególnymi rejonami kopalñ, przy uwzglêdnieniu prognozowanych parametrów z³o¿a. Wyra¿aj¹ siê one przez okreœlenie dla poszczególnych rejonów,
oczekiwanych zasobów eksploatacyjnych uzyskiwanych przy zadanym efekcie ekonomicznym eksploatacji. Rozwi¹zaniem tego zadania w skali rejonu jest opracowanie kryteriów
przemys³owoœci dla rejonu. Rachunek ekonomiczny stosowany do ich ustalania wykorzystuje œrednie wartoœci kosztów oraz cen i nie uwzglêdnia zró¿nicowania warunków geologiczno-górniczych z³o¿a w polach eksploatacyjnych. Mechaniczne przeniesienie kryteriów
przemys³owoœci opracowanych dla rejonu do poszczególnych pól eksploatacyjnych nie jest
rozwi¹zaniem optymalnym.
Opracowany model oparty jest na za³o¿eniu, ¿e zasoby eksploatacyjne oraz efekt
ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w rejonie jest wypadkow¹ tych wielkoœci w polach
sk³adowych. Metodyka obliczeñ przyjêta w modelu pozwala na realizacjê zadañ ustalonych dla rejonu w sposób optymalny lub zbli¿ony do optymalnego, je¿eli wykonanie
tych zadañ jest mo¿liwe.
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1.1. C h a r a k t e r y s t y k i p o d s t a w o w y c h p a r a m e t r ó w z ³ o ¿ a
w polu eksploatacyjnym
Analiza parametrów z³o¿a w polu eksploatacyjnym oparta jest na za³o¿eniu, ¿e rozk³ad
zawartoœci miedzi i srebra wzd³u¿ profilu pionowego z³o¿a w polu eksploatacyjnym jest
cech¹ charakterystyczn¹ i powinien byæ identyfikowany oddzielnie dla ka¿dego pola. Za³o¿enie to znajduje potwierdzenie w praktyce górniczej. Rozk³ad zawartoœci miedzi i srebra
w profilu pionowym z³o¿a analizowany jest na podstawie prób bruzdowych le¿¹cych w otoczeniu pola eksploatacyjnego.
Wypadkowy profil wartoœci parametrów miedzi w z³o¿u pola eksploatacyjnego, utworzony na podstawie przypisanych mu prób bruzdowych, mo¿na opisaæ przy pomocy funkcji
[W , Wr ] = G ( p sp , p st )

(1)

gdzie:
W
— wydajnoœæ miedzi [kg/m2],
Wr
— wydajnoœæ rudy [Mg/m2],
psp, pst — poziomy stropu i sp¹gu furty eksploatacyjnej, liczone wzglêdem stropu
piaskowca [m].
Dla ka¿dego przedzia³u mo¿na wyliczyæ dodatkowo zawartoœæ miedzi w furcie [%]
a z = 0,1× W / Wr

(2)

Z definicji funkcji (1) wynika, ¿e ka¿demu przedzia³owi <psp, pst> profilu pionowego
z³o¿a przyporz¹dkowany jest jeden wektor [W,Wr], a wiêc jedna zawartoœæ miedzi az.
Relacja odwrotna nie jest prawdziwa. Dla zadanej wartoœci az mo¿e istnieæ w profilu
pionowym z³o¿a wiele przedzia³ów o tej zawartoœci miedzi. Dla uzyskania jednoznacznoœci
przyporz¹dkowania ustalono warunki, które musi spe³niaæ przedzia³ przyporz¹dkowany
zawartoœci az:
— wœród przedzia³ów o zawartoœci az nie mo¿na wskazaæ przedzia³u o wiêkszej wydajnoœci miedzi (W),
— je¿eli istnieje wiêcej ni¿ jeden przedzia³ o zawartoœci az, to nale¿y wybraæ ten,
którego strop le¿y w ska³ach dolomitowych, najbli¿ej stropu piaskowca.
Tak sformu³owane za³o¿enia przyporz¹dkowuj¹ jednoznacznie zadanej zawartoœci miedzi az, przedzia³ w profilu pionowym z³o¿a. Przyjmijmy, ¿e przedzia³em tym jest furta
eksploatacyjna. Pozwala to na zdefiniowanie funkcji, której argumentem jest zadana zawartoœæ miedzi az w furcie eksploatacyjnej, a wartoœci¹ wektor opisuj¹cy wielkoœæ i lokalizacjê furty oraz parametry geologiczne z³o¿a w furcie.
[ p st , W , Wr ] = F ( a z )

(3)
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Funkcjê wektorow¹ (3) mo¿na przedstawiæ w postaci czterech funkcji opisuj¹cych
poszczególne sk³adowe wektora:
poziom stropu: pst = fpst (az)

(4)

wielkoœæ furty: m = fm (az)

(5)

wydajnoœæ miedzi: W = fW (az)

(6)

wydajnoœæ rudy: Wr = fWr (az)

(7)

Funkcje (4)–(7) nazywane bêd¹ charakterystykami podstawowych parametrów z³o¿a.
Przyjêty algorytm konstruowania charakterystyk gwarantuje istnienie funkcji odwrotnych
dla charakterystyki wielkoœci furty, wydajnoœci miedzi oraz wydajnoœci rudy. Oznacza to, ¿e
wybranie wartoœci jednego z parametrów z³o¿a okreœla w sposób jednoznaczny wartoœci
pozosta³ych. W szczególnoœci ustalenie wielkoœci furty eksploatacyjnej jednoznacznie okreœla jej lokalizacjê.
1.2. C h a r a k t e r y s t y k a z a s o b ó w e k s p l o a t a c y j n y c h
Wielkoœæ i lokalizacja furty eksploatacyjnej w profilu pionowym z³o¿a jest jednoznacznie okreœlona przez ustalenie zawartoœci miedzi w furcie. Wyznacza siê je przy pomocy
charakterystyk wielkoœci furty i poziomu stropu (wzory (4)–(7)). Dla dowolnej zawartoœci
miedzi az w furcie eksploatacyjnej, nale¿¹cej do przedzia³u <az_0, az_opt > mo¿na wyliczyæ,
wykorzystuj¹c charakterystyki podstawowych parametrów z³o¿a oraz wielkoœæ powierzchni
pola eksploatacyjnego, zasoby przemys³owe miedzi i rudy w polu. Wyliczenie zasobów
eksploatacyjnych wymaga okreœlenia wielkoœci strat i zubo¿enia.
O stratach i zubo¿eniu mo¿emy mówiæ w kontekœcie wybranego systemu eksploatacji.
W zwi¹zku z tym, model wymaga wskazania stosowanego systemu. Dobór systemu dla pola
eksploatacyjnego podyktowany jest kryteriami technicznymi i ekonomicznymi. Do podstawowych kryteriów technicznych nale¿¹:
— mi¹¿szoœæ z³o¿a bilansowego,
— skrêpowanie eksploatacji filarami oporowymi, i zwi¹zany z nim sposób likwidacji
wybranej przestrzeni,
— zagro¿enie od ciœnienia górotworu.
Charakterystyki podstawowych parametrów z³o¿a nie pozwalaj¹ na prognozowanie
iloœci i jakoœci urobku wydobywanego z pola eksploatacyjnego, nie uwzglêdniaj¹ bowiem
techniki i technologii stosowanej w procesie wydobycia. Relacjê pomiêdzy zasobami prze-
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mys³owymi i eksploatacyjnymi rudy oraz stratami eksploatacyjnymi przedstawia rysunek 1.
Na schemacie uwzglêdniono tak¿e rudê powoduj¹c¹ zubo¿enie technologiczne oraz ska³y
przybierane w stropie i sp¹gu.

Rys. 1. Schemat powi¹zañ pomiêdzy zasobami przemys³owymi, zasobami eksploatacyjnymi
oraz stratami eksploatacyjnymi
Fig. 1. Relationship between economic reserves, reserves and losses

Algorytm do wyznaczania zasobów eksploatacyjnych zilustrowany rysunkiem 1 wykorzystuje w istotny sposób charakterystyki podstawowych parametrów z³o¿a opisane wzorami (4)-(7). Wielokrotnie wykorzystywana jest tak¿e funkcja wektorowa (1) do wyznaczania parametrów okruszcowania z³o¿a w zadanym przedziale. Granice przedzia³u stanowi¹cego argument tej funkcji s¹ tak¿e wyra¿one przy pomocy charakterystyk podstawowych
parametrów z³o¿a. Tak wiêc zasoby eksploatacyjne miedzi w polu stanowi¹ z³o¿on¹ funkcjê
zawartoœci miedzi w furcie. We wzorach opisuj¹cych funkcje wystêpuj¹ tak¿e parametry
sta³e, zwi¹zane ze stosowanym systemem eksploatacji. Omówiona funkcja, nazwana charakterystyk¹ zasobów eksploatacyjnych, stanowi istotny element omawianego modelu wspomagania sterowania wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty.
Z e = fz e ( a z ,[ P ])

(8)
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gdzie:
Ze
az
[Ps]

— zasoby eksploatacyjne miedzi w polu [Mg],
— zawartoœæ miedzi w furcie eksploatacyjnej [%],
— wektor parametrów sta³ych zwi¹zanych ze stosowanym systemem
eksploatacji.

Rysunek 2 zawiera wygenerowan¹ przez model charakterystykê zasobów eksploatacyjnych dla wybranego pola. Na charakterystyce oznaczono punkt odpowiadaj¹cy furcie
o zawartoœci miedzi równej 1,84%. Wspó³rzêdne punktu oznaczono lini¹ przerywan¹.
Dodatkowo na rysunku oznaczone s¹ lini¹ ci¹g³¹ wspó³rzêdne punktu odpowiadaj¹cego
furcie równej przedzia³owi z³o¿a bilansowego.

Rys. 2. Charakterystyka zasobów eksploatacyjnych miedzi (pole B0, system RG-6)
Fig. 2. Cooper reserves characteristics (B0 field, RG-6 system)

1.3. C h a r a k t e r y s t y k a e f e k t u e k o n o m i c z n e g o e k s p l o a t a c j i z ³ o ¿ a
w polu
Efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a wi¹¿e siê w sposób naturalny z doborem systemu
eksploatacji oraz wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty eksploatacyjnej w profilu pionowym z³o¿a.
Dobór furty eksploatacyjnej wp³ywa nie tylko na strumieñ wp³ywów i wydatków lub
przychodów i kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ pola, ale tak¿e na ich strukturê. Efekt
ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w polu mo¿na wyraziæ ogólnym wzorem:
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T

Pt - K t

t =1

(1+ r ) t

E =å
gdzie:
E
T
r
Pt
Kt

—
—
—
—
—

(9)

efekt ekonomiczny z eksploatacji pola [z³],
czas eksploatacji pola [lata],
stopa dyskontowa [–],
przychody lub wp³ywy w t-tym roku eksploatacji pola [z³/rok],
koszty lub wydatki w t-tym roku eksploatacji pola [z³/rok].

Efekt ekonomiczny eksploatacji opisany wzorem (11) jest poprawny dla ca³kowitych
wartoœci T. Wartoœæ T jest ilorazem zasobów eksploatacyjnych rudy oraz wydobycia rudy
z pola, jest wiêc na ogó³ liczb¹ mieszan¹, z której mo¿na wydzieliæ czêœæ ca³kowit¹ (Tc)
i u³amkow¹ (Tr). Efekt ekonomiczny eksploatacji dla liczb rzeczywistych mo¿na przedstawiæ w postaci nastêpuj¹cej:
Tc

E =å

t =1

Pt - K t
(1+ r )

t

+

( Pt - K t ) × Tr

(10)

T

(1+ r )

Efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w polu jest jednoznacznie okreœlony, gdy zostan¹
okreœlone warunki jego wybierania, a w szczególnoœci:
— system eksploatacji,
— wielkoœæ i lokalizacja furty eksploatacyjnej,
— parametry ekonomiczne i technologiczne dotycz¹ce procesów poza oddzia³em wydobywczym.
W rozwiniêciu wzoru (10) wystêpuje w sposób jawny zawartoœæ miedzi w furcie az oraz
elementy bêd¹ce funkcjami az. Wzory opisuj¹ce te wielkoœci wykorzystuj¹ charakterystyki
podstawowych parametrów z³o¿a oraz charakterystykê zasobów eksploatacyjnych. Tak wiêc
efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w polu, opisany wzorem (10), jest w istocie z³o¿on¹
funkcj¹ zawartoœci miedzi w furcie eksploatacyjnej az oraz wektora parametrów sta³ych.
Parametry zwi¹zane s¹ ze stosowanym systemem eksploatacji, ekonomicznymi warunkami gospodarowania oraz technologi¹ procesów realizowanych poza oddzia³em wydobywczym.
Funkcjê (10) mo¿na przedstawiæ w postaci:
E e = f Ee ( a z ,[ Ps , Pe ])
gdzie:
Ee — efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w polu [z³],
az — zawartoœæ miedzi w furcie eksploatacyjnej [%],

(11)
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[Ps]
[Pe]

— wektor parametrów sta³ych zwi¹zanych ze stosowanym systemem eksploatacji,
— wektor parametrów opisuj¹cych warunki gospodarowania, parametry ekonomiczne stosowanego systemu eksploatacji oraz parametry ekonomiczne
procesów realizowanych poza oddzia³em wydobywczym.

Funkcja (11), nazwana charakterystyk¹ efektu ekonomicznego eksploatacji z³o¿a w polu,
stanowi istotny element modelu wspomagania sterowania wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty.
Rysunek 3 zawiera wygenerowan¹ przez model charakterystykê efektu ekonomicznego
eksploatacji z³o¿a dla wybranego pola. Na charakterystyce oznaczono punkt odpowiadaj¹cy
furcie o zawartoœci miedzi równej 1,84%. Wspó³rzêdnie punktu oznaczony lini¹ przerywan¹. Dodatkowo na rysunku oznaczone s¹ lini¹ ci¹g³¹ wspó³rzêdne punktu odpowiadaj¹cego furcie równej przedzia³owi z³o¿a bilansowego.

Rys. 3. Charakterystyka zasobów eksploatacyjnych miedzi (pole B0, system RG-6)
Fig. 3. Economic result of mining (B0 field, RG-6 system)

1.4. U s t a l a n i e w i e l k o œ c i i l o k a l i z a c j i f u r t y e k s p l o a t a c y j n y c h
w polach nale¿¹cych do rejonu kopalni
Opracowany model oparty jest na za³o¿eniu, ¿e zasoby eksploatacyjne oraz efekt ekonomiczny eksploatacji rejonu jest wypadkow¹ tych wielkoœci w polach sk³adowych. Zadanie
sprowadza siê wiêc do wyliczenia, dla pól eksploatacyjnych nale¿¹cych do rejonu, wielkoœci
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i lokalizacji furt eksploatacyjnych tak, aby suma zasobów eksploatacyjnych by³a wiêksza lub
równa zadanej a efekt ekonomiczny eksploatacji by³ najwiêkszy. Zastosowana metodyka
obliczeñ uwzglêdnia rozk³ady miedzi i srebra w profilu pionowym z³o¿a, charakterystyczne
dla poszczególnych pól oraz zró¿nicowane warunki górnicze, wymagaj¹ce stosowania
w poszczególnych polach ró¿nych systemów eksploatacji.
Zadanie realizuje siê w nastêpuj¹cych etapach:
— Dla ka¿dego pola eksploatacyjnego konstruuje siê funkcjê wi¹¿¹c¹ w sposób bezpoœredni zasoby eksploatacyjne oraz efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w polu przez
wyrugowanie z charakterystyk zasobów eksploatacyjnych (8) i efektu ekonomicznego eksploatacji (11), zawartoœci miedzi w furcie eksploatacyjnej.
E e = f Ee ( Z e )

(12)

— Dla ca³ego zakresu zmiennoœci sumarycznych zasobów eksploatacyjnych analizowanych pól konstruuje siê wektory alokacji, dziel¹ce zasoby pomiêdzy poszczególne pola
tak, aby suma efektów ekonomicznych eksploatacji z³o¿a w polach by³a najwiêksza.
Zastosowana metoda alokacji opiera siê na analizie pochodnych funkcji (12) i zosta³a
opracowana w IGSMiE PAN (Kicki, Sa³acki 2006). Wektory alokacji pozwalaj¹ na
skonstruowanie wyra¿enia optymalnego sumarycznego efektu eksploatacji (Ees) jako
funkcji sumarycznych zasobów eksploatacyjnych analizowanych pól (Zes).
E es = f Ees ( Z es )

(13)

Rysunek 4 przedstawia optymalne sumaryczne efekty ekonomiczne eksploatacji jako
funkcjê sumarycznych zasobów eksploatacyjnych dla trzech wybranych pól. Rysunek zawiera tak¿e tabelê opisuj¹c¹ optymaln¹ alokacjê zasobów sumarycznych pomiêdzy analizowane pola.
Korzystaj¹c z funkcji (13) i tabeli alokacji utworzonej przez model mo¿na dokonaæ
podzia³u zadanych sumarycznych zasobów eksploatacyjnych przypisanych rejonowi, pomiêdzy pola sk³adowe. Z wykresu funkcji (13) mo¿na odczytaæ optymalny efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w rejonie, przy zadanych zasobach sumarycznych.
Korzystaj¹c z funkcji odwrotnej do funkcji (13) mo¿na ustaliæ jaka musi byæ wielkoœæ
sumarycznych zasobów eksploatacyjnych, aby uzyskaæ za³o¿ony efekt ekonomiczny ich
eksploatacji. Tak¿e w tym wypadku program komputerowy realizuj¹cy model wyœwietla
tabelê optymalnej alokacji zasobów sumarycznych pomiêdzy pola rejonu.

Podsumowanie
Opracowany model wspomagania sterowania wielkoœci¹ i lokalizacj¹ furty eksploatacyjnej w polach nale¿¹cych do rejonu kopalni w istotny sposób wykorzystuje charak-
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Rys. 4. Wykres optymalnego efektu ekonomicznego eksploatacji dla zespo³u trzech pól (wyœwietlana tabela
zawiera wektor alokacji dla wybranych sumarycznych zasobów eksploatacyjnych)
Fig. 4. Graphical representation of optimal economics results of mining in a stope comprising three panels
(the tabele shows the allocation vector for a selected volume of reserves)

terystyki podstawowych parametrów z³o¿a, charakterystykê zasobów eksploatacyjnych oraz
charakterystykê efektu ekonomicznego eksploatacji z³o¿a (Sa³acki 2004). Model, z uwagi na
z³o¿onoœæ stosowanych algorytmów obliczeniowych, zrealizowany zosta³ w postaci zestawu
programów komputerowych. Wstêpne obliczenia wykonywane dla wybranych obszarów
z³o¿a potwierdzi³y przypuszczenia, ¿e czas wykonywania obliczeñ, nawet dla du¿ych zespo³ów pól eksploatacyjnych, jest niewielki. Efektywnoœæ zastosowanej metodyki zwiêksza
fakt, ¿e obliczenia zwi¹zane z alokacj¹ wydobycia mog¹ byæ wykonywane jednorazowo dla
ca³ego zakresu zmiennoœci sumarycznych zasobów eksploatacyjnych.
Ustalanie wektora alokacji dla dowolnych zasobów sumarycznych sprowadza siê do
odczytania go z tabelki wyœwietlonej po wskazaniu odpowiedniego punktu na wykresie
funkcji (rys. 4) lub wartoœci zasobów eksploatacyjnych na osi odciêtych.
Opracowana metoda pozwala tak¿e na rozwi¹zywanie zadania alokacji wydobycia, gdy
zadany jest sumaryczny efekt ekonomiczny eksploatacji. Nale¿y w tym przypadku wskazaæ
wartoœæ efektu ekonomicznego na osi rzêdnych i odczytaæ wektor alokacji z wyœwietlonej
tabelki (rys. 4).
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JERZY SA£ACKI

MANAGING THE WIDTH OF MINING AND POSITIONING OF THE MINING HORIZON WITH THE USE
OF A NUMERIC MODEL, ON AN EXAMPLE OF KGHM POLSKA MIEDŸ S.A.
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Copper ore mining, mine design, optimisation of mining
Abstract
When optimising deposit extraction numerous factors need to be taken into account, most importantly profitability of mining and preservation of the mineral resources. The quantity of copper and accompanying
metals’ production and the mining method used are established as a compromise between the profit and resource
preservation, with other factors considered. The compromise manifests itself in adopting such profitability ratio
which would render mining of the deposit economically viable.
Achieving the assumed profitability ratio means planning appropriate, based on the prognosed deposit
parameters, production targets of the mining sections. The sections’ targets are resultant of the expected reserves
and the profit. To achieve this, criteria for conversion of resources to reserves need to be developed for each
section. The economic calculation method employed for the purpose is based on mean costs and prices and does not
account for differences in mining and geologic conditions in different panels. Direct application of economic
viability criteria developed for sections to panels is not an optimal solution.
The numeric model developed for the purpose of managing the width of mining and positioning of the mining
horizon is based on an assumption that the overall reserves and profit of a section are the products of the parameters
achieved in each individual panel comprising it. The used calculation methodology takes into account vertical
distributions of copper and silver within the deposit, which are characteristic to individual panels, and diverse
mining and geologic conditions, which call for different mining methods to be used in different panels.
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Edukacyjne i naukowe aspekty pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000
w rozwi¹zywaniu zagadnieñ z zakresu
wentylacji i klimatyzacji kopalñ

S³owa kluczowe
Wentylacja, klimatyzacja, bezpieczeñstwo górnicze, informatyka
Streszczenie
W artykule opisano programy wchodz¹ce w sk³ad pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000 s³u¿¹cego do rozwi¹zywania z³o¿onych zagadnieñ z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Wskazano na mo¿liwoœci zastosowania
programów w celach edukacyjnych, naukowych i in¿ynierskich. Pokazano przyk³adowe obliczenia i miejsca ich
zastosowania.

Wprowadzenie
Rozwój technik informatycznych umo¿liwia wykonanie wielu obliczeñ z zakresu termodynamiki, wentylacji i klimatyzacji w sposób bardzo szybki i dok³adny. Autorzy artyku³u
uwzglêdniaj¹c ten fakt, stworzyli oprogramowanie, pozwalaj¹ce na przyspieszenie i podniesienie dok³adnoœci takich obliczeñ. Programy wchodz¹ce w sk³ad pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000 (MOLLIER, MIKS, MOC, MORT, MOTEZ, MOSTO) zosta³y stworzone
w celach naukowo-badawczych (dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich
i szkolnych, zajmuj¹cych siê badaniem w³asnoœci fizycznych i parametrów stanu powietrza
wilgotnego, wentylacj¹ i klimatyzacj¹) oraz dla celów edukacyjnych (przede wszystkim dla
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uczniów i studentów, maj¹cych w swoich programach nauczania badanie parametrów stanu
powietrza wilgotnego – w takich przedmiotach, jak: fizyka, aerologia, termodynamika). Inne
zastosowania programów to na przyk³ad suszarnictwo, klimatyzacja pomieszczeñ, in¿ynieria
sanitarna, ch³odnictwo itp. Dlatego te¿ w niniejszym artykule znalaz³y siê informacje o tych
programach i sposobie z nich korzystania. Omówione programy s¹ wykorzystywane miêdzy
innymi w ramach æwiczeñ i na zajêciach laboratoryjnych na wydzia³ach technicznych
wy¿szych uczelni. Ze wzglêdu na fakt, i¿ najpopularniejsz¹ platform¹ sprzêtow¹ s¹ komputery PC wyposa¿one w system operacyjny Windows, autorzy pakietu zdecydowali siê na
napisanie aplikacji, które bêd¹ dzia³aæ w³aœnie w takim œrodowisku. Jednak rosn¹ca popularnoœæ alternatywnych systemów spowodowa³a, i¿ w chwili obecnej niektóre programy
pakietu zosta³y przepisane i przekompilowane tak, aby pracowa³y pod kontrol¹ œrodowiska
graficznego KDE dla platformy Linux (np. Knoppix 3.x) oraz na platformie Mac OS.
Autorzy starali siê stworzyæ pakiet ³atwy w obs³udze dla wszystkich u¿ytkowników, nawet
dla takich, którzy dotychczas nie mieli kontaktu z komputerem. Ponadto do³o¿yli wszelkich
starañ, aby wyniki obliczeñ by³y jak najbardziej dok³adne.
Z dodatkowymi informacjami na temat pakietu i jego autorów mo¿na zapoznaæ siê na
stronie internetowej pod adresem: http://www.multiklimat.prv.pl
Wszelkie informacje i pytania do autorów programu mo¿na kierowaæ na adres poczty
e-mail: krzysztof.slota@polsl.pl

1. Program Z.K.S. MORT 2000
Program Z.K.S. MORT 2000 s³u¿y do obliczania sta³ych gazowych dla mieszanin
sk³adaj¹cych siê z cz¹steczek tlenu, azotu, wodoru, wêgla i siarki. Program wyznacza
równie¿ na podstawie sta³ej gazowej (obliczonej lub podanej) gêstoœæ oraz objêtoœæ w³aœciw¹ gazu lub mieszaniny gazowej. G³ówn¹ zalet¹ programu Z.K.S. MORT 2000 jest jego
prostota obs³ugi. Ponadto program rozbudowano o wiele bardzo przydatnych funkcji, miêdzy innymi o tworzenie nowych projektów obliczeniowych, funkcje zapisu i odczytu gotowych projektów. Dodatkowymi elementami programu jest funkcja wydruku projektu oraz
dostêpny w ka¿dej chwili plik pomocy.W programie obliczeniowym istnieje mo¿liwoœæ
obliczania indywidualnej sta³ej gazowej na podstawie podanych sk³adników mieszaniny.
Nastêpnie, gdy znane s¹ temperatura mieszaniny gazowej, ciœnienie oraz sta³a gazowa
(podana lub obliczona wczeœniej) wyliczane s¹ gêstoœæ i objêtoœæ w³aœciwa mieszaniny.
Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy u¿yte w programie:
— ciœnienie atmosferyczne „p” – podawane w hPa, w zakresie od 0 do 1500 hPa,
— temperatura „t” – podawana w °C, w zakresie od –273 do 1000°C,
— sta³a gazowa „R” – podawana w J/kg·K, w zakresie od 0 do 8314,7 J/kg·K,
— gêstoœæ mieszaniny gazowej „r” – podawana w kg/m3,
— objêtoœæ w³aœciwa „v” – podawana w m3/kg,
— liczba cz¹steczek wodoru „H”, wêgla „C”, tlenu „O”, azotu „N”, siarki „S”.
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Po uruchomieniu programu widoczne jest tzw. „okno g³ówne programu” (rys. 1.).
W lewej czêœci ekranu znajduj¹ siê pola, w które podajemy liczby cz¹steczek wodoru, wêgla,
tlenu, azotu oraz siarki. Pod tymi wartoœciami s¹ pola do wpisania temperatury i ciœnienia
mieszaniny gazowej. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje siê przycisk oblicz, który
uruchamia obliczenia i wyœwietla obliczone wartoœci sta³ej gazowej, gêstoœci oraz objêtoœci
w³aœciwej. Wartoœci te pokazane s¹ w prawym górnym rogu ekranu. Na górnej belce
znajduje siê menu g³ówne programu.

Rys. 1. Okno g³ówne programu Z.K.S MORT 2000
Fig. 1. Main window of Z.K.S. MORT 2000

Przyk³adowe obliczenie sta³ej gazowej, gêstoœci oraz objêtoœci w³aœciwej gazu powinno
wygl¹daæ nastêpuj¹co:
— znamy gaz – na przyk³ad metan o wzorze chemicznym CH4, wpisujemy wiêc w polu
„H” liczbê 4, a w polu „C” liczbê 1,
— nastêpnie wpisujemy wartoœci temperatury gazu (t = 30°C) oraz ciœnienia
(p = 1100 hPa),
— po wprowadzeniu ostatniej wartoœci przyciskamy przycisk „Oblicz” i wówczas program dokona potrzebnych obliczeñ i wyœwietli wyniki,
— w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia.

2. Z.K.S. Mollier 2000
Program Z.K.S. Mollier 2000 s³u¿y do obliczania parametrów stanu powietrza wilgotnego, to jest ciœnienia atmosferycznego, temperatury termometru suchego i wilgotnego,
wilgotnoœci w³aœciwej i wzglêdnej, ciœnieñ cz¹stkowych pary wodnej, entalpii w³aœciwej
oraz gêstoœci powietrza wilgotnego. G³ówn¹ zalet¹ programu Z.K.S. Mollier 2000 jest jego
bardzo du¿a dok³adnoœæ obliczeñ i ich zgodnoœæ w ka¿dym z wariantów obliczeniowych,
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czym wyró¿nia siê od dotychczasowych programów tego typu. Program wyposa¿ono w przydatne funkcje, miêdzy innymi: tworzenie nowych projektów obliczeniowych, funkcje zapisu
i odczytu gotowych projektów, tworzenie wykresów i ich wydruk, mo¿liwoœæ eksportu pliku
do formatu, który umo¿liwia dalsz¹ „obróbkê” danych w arkuszu kalkulacyjnym oraz plik
pomocy, a tak¿e mo¿liwoœæ szybkiego skorzystania z podrêcznego kalkulatora. Algorytmy
obliczeniowe programu korzystaj¹ z tablic fizyko-chemicznych, ze wzorów opartych na
równaniu Clapeyrona oraz z wielu innych zale¿noœci miêdzy poszczególnymi parametrami
stanu powietrza, które zawarte s¹ w licznej literaturze (Frycz 1981; Häussler 1971), dotycz¹cej fizyki powietrza wilgotnego.
W programie obliczeniowym istnieje dziesiêæ sposobów obliczenia parametrów stanu
powietrza wilgotnego. Cech¹ wspóln¹ ka¿dego wariantu obliczeniowego jest to, ¿e znane
musi byæ ciœnienie atmosferyczne, dla którego wykonujemy obliczenia. Dziêki znanej
wielkoœci ciœnienia i dodatkowo dwóm parametrom, program wykonuje obliczenia pozosta³ych parametrów stanu powietrza. Tak wiêc w prosty sposób, dziêki znanym trzem
parametrom, mo¿na poznaæ pozosta³e wielkoœci, bez koniecznoœci korzystania z wykresów
i-x Molliera, które cechuj¹ siê ograniczon¹ dok³adnoœci¹.
Poszczególne oznaczenia oraz ich jednostki i zakresy u¿yte w programie:
— ciœnienie atmosferyczne „p” – podawane w hPa, w zakresie powy¿ej 300 hPa,
— temperatury termometru suchego „ts” i wilgotnego „tw” mierzone przy pomocy
psychroaspiratora – podawane w °C, w zakresie od –20 do +50 °C,
— ciœnienie cz¹stkowe pary wodnej „po” – podawane w Pa,
— ciœnienie cz¹stkowe pary wodnej w powietrzu nasyconym o temperaturze ts „pon” –
podawane w Pa,
— gêstoœæ powietrza wilgotnego „qpw” – podawana w kg/m3,
— stopieñ zawil¿enia powietrza „X” – wielkoœæ bezwymiarowa (kg pary/kg powietrza
suchego), w zakresie od 0 do 0,1,
— wilgotnoœæ wzglêdna powietrza „Fi” – podawana w %, w zakresie od 0 do 100 %,
— entalpia w³aœciwa powietrza wilgotnego „i” – podawana w kJ/kg, w zakresie od –18,6
do 300 kJ/kg.
Przyk³adowe obliczenie parametrów stanu powietrza powinno wygl¹daæ nastêpuj¹co:
— znamy ciœnienie atmosferyczne (p = 1050 hPa), temperaturê termometru suchego
(ts = 28,3 °C) oraz temperaturê termometru wilgotnego (tw = 24,8 °C) – odpowiednim wariantem obliczeniowym jest wariant pierwszy, wybieramy wiêc go z menu lub
zaznaczamy mysz¹ ikonê z numerem „1”, co spowoduje wyœwietlenie okna s³u¿¹cego
do wprowadzania wartoœci danych pocz¹tkowych;
— nastêpnie wprowadzamy wartoœci danych pocz¹tkowych, zgodnie ze wskazaniami
programu (je¿eli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartoœæ danej, istnieje mo¿liwoœæ powtórzenia ca³ego procesu – wystarczy u¿yæ przycisku „anuluj”);
— po wprowadzeniu ostatniej wartoœci, program dokona potrzebnych obliczeñ i wyœwietli wyniki;
— w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia;
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Rys. 2. Okno g³ówne programu Z.K.S. Mollier 2000
Fig. 2. Main window of Z.K.S. Mollier 2000

— w ka¿dej chwili mo¿emy skorzystaæ z funkcji wykresów (wybieranych z menu lub
mysz¹), wydruku lub zapisu obliczeñ.

3. Z.K.S. Moc 2000
Program Z.K.S. Moc 2000 s³u¿y do obliczania mocy cieplnej (Frycz 1981), jak¹ nale¿y
odebraæ powietrzu (lub dostarczyæ powietrzu), aby je och³odziæ (lub ogrzaæ) do zadanych
parametrów stanu powietrza. Komputer za pomoc¹ programu oblicza równie¿ koñcowe
parametry stanu powietrza (temperatury termometru suchego i wilgotnego) przy podanej
wartoœci mocy cieplnej, któr¹ dodajemy lub odbieramy powietrzu.
Aplikacja oferuje podobne funkcje, jak te znane z programu Z.K.S. Mollier 2000 (eksport
danych, wydruki, kalkulator itd.).
Uzyskiwanymi parametrami stanu powietrza wilgotnego po och³odzeniu lub ogrzaniu
powietrza s¹ temperatury termometru suchego i wilgotnego. Je¿eli zajdzie koniecznoœæ
uzyskania innych parametrów, to nale¿y skorzystaæ z programu Z.K.S. Mollier 2000, który
jest w pe³ni kompatybilny z programem Z.K.S. Moc 2000. Algorytmy obliczeniowe prog-
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ramu korzystaj¹ z tablic fizyko-chemicznych, ze wzorów opartych na równaniu Clapeyrona
oraz z wielu innych zale¿noœci miêdzy poszczególnymi parametrami stanu powietrza, które
zawarte s¹ w licznej literaturze, dotycz¹cej fizyki powietrza wilgotnego. Dodatkowa informacja o algorytmie obliczeniowym dotyczy procesu ch³odzenia. Je¿eli wskutek ch³odzenia
temperatura powietrza spadnie do wartoœci tR, powietrze stanie siê nasycone i dalsze jego
ch³odzenie wywo³a wykraplanie siê czêœci zawartej w nim pary wodnej. Temperatura tR nosi
nazwê temperatury rosy i odpowiada punktowi przeciêcia siê izotermy t = tR z krzyw¹
wilgotnoœci wzglêdnej równej 1. Po obni¿eniu temperatury powietrza poni¿ej jego punktu
rosy uwzglêdniany jest fakt, i¿ czêœæ mocy cieplnej bêdzie przeznaczona na osuszenie
powietrza, co oczywiœcie jest uwzglêdnione w module obliczeniowym programu.
W programie obliczeniowym do wyboru s¹ dwie przemiany termodynamiczne: och³adzanie oraz nagrzewanie powietrza. W ka¿dej z przemian s¹ do dyspozycji dwa warianty
obliczeniowe:
— przy znanych parametrach stanu powietrza przed i za urz¹dzeniem (ch³odnic¹ lub
nagrzewnic¹) oraz wielkoœci wydatku ch³odzonego lub ogrzewanego powietrza –
komputer oblicza moc ciepln¹, która zosta³a odebrana (ch³odzenie) lub dostarczona
(nagrzewanie) powietrzu,
— przy znanych pocz¹tkowych parametrach stanu oraz wielkoœci wydatku powietrza
(które jest och³adzane lub nagrzewane) i mocy cieplnej, która zosta³a odebrana
(ch³odzenie) lub dostarczona (nagrzewanie) powietrzu – komputer oblicza parametry
stanu powietrza (temperaturê termometru suchego i wilgotnego) po procesie termodynamicznym, czyli za urz¹dzeniem (ch³odnic¹ lub nagrzewnic¹).
Przy wprowadzaniu danych wejœciowych program wymaga podawania temperatur termometru suchego i wilgotnego, st¹d te¿ u¿ytkownik znaj¹cy zamiast temperatury termometru
wilgotnego inny parametr stanu powietrza (np. wilgotnoœæ w³aœciw¹ lub wzglêdn¹) powinien
wyliczyæ brakuj¹cy parametr (w tym celu pomocny jest program Z.K.S. Mollier 2000).
Poszczególne oznaczenia i ich jednostki i zakresy u¿yte w programie:
— ciœnienie atmosferyczne „p” – podawane w hPa, powy¿ej 300 hPa,
— temperatury termometru suchego „tspw” i wilgotnego „twpw” przed urz¹dzeniem
(ch³odnic¹ lub nagrzewnic¹)– podawane w °C, w zakresie od –20 do +50°C,
— temperatura termometru suchego za wentylatorem „tszw” – podawana w °C, w zakresie od –20 do +50 °C,
— temperatury termometru suchego „tszu” i wilgotnego „twzu” za urz¹dzeniem (ch³odnic¹ lub nagrzewnic¹)– podawane w °C, w zakresie od –20 do +50°C,
— wydatek (natê¿enie przep³ywu) powietrza „V” – podawany w m3/s,
— ró¿nica entalpii w³aœciwej przed i za urz¹dzeniem „di” – podawana w kJ/kg,
— moc cieplna (odebrana lub dodana powietrzu) „Nc” – podawana w kW.
Przyk³adowe obliczenie mocy cieplnej powietrza przy och³adzaniu powinno wygl¹daæ
nastêpuj¹co:
— znamy ciœnienie atmosferyczne (p = 1050 hPa), temperatury termometru suchego
i wilgotnego przed urz¹dzeniem (tspw = 28,3°C i twpw = 25,4°C), temperaturê ter-
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mometru suchego za wentylatorem (tszw = 30,8°C) oraz temperatury termometru
suchego i wilgotnego za urz¹dzeniem (tszu = 18,3°C i twzu = 18,2°C) – odpowiednim
wariantem obliczeniowym jest wariant pierwszy, wybieramy wiêc go z menu lub
zaznaczamy mysz¹ ikonê z numerem „1”, co spowoduje wyœwietlenie okna s³u¿¹cego
do wprowadzania wartoœci danych pocz¹tkowych;
nastêpnie wprowadzamy wartoœci danych pocz¹tkowych, zgodnie ze wskazaniami
programu (je¿eli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartoœæ danej, istnieje mo¿liwoœæ powtórzenia ca³ego procesu – wystarczy u¿yæ przycisku „anuluj”);
po wprowadzeniu ostatniej wartoœci, program dokona potrzebnych obliczeñ i wyœwietli wyniki;
w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia;
w ka¿dej chwili mo¿emy skorzystaæ z funkcji wydruku lub zapisu obliczeñ (wybieranych z menu lub mysz¹).

Rys. 3. Okno g³ówne programu Z.K.S. Moc 2000
Fig. 3. Main window of Z.K.S. Moc 2000

4. Z.K.S. Miks 2000
W wentylacji oraz w klimatyzacji bardzo czêsto mamy do czynienia z mieszaniem siê ze
sob¹ dwóch lub wiêcej strumieni powietrza. Parametry mieszaniny mo¿emy wyznaczyæ za
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pomoc¹ równañ bilansu ciep³a i wilgoci lub graficznie z wykorzystaniem wykresu „i-x”
Molliera (Häussler 1971). Obecnie wiêkszoœæ s³u¿b wentylacyjnych w kopalniach wêgla
kamiennego i rudy miedzi oraz osoby zajmuj¹ce siê klimatyzacj¹ i wentylacj¹ przemys³ow¹
dysponuj¹ sprzêtem komputerowym, wiêc wygodn¹ alternatyw¹ obliczania parametrów
stanu powietrza wilgotnego, staj¹ siê programy komputerowe. Korzystanie z nowoczesnych
technik komputerowych, w tym z programów obliczeniowych, zapewnia poprawnoœæ uzyskiwanych wyników oraz mo¿liwoœæ ich szybkiej analizy, a tak¿e bezpieczeñstwo przechowywania wszystkich danych.
Wyznaczanie parametrów mieszaniny mo¿na dokonywaæ sposobem graficznym (korzystaj¹c z wykresu i-x Molliera) lub sposobem analitycznym (korzystaj¹c z równañ bilansu
masy i energii). Obydwa sposoby maj¹ swoje wady i zalety, lecz w ka¿dym z nich wymagane
s¹ do wyznaczenia (obliczenia) koñcowych parametrów mieszaniny strumienie masy powietrza. Przy podanych strumieniach objêtoœci powietrza (a tak siê dzieje najczêœciej na
kopalniach) zachodzi potrzeba dodatkowego obliczenia strumieni masy powietrza. W zwi¹zku z tym, du¿ym u³atwieniem, przy wyznaczaniu parametrów mieszaniny, jest skorzystanie
z odpowiedniego programu komputerowego. Ponadto wy¿szoœæ sposobu analitycznego,
a tym bardziej komputerowego, nad sposobem graficznym jest taka, i¿ wykresy „i-x”
Molliera s¹ sporz¹dzane dla okreœlonych ciœnieñ, na przyk³ad 1000, 1050, 1100 hPa,
w zwi¹zku z czym, dla wartoœci poœrednich wyniki nale¿y interpolowaæ.
Program Z.K.S. Miks 2000 korzysta z równañ bilansu ciep³a i wilgoci oraz z rozwi¹zañ
(podprogramów) napisanych wczeœniej na potrzeby programu Z.K.S. Mollier 2000. Skorzystanie ze sprawdzonych ju¿ w praktyce i wykorzystywanych szeroko rozwi¹zañ, pozwoli³o uzyskaæ wysok¹ sprawnoœæ i niezawodnoœæ obliczeñ. Najwa¿niejsz¹ jednak korzyœci¹,
p³yn¹c¹ z tego faktu jest to, ¿e obydwa programy s¹ ze sob¹ kompatybilne (tzn. pozwalaj¹ na
wzajemn¹ wymianê danych), a co za tym idzie, wyniki uzyskane przy obliczeniach programem Z.K.S. Miks 2000 mo¿na u¿yæ bez jakichkolwiek problemów w programie Z.K.S.
Mollier 2000, aby obliczyæ inne parametry powietrza (na przyk³ad wilgotnoœæ wzglêdn¹).
W tym celu wystarczy w programie Z.K.S. Mollier 2000 wybraæ opcjê „importuj dane
z programu Z.K.S. Miks 2000”, a ca³y proces obliczeñ zostanie wykonany automatycznie.
Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy, które zosta³y u¿yte w programie:
— ciœnienie atmosferyczne „p” – podawane w hPa, powy¿ej 300 hPa,
— temperatury mierzone na termometrze suchym pierwszego „ts1” i drugiego „ts2”
strumienia powietrza – podawane w °C, w zakresie od –20 do +50 °C,
— temperatury mierzone na termometrze wilgotnym pierwszego „tw1” i drugiego „tw2”
strumienia powietrza – podawane w °C, w zakresie od –20 do +50 °C,
— temperatura mieszaniny mierzona na termometrze suchym „tsk” – podawana w °C,
w zakresie od –20 do +50 °C,
— temperatura mieszaniny mierzona na termometrze wilgotnym „twk” – podawana w °C,
w zakresie od –20 do +50 °C,
— strumienie objêtoœci powietrza pierwszego „V&1 ” i drugiego „V&2 ” strumienia powietrza
– podawane w m3/s, powy¿ej 0 m3/s,
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& 2 ” strumienia powietrza –
& 1 ” i drugiego „m
— strumienie masy powietrza pierwszego „m
podawane w kg/s, powy¿ej 0 kg/s.
W programie mamy do wyboru dwa warianty obliczeniowe:
— znane ciœnienie atmosferyczne, temperatury mieszaj¹cych siê strumieni powietrza
(temperatury mierzone na termometrze suchym ts1, ts2 oraz termometrze wilgotnym
tw1, tw2) oraz poszczególne strumienie objêtoœci powietrza,
— znane ciœnienie atmosferyczne, temperatury mieszaj¹cych siê strumieni powietrza
(temperatury mierzone na termometrze suchym ts1, ts2 oraz termometrze wilgotnym
tw1, tw2) oraz poszczególne strumienie masy powietrza.
Przyk³adowe obliczenie koñcowych parametrów mieszaniny wygl¹da nastêpuj¹co:
— znamy ciœnienie atmosferyczne (p = 1025 hPa), temperatury mierzone na termometrze suchym i wilgotnym pierwszego oraz drugiego strumienia (ts1 = 24,2°C, tw1 =
19,6°C, ts2 = 21,3°C, tw2 = 21,1°C), a tak¿e strumienie objêtoœci powietrza (V&1 = 25,0
m3/s oraz V&2 =10,5 m3/s) – odpowiednim wariantem obliczeniowym jest wariant
pierwszy, wybieramy wiêc go z menu lub zaznaczamy myszk¹ ikonê z numerem „1”,
co spowoduje wyœwietlenie okna s³u¿¹cego do wprowadzania wartoœci danych pocz¹tkowych;

Rys. 4. Okno g³ówne programu Z.K.S. Miks 2000
Fig. 4. Main window of Z.K.S. Miks 2000
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— nastêpnie wprowadzamy wartoœci danych pocz¹tkowych, zgodnie ze wskazaniami
programu (je¿eli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartoœæ, istnieje mo¿liwoœæ
powtórzenia ca³ego procesu – wystarczy u¿yæ przycisku „anuluj”);
— po wprowadzeniu ostatniej wartoœci, program dokona potrzebnych obliczeñ i wyœwietli wyniki (wartoœci danych pocz¹tkowych, a tak¿e obliczone temperatury mieszaniny mierzone na termometrze suchym tsk = 23,4°C i wilgotnym twk = 20,2°C, oraz
& 2 = 12,62 kg/s);
& 1 = 29,81 kg/s i m
wielkoœci strumieni masy powietrza m
— w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia;
— w ka¿dej chwili mo¿emy skorzystaæ z funkcji wydruku, zapisu obliczeñ, eksportu
danych, pomocy (wybieranych z menu lub myszk¹);
— celem uzyskania innych parametrów mieszaniny (na przyk³ad wilgotnoœci w³aœciwej,
wilgotnoœci wzglêdnej powietrza) nale¿y wyznaczyæ je z wykresu „i-x” Molliera lub
z tablic psychrometrycznych, obliczyæ za pomoc¹ odpowiednich wzorów lub skorzystaæ z innych programów komputerowych (na przyk³ad z programu Z.K.S. Mollier
2000).

5. Z.K.S. Mosto 2000
Œrednia temperatura promieniowania Tpr oznacza temperaturê jednorodnego otoczenia
(kula wokó³ cz³owieka) o doskonale czarnych powierzchniach, które powodowa³oby straty
ciep³a przez promieniowanie równe stratom wystêpuj¹cym w œrodowisku rzeczywistym.
Wyznaczenie Tpr wymaga znajomoœci geometrycznej konfiguracji otoczenia w celu znalezienia tak zwanych wspó³czynników kierunkowych promieniowania jpi. Dla przestrzeni
otaczaj¹cej zamkniêtej, suma wspó³czynników k¹towych Sjpi = 1.
Temperaturê Tpr mo¿na wyznaczaæ ze wzoru:
n

4
= å j pi × Ti4
T pr

(1)

i =1

gdzie:
Ti — temperatura i-tej powierzchni, [K],
jpi — wspó³czynnik kierunkowy i-tej powierzchni, obliczony wzglêdem cz³owieka
lub wyznaczony z tablic (Drenda 1979; Fanger 1974).
Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy, które zosta³y u¿yte w programie:
— wymiary pomieszczenia: szerokoœæ – „x”, d³ugoœæ – „y” oraz wysokoœæ – „z” –
podawane w m, powy¿ej 1 m,
— miejsce po³o¿enia cz³owieka – „xc” i „yc” – podawane w m oraz pozycja (stoj¹ca lub
siedz¹ca), w której znajduje siê cz³owiek,
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— œrednie temperatury powierzchni œcian: pó³nocnej – „tN”, po³udniowej – „tS”, wschodniej – „tE”, zachodniej – „tW” oraz sufitu – „tU” i pod³ogi –„tD” – podawane w °C,
w zakresie od –273°C,
— œrednia temperatura promieniowania cieplnego otoczenia – „tprsr” – podawana w °C.

Rys. 5. Okno g³ówne programu Z.K.S. Mosto 2000
Fig. 5. Main window of Z.K.S. Mosto 2000

Œrednia temperatura promieniowania zale¿y od temperatur powierzchni pomieszczenia
oraz od miejsca usytuowania cz³owieka w tym pomieszczeniu. Pewien wp³yw na œredni¹
temperaturê promieniowania ma równie¿ pozycja cia³a ludzkiego (stoj¹ca czy siedz¹ca).
W literaturze podane s¹ wzory i wykresy pozwalaj¹ce wyznaczyæ wspó³czynniki k¹towe
promieniowania (wspó³czynniki konfiguracji) dla cz³owieka w stosunku do œcian otoczenia.
W celu wyznaczenia wspó³czynników konfiguracji dla cz³owieka przebywaj¹cego w przodku pos³u¿ono siê nomogramami opracowanymi przez Fangera (Fanger 1974). Dla uproszczenia obliczeñ wybrano nomogramy odnosz¹ce siê do cz³owieka przebywaj¹cego w pomieszczeniu, w którym znane jest jego usytuowanie, ale nie jest znana orientacja. Przyjmuje
siê wiêc, ¿e cz³owiek ten mo¿e obracaæ siê dooko³a w³asnej osi. Wspó³czynniki k¹towe
promieniowania dla takiego cz³owieka stanowi¹ wartoœci œrednie z ró¿nych mo¿liwych
w pomieszczeniu.
Program zosta³ stworzony dla celów naukowo-badawczych, a wykorzystywany g³ównie
do obliczania œredniej temperatury promieniowania cieplnego otoczenia przy wykonywaniu
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pomiarów klimatu oraz badañ eksperymentalnych, na przyk³ad w komorach klimatycznych,
w wyrobiskach i komorach kopalñ wêgla i rudy miedzi. Za pomoc¹ programu mog¹ byæ
wykonywane obliczenia prognostyczne przy projektowaniu zas³on ch³odz¹cych w wyrobiskach kopalñ.

6. Z.K.S. Motez 2000
Komfort cieplny pracowników ma znacz¹cy wp³yw na bezpieczeñstwo i wydajnoœæ pracy
w kopalni. Zale¿y on od wielu czynników, takich jak: parametry mikroklimatu, rodzaj i intensywnoœæ pracy, ubiór oraz aklimatyzacja pracowników. Warunki komfortu cieplnego okreœlaj¹ warunki pracy cz³owieka, w których pracownik odczuwa zadowolenie z parametrów
cieplnych otoczenia. Bezpieczna jest równie¿ praca w warunkach dyskomfortu cieplnego wtedy,
gdy nie zostan¹ przekroczone dopuszczalne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak:
temperatura wewnêtrzna, czêstotliwoœæ uderzeñ serca, iloœæ wydzielonego potu (Drenda 1993).
Do podstawowych parametrów powietrza i otoczenia maj¹cych wp³yw na warunki
klimatyczne nale¿¹: temperatura mierzona termometrem suchym i wilgotnym, prêdkoœæ
przep³ywu powietrza, ciœnienie powietrza, wilgotnoœæ wzglêdna powietrza, sk³ad chemiczny
powietrza, promieniowanie cieplne otoczenia.
Najbardziej znanymi wskaŸnikami mikroklimatu s¹ (Bystroñ, Knechtem, Markefka
1993; Drenda 1993; Frycz 1981; Turkiewicz 1986): natê¿enie ch³odzenia powietrza K,
temperatura efektywna amerykañska ET (oznaczana w Polsce przez ATE), temperatura
efektywna belgijska BTE, temperatura zastêpcza francuska tr (oznaczana tak¿e jako TRF temperatura francuska /resultate/), temperatura zastêpcza klimatu tzk, wskaŸnik WBGT,
wskaŸnik dyskomfortu cieplnego d (oznaczany równie¿ jako WDC).
Wiêkszoœæ wymienionych w niniejszym rozdziale wskaŸników wyznacza siê na podstawie wzorów lub nomogramów z uwzglêdnieniem mierzonych podstawowych parametrów,
jak temperatury powietrza (mierzone termometrem suchym i wilgotnym) oraz prêdkoœci
przep³ywu powietrza.
Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy, które zosta³y u¿yte w programie:
— ciœnienie atmosferyczne „p” – podawane w zakresie od 500 do 1500 hPa,
— temperatury powietrza mierzone na termometrze suchym „ts” i wilgotnym „tw”–
podawane w zakresie od –20 do +50 °C,
— temperatura powietrza mierzona na termometrze wilgotnym naturalnym „tnw”– podawana w zakresie od –20 do +50 °C,
— temperatura poczernionej kuli (temperatura globalna) „tg” – podawana w zakresie od
–20 do +50 °C,
— prêdkoœæ przep³ywu powietrza „w” – podawana w zakresie od 0 do 12 m/s,
— wilgotnoœæ wzglêdna powietrza „Fi” – podawana w zakresie od 0 do 100%,
— sposób ubrania cz³owieka „cloth” – przyjmowany odpowiednio 0 clo dla ludzi nie
ubranych, 0,5 clo dla ludzi obna¿onych do pasa i 1 clo dla ludzi ubranych,
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— wydatek energetyczny cz³owieka „M” – przyjmowany odpowiednio 65 W/m2 dla
odpoczynku, 100 W/m2 dla pracy lekkiej, 165 W/m2 dla pracy umiarkowanej i 230 W/m2
dla pracy ciê¿kiej,
— aklimatyzacja cz³owieka w danym œrodowisku pracy „A” – przyjmowana odpowiednio 0 dla ludzi niezaaklimatyzowanych i 1 dla ludzi zaaklimatyzowanych,
— natê¿enie ch³odzenia mierzone katatermometrem suchym „Ks” i wilgotnym „Kw”–
podawane w katastopniach suchych, mcal/cm2·s,
— belgijska temperatura efektywna „BTE” – podawana w °C,
— francuska temperatura zastêpcza (resultate) „TFR” – podawana w °C,
— temperatura zastêpcza klimatu „tzk” – podawana w °C,
— wskaŸnik „WBGT” – podawany w °C,
— amerykañska temperatura efektywna „ATE” – podawana w °C,
— wskaŸnik dyskomfortu cieplnego d „WDC” – podawany w jednostkach bezwymiarowych.
Program zosta³ stworzony dla celów naukowo-badawczych, a wykorzystywany g³ównie
do obliczania i porównywania wskaŸników mikroklimatu oraz badañ eksperymentalnych, na
przyk³ad w komorach klimatycznych, w wyrobiskach oraz komorach kopalñ wêgla i rudy
miedzi (praktyczne zastosowanie wskaŸnika d).

Rys. 6. Okno g³ówne programu Z.K.S. Motez 2000
Fig. 6. Main window of Z.K.S. Motez 2000
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Podsumowanie
Celem artyku³u by³o przedstawienie programów komputerowych wchodz¹cych w sk³ad
pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000. Programy komputerowe s¹ dobrym narzêdziem do skrócenia czasu potrzebnego na obliczenia wentylacyjne i klimatyczne, podwy¿sza ich dok³adnoœæ (zw³aszcza w porównaniu z wynikami otrzymywanymi sposobem graficznym)
oraz pozwala zachowaæ na noœniku elektronicznym wszystkie obliczenia, z których w ³atwy
sposób mo¿na skorzystaæ w przysz³oœci.
Programy, które zosta³y zaprezentowane w niniejszym artykule, dzia³aj¹ samodzielnie,
lecz w po³¹czeniu z pozosta³ymi programami, wchodz¹cymi w sk³ad pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000, pozwalaj¹ na rozwi¹zywanie bardziej skomplikowanych zagadnieñ z zakresu
klimatyzacji i wentylacji.
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EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ASPECTS OF THE Z.K.S. MULTIKLIMAT 2000 PACKAGE IN SOLVING
OF VENTILATION AND OF AIR-CONDITIONING PROBLEMS
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Abstract
Entering in composition of the servant’s Z.K.S. Multiklimat 2000 packet to solving of folded questions with
range of ventilation and air-conditioning programmes in article were described. It it was showed was on possibility
of use of programmes in educational, scientific and engineer aims. It the calculation was showed was the example and place of their use.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie zarz¹dzania wiedz¹ o z³o¿u na przestrzeni czasu, pocz¹wszy od
odkrycia a¿ po jego sczerpanie i ostateczn¹ likwidacjê. Zarz¹dzanie z³o¿em bêd¹ce procesem ci¹g³ym ma na celu
wyeksploatowanie jego zasobów zapewniaj¹c maksymalizacjê korzyœci dla inwestora przy optymalizacji zu¿ycia
czasu, si³y roboczej i zasobów finansowych. Wobec szeregu ró¿norodnych i zmiennych czynników koniecznych
do uwzglêdnienia przy planowaniu i prowadzeniu eksploatacji racjonalna gospodarka z³o¿em jest zagadnieniem
niezwykle trudnym. Coraz czêœciej w procesie tym wykorzystywany jest szereg narzêdzi informatycznych u³atwiaj¹cych gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacjê danych o z³o¿u. W referacie przedstawiono
wybrane elementy modelu zarz¹dzania z³o¿em z wykorzystaniem narzêdzi informatycznych.

Wprowadzenie
„Celem wiedzy komercyjnej nie jest prawda, lecz efektywnoœæ i wydajnoœæ: nie „co jest
w³aœciwe”, ale „co dzia³a” lub wrêcz „co dzia³a lepiej”, gdzie lepiej jest definiowane
w kontekstach konkurencyjnoœci i finansów” – tak zdefiniowa³ pojêcie zarz¹dzanie wiedz¹
(ang. Knowledge Management) M. Demarest (1997). Innymi s³owy pojêcie to odnosi siê do
gromadzenia, przekazywania oraz wykorzystywania wiedzy i doœwiadczenia pracowników
zdobytych w trakcie prowadzenia dzia³alnoœci. Jak stwierdza Drucker (1992) to co organizacje
„wiedz¹” staje siê aktualnie wa¿niejsze ni¿ tradycyjne zasoby ekonomiczne – jak kapita³,
** Mgr in¿., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków.
** Dr in¿., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN oraz Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków.
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ziemia, maszyny itp. Wiedza sta³a siê wrêcz kluczowym i dominuj¹cym potencja³em ekonomicznym, a mo¿e nawet jedynym Ÿród³em potencja³u konkurencyjnoœci (Drucker 1993).
W przypadku kopalñ o efektywnoœci i bezpieczeñstwie prowadzenia dzia³alnoœci górniczej decyduje przede wszystkim doœwiadczenie i wiedza górnicza zdobyta podczas prowadzenia eksploatacji. Zarz¹dzanie wiedz¹ w odniesieniu do z³o¿a obejmuje wiêc gromadzenie
danych oraz doœwiadczeñ pocz¹wszy od momentu jego odkrycia, poprzez sczerpanie i ostateczn¹ likwidacjê. Informacje te s³u¿yæ maj¹ efektywnej gospodarce z³o¿em. Pojêcie gospodarka z³o¿em oznacza tu dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do prawid³owego i pe³nego wykorzystania
z³o¿a oraz towarzysz¹cych mu kopalin. Sk³ada siê na ni¹ nadzór nad poprawnym ze wzglêdu
na wykorzystanie z³o¿a planowaniem i prowadzeniem prac górniczych (Nieæ 1982). Podstaw¹ do prowadzenie tak rozumianej gospodarki z³o¿em jest dokumentacja geologiczna
i projekt zagospodarowania z³o¿a.
Na progu XXI wieku, w dobie gospodarki opartej o wiedzê, zarz¹dzanie z³o¿em bazuje
na zastosowaniu w procesie produkcyjnym narzêdzi informatycznych, które usprawniaj¹
gromadzenie danych i informacji o z³o¿u, umo¿liwiaj¹ efektywne planowanie zagospodarowania z³o¿a i eksploatacjê, prognozowanie zasobów oraz sczerpania z³o¿a, a tak¿e prowadzenie i rozliczanie eksploatacji. W artykule zaprezentowano mo¿liwoœci zastosowañ
narzêdzi informatycznych do wspierania zarz¹dzania z³o¿em na przyk³adzie z³o¿a G³ogów
G³êboki-Przemys³owy.

1. Zarz¹dzanie wiedz¹ o z³o¿u na progu XXI wieku
Pisz¹c o zarz¹dzaniu z³o¿em nie sposób nie odwo³aæ siê do pewnych uwarunkowañ
historycznych zwi¹zanych z rozwojem i studiami dotycz¹cymi zarz¹dzania. Pocz¹tki studiów nad dziedzin¹ zarz¹dzania siêgaj¹ lat trzydziestych ubieg³ego wieku. Uczeni, publicyœci i praktycy tego okresu sprecyzowali, jak pisze Peter Drucker (1998), dwie grupy
podstawowych za³o¿eñ dotycz¹cych istoty zarz¹dzania. Pierwsze odnosz¹ siê do zarz¹dzania
jako nauki, natomiast drugie koncentruj¹ siê na praktyce zarz¹dzania. W warunkach poszczególnych grup sformu³owane zosta³y nastêpuj¹ce tezy:
— w odniesieniu do zarz¹dzania jako nauki:
– pojêcie zarz¹dzania odnosi siê do istoty przedsiêbiorstwa i zasad jego funkcjonowania,
– istnieje lub powinna istnieæ jedna, idealna struktura organizacyjna,
– istnieje lub powinien istnieæ jeden w³aœciwy sposób kierowania ludŸmi;
— w odniesieniu do praktyki zarz¹dzania:
– zarz¹dzanie opiera siê o dostêpne technologie oraz rynki finalnych odbiorców
skutków tego dzia³ania,
– zakres zarz¹dzania jest prawnie okreœlony,
– zarz¹dzanie jest skoncentrowane na wnêtrzu danej organizacji,
– ekonomia, w w¹skim pojêciu, jest „ekologi¹” przedsiêbiorstwa i zarz¹dzania.
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Do wczesnych lat osiemdziesi¹tych powy¿sze stwierdzenia uznawane by³y za odpowiadaj¹ce rzeczywistoœci i wykorzystywane dla potrzeb badañ, nauki i praktyki zarz¹dzania.
Obecnie natomiast g³oszony jest pogl¹d, ¿e s¹ one przeszkod¹ w dalszym rozwoju badañ nad
zarz¹dzaniem oraz w du¿o wiêkszym stopniu równie¿ dla praktyki zarz¹dzania, z powodu
du¿ych rozbie¿noœci zachodz¹cych miêdzy teori¹ a rzeczywistoœci¹.
Celem zarz¹dzania na progu XXI wieku, jak pisze Peter Drucker „jest zapewnienie
oczekiwanych rezultatów wynikaj¹cych z dzia³alnoœci danej instytucji. Proces zarz¹dzania
musi rozpoczynaæ siê okreœleniem tych efektów i zadbaniem o zasoby niezbêdne do ich
osi¹gniêcia”. Zarz¹dzanie jest zatem narzêdziem, które ma nam zapewniæ mo¿liwoœæ osi¹gniêcia zamierzonych wyników w otoczeniu zewnêtrznym w naszym przypadku jest to
zintegrowanie zarz¹dzania z³o¿em podobnie jak to formu³uj¹ (Satter i in. 1994; Thakur 1996)
w odniesieniu do z³ó¿ wêglowodorów, o czym pisze £ucki (2003) w „Zarz¹dzaniu w górnictwie naftowym i gazownictwie”. Satter i in. (1994) oraz Thakur (1996) racjonalne
zarz¹dzanie z³o¿em definiuj¹ jako w³aœciwe wykorzystywanie dostêpnych zasobów w tym
ludzkich, technicznych i finansowych w celu maksymalizacji zysku ze z³o¿a, przez optymalizacjê wydobycia ropy i gazu oraz przez ograniczanie nak³adów inwestycyjnych
i kosztów operacyjnych. Trice i Dawe (1992) zarz¹dzanie z³o¿em opisuj¹ jako ci¹g³y
i dynamiczny proces pozyskiwania, analizowania, oceniania i integrowania danych opisuj¹cych z³o¿e oraz danych dotycz¹cych jego zachowania siê w trakcie eksploatacji, w celu
stworzenia optymalnego planu jego zagospodarowania i sczerpania.
Mimo i¿ w literaturze mo¿na spotkaæ szereg ró¿nych definicji zarz¹dzania z³o¿em, to
³¹czy je stwierdzenie, i¿ jest to ci¹g³y proces nastawiony na wyeksploatowanie zasobów
z³o¿a w sposób maksymalizuj¹cy korzyœci dla inwestora, przy rozs¹dnym ograniczeniu
zu¿ycia czasu, si³y roboczej i zasobów finansowych (£ucki 2003). Wszystkie definicje
podkreœlaj¹ równie¿ i¿ dzia³alnoœæ zwi¹zana z zarz¹dzaniem z³o¿em rozpoczyna siê w momencie jego odkrycia i trwa a¿ do jego sczerpania i ostatecznej likwidacji.
Zintegrowane zarz¹dzanie z³o¿em jest dzia³aniem w którym wykorzystywane zostaj¹
zgromadzone informacje o z³o¿u, jego zachowaniu w trakcie eksploatacji oraz wiedza
i doœwiadczenie wszystkich s³u¿b (geologicznych, górniczych, geofizycznych i in.). Zastosowanie takiej strategii do zarz¹dzania z³o¿em umo¿liwia poszukiwanie i modyfikacjê
strategii zarz¹dzania z³o¿em poprzez optymalizacjê bie¿¹cych decyzji operacyjnych oraz
analizê ró¿nych wariantów zagospodarowania i eksploatacji z³o¿a (£ucki 2003). Ponadto
zintegrowane zarz¹dzanie z³o¿em jako proces ci¹g³y uwzglêdnia wszelkie nowe informacje
zdobyte w trakcie prowadzenia eksploatacji i pozwala dynamicznie reagowaæ na uzyskane
informacje w celu wyboru najbardziej optymalnego sposobu zagospodarowania z³o¿a.
Umo¿liwiaj¹c tym samym eksploatacjê z³o¿a przy maksymalizacji jego zasobów poprzez
celowe i przemyœlane dzia³anie.
Realizowanie tak rozumianego procesu zarz¹dzania z³o¿em i analiza wielu scenariuszy
nie by³aby mo¿liwa bez zastosowania narzêdzi informatycznych i komputerów pozwalaj¹cych na gromadzenie, przetwarzanie i analizê olbrzymich iloœci danych.
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2. Praktyczne aspekty rozwi¹zañ informatycznych wspieraj¹cych zarz¹dzanie
z³o¿em na przyk³adzie z³o¿a G³ogów G³êboki-Przemys³owy
Zwa¿aj¹c na powy¿ej sformu³owan¹ definicje zarz¹dzania z³o¿em w odniesieniu do
z³o¿a G³ogów G³êboki-Przemys³owy (GGP) rozumiane jest ono jako ci¹g³y proces realizuj¹cy za³o¿enie o sczerpywaniu zasobów z³o¿a w sposób maksymalizuj¹cy korzyœci dla
inwestora przy uwzglêdnieniu ograniczeñ w postaci czasu, si³ roboczej i nak³adów finansowych. Docelowo zatem winien byæ zrealizowany model prezentuj¹cy zarz¹dzanie z³o¿em
od momentu jego coraz bardziej szczegó³owego rozpoznania, a¿ do jego sczerpania i likwidacji, przy czym wszystkie techniki i Ÿród³a informacji powinny byæ wykorzystane w celu
osi¹gniêcia efektu synergii czyli wspó³dzia³ania. Wspó³dzia³anie tych wielu czynników ma
pozwoliæ na uzyskanie wiêkszego efektu ni¿ suma ich pojedynczych oddzia³ywañ.
Schemat 1 przedstawia model zarz¹dzania z³o¿em z wykorzystaniem narzêdzi informatycznych sk³adaj¹cy siê z kluczowych, z punktu widzenia efektywnej gospodarki z³o¿em
elementów:
— baza danych o z³o¿u obejmuj¹ca wszelkie dostêpne informacje o z³o¿u,
— model geologiczny i jakoœciowy z³o¿a pozwalaj¹cy na wizualizacjê danych w przestrzeni trójwymiarowej,
— rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce optymalizacjê furty eksploatacyjnej,
— projektowanie i prowadzenie eksploatacji wraz z rozliczeniem wydobycia, strat
i zubo¿enia.

Schemat 1. Zarz¹dzanie z³o¿em z wykorzystaniem narzêdzi informatycznych
Diagram 1. Managing a mineral resource using IT tools
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W procesie zintegrowanego zarz¹dzania z³o¿em tak, jak wskazuj¹ Chow i Arnondin
(2000) o czym pisze £ucki (2003) mo¿na wskazaæ trzy kluczowe zasady: integracjê, kwantyfikacjê oraz walidacjê. Zasada integracji odnosi siê do stwierdzenia, i¿ ka¿de dzia³anie czy
operacja, powinna byæ oceniana z punktu widzenia jej wp³ywu na ca³e przedsiêwziêcie.
Kwantyfikacja to iloœciowa ocena i porównywanie ró¿nych opcji (scenariuszy) zagospodarowania i eksploatacji z³o¿a. Ostatnia z zasad, walidacja to dzia³ania skupiaj¹ce siê na
sprawdzaniu i zatwierdzaniu czyli poszukiwaniu luk w analizowanym rozwi¹zaniu, przez co
dochodzi siê do innowacji i doskonalenia procesu zagospodarowania i eksploatacji z³o¿a.
Dwie ostatnie zasady, w analizowanym przypadku z³o¿a G³ogów G³êboki Przemys³owy
odnosz¹ siê przede wszystkim do etapu sporz¹dzania harmonogramowania produkcji, gdzie
mo¿liwe jest sporz¹dzanie wielu wariantów eksploatacji i analiza procesu sczerpywania
z³o¿a przy za³o¿onym modelu eksploatacji. Na tym etapie mo¿na równie¿ wskazaæ b³êdy
czy te¿ s³abe punkty w projekcie zagospodarowania i eksploatacji z³o¿a. Bie¿¹ca
kontrola realizacji oraz ocena wyników przewidziana jest na etapie rozliczania eksploatacji. Wraz z pozyskiwaniem nowych informacji o z³o¿u i jego zachowaniu, jak wskazuj¹
to strza³ki nastêpuje modyfikacja bazy danych o z³o¿u, co pozwala na szybkie reagowanie
na wprowadzane zmiany poprzez sporz¹dzanie nowych planów eksploatacji. Zaproponowany schemat zarz¹dzania z³o¿em spe³nia zadania sprecyzowane w definicji zarz¹dzania
z³o¿em.
2.1. W i z u a l i z a c j a z ³ o ¿ a i j e j a s p e k t y p r a k t y c z n e
dla procesu eksploatacji
Podstaw¹ zintegrowanego zarz¹dzania z³o¿em jest baza danych bêd¹ca punktem wyjœcia
pozwalaj¹cym zintegrowaæ kluczowe obszary dzia³alnoœci górniczej jak:
— zarz¹dzanie danymi z otworów geologicznych i rozpoznawczych,
— modelowanie geologiczne z³o¿a,
— projektowanie wyrobisk górniczych,
— harmonogramowanie produkcji.
Baza danych o z³o¿u obejmuje olbrzymi¹ iloœæ informacji, które opieraj¹ siê na danych
z otworów badawczych, rozpoznania z³o¿a i rozbudowywane s¹ w trakcie przygotowywania
oraz prowadzenia eksploatacji. Tak zgromadzone dane winne byæ przechowywane w jednej
komputerowej bazie danych dostêpnej dla wszystkich u¿ytkowników. Nale¿y tu do³o¿yæ
wszelkich starañ aby nie dosz³o do strat informacji (£ucki 2003), których zdobycie jest
przecie¿ kosztowne. Znaczenie prostego dostêpu do danych podkreœla Bosma L. (2003), szef
geologii oraz zarz¹dzania wiedz¹ w BHP Billiton Minerals Exploration. Wed³ug jej opinii
dostêp do zgromadzonych danych i informacji powinien odbywaæ siê online, dane winny byæ
zaktualizowane, wysokiej jakoœci, zintegrowane i racjonalne.
Wa¿nym elementem zarz¹dzania z³o¿em jest budowa jego modelu. Znaczenie symulacji
z³o¿a podkreœla Statter i in. (1994), podkreœlaj¹c jego rolê w tworzeniu prognoz wydobycia
a tak¿e okreœlania zasobów przemys³owych z³o¿a. Prognozy te stanowi¹ z kolei podstawê do
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opracowania planu zagospodarowania z³o¿a oraz s¹ one niezbêdne do kontroli i oceny
prowadzonej eksploatacji.
W przypadku z³o¿a GG-P podstaw¹ do stworzenia modelu z³o¿a by³a geologiczna baza
danych, która powsta³a na podstawie danych z 53 otworów uwzglêdniaj¹cych wspó³rzêdne
x, y oraz dane wysokoœciowe otworów, informacje o litologii oraz próby miedziowe
i srebrowe. Otwory stanowi¹ce Ÿród³o informacji o z³o¿u GG-P wykonane zosta³y w siatce
o du¿ych odleg³oœciach miêdzy wierceniami 1,5 x 1,5 km, co uniemo¿liwia wskazanie
œcis³ego przebiegu dyslokacji geologicznych (Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006).
Tak przygotowana baza danych pozwoli³a na:
— trójwymiarow¹ wizualizacjê danych jakoœciowych, litologicznych (rys. 1) oraz
wszelkich innych danych wprowadzonych do bazy,

Rys. 1. Wizualizacja informacji z otworów geologicznych, na ka¿dym etapie mo¿liwe jest wprowadzanie
korekt i zmian danych (Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006)
Fig. 1. Visualization of geologic borehole data, it is possible to correct and change the input data at each
stage (source: Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006)
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— wizualizacjê dowolnie wybranych przekrojów celem wyœwietlenia powi¹zañ danych
z otworów geologicznych i u³atwienia zrozumienia wzajemnych zale¿noœci w z³o¿u,
— tworzenie raportów jakoœciowych w dowolnie zdefiniowanym obszarze np. wyrobisku,
— wykonywanie obliczeñ wolumetrycznych i statystycznych.
W oparciu o informacje ujête w geologicznej bazie danych stworzono geologiczny model
z³o¿a, a w dalszej kolejnoœci opracowano model blokowy pozwalaj¹cy na przeprowadzenie
analiz jakoœciowych i iloœciowych zasobów.
Dostêpne obecnie narzêdzia informatyczne umo¿liwiaj¹ automatyczn¹ generacjê przebiegu p³aszczyzn warstw geologicznych pozostawiaj¹c geologom weryfikacjê zaproponowanego rozwi¹zania. Model geologiczny powi¹zaæ mo¿na z przestrzennym modelem wyrobisk generowanych w œrodowisku zastosowanego oprogramowania b¹dŸ importowanym
z innych powszechnie stosowanych programów graficznych. Mo¿liwoœæ wizualizacji danych geologicznych wraz z uwzglêdnieniem prowadzonych jak i projektowanych wyrobisk
zdecydowanie u³atwia analizê warunków geologiczno-górniczych i pozwala wykryæ b³êdy
w projekcie robót górniczych oraz wskazaæ miejsca szczególnie newralgiczne.
Kolejn¹ mo¿liwoœci¹ jak¹ dostarcza oprogramowanie geologiczno-górnicze jest obserwacja rozk³adu w przestrzeni parametrów jakoœciowych. Takie mo¿liwoœci daje m.in.
przestrzenny model blokowy bêd¹cy form¹ bazy danych, umo¿liwiaj¹cy nie tylko przechowywanie danych, ale te¿ wyszukiwanie informacji. Ró¿nic¹ w stosunku do tradycyjnych
baz danych jest to i¿ baza danych modelu blokowego pozwala przechowywane dane
interpolowaæ, okreœlaæ prawdopodobieñstwo rozk³adu danych jakoœciowych w przestrzeni,
a tak¿e je przeliczaæ. Istnieje kilka mo¿liwoœci wyboru metody statystycznej zastosowanej
do przypisywania blokom parametrów jakoœciowych. Wœród nich wymieniæ mo¿na:
— metodê najbli¿szego s¹siada (nearest neighbour),
— odwróconych dystansów (invere distance),
— krigingu,
— krigingu wskaŸnikowego (indicator kriging),
— i inne.
Wyniki wszystkich operacji mog¹ byæ prezentowane na modelu przestrzennym. Modelowanie blokowe to równie¿ mo¿liwoœæ okreœlenia zasobów z³o¿a, czy te¿ wykonywanie
raportów wed³ug za³o¿eñ zdefiniowanych przez u¿ytkownika zapisywanych w wybranym
formacie.
2.2. O p r o g r a m o w a n i e w s p o m a g a j ¹ c e p r o j e k t o w a n i e i p r o w a d z e n i e
e k s p l o a t a c j i w w a r u n k a c h KGHM Polska MiedŸ S.A.
W procesie efektywnej gospodarki z³o¿em, w przypadku eksploatacji rud miedzi w warunkach LGOM istotny jest wybór optymalnej lokalizacji i wielkoœci furty eksploatacyjnej
dla wybranego systemu zapewniaj¹cego elastyczne dostosowanie procesu produkcji do
zmieniaj¹cych siê warunków geologiczno-górniczych. W procesie projektowania i prowa-
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dzenia eksploatacji nale¿y uwzglêdniæ ocenê z³o¿a bior¹c pod uwagê wszelkie istotne kryteria wynikaj¹ce z parametrów geologicznych z³o¿a, technologii robót górniczych przy uwzglêdnieniu ekonomicznych warunków zagospodarowania. Optymalna eksploatacja zespo³u
pól wybierkowych sprowadza siê do eksploatacji poszczególnych pól furtami optymalnymi.
W IGSMiE PAN opracowany zosta³ model wielokryterialnej oceny z³o¿a dostosowany
do warunków KGHM. System ten dzia³aj¹cy w trybie „on-line” pozwala na badanie (Sa³acki
2004):
— parametrów z³o¿a bilansowego oraz strat w zasobach nieprzemys³owych w rozbiciu
na serie litologiczne,
— parametrów z³o¿a w furcie eksploatacyjnej, optymalnej z uwagi na wydajnoœæ miedzi,
W efekcie otrzymuje siê parametry zasobów przemys³owych w rozbiciu na serie
litologiczne oraz parametry przybierki o ile taka nast¹pi,
— parametrów zwi¹zanych z wybieraniem z³o¿a w polu z furt¹ optymaln¹ ze wzglêdu na
wydajnoœæ miedzi przy zastosowaniu wybranego systemu eksploatacji. Pozwala to na
okreœlenie zasobów eksploatacyjnych, strat eksploatacyjnych oraz zubo¿enie rudy,
— parametrów opisuj¹cych efekt ekonomiczny eksploatacji z³o¿a w polu wybieranym
furt¹ optymaln¹ dla wybranego systemu eksploatacji a tak¿e pozwala na okreœlenie
skutków ekonomicznych odstêpstwa od furty optymalnej, czy obserwacjê dynamikê
zmian wartoœci wybranych parametrów, zachodz¹cych ze zmian¹ zawartoœci miedzi
w furcie eksploatacyjnej.
Wy¿ej wymienione mo¿liwoœci oceny z³o¿a stanowiæ mog¹ element analiz przeprowadzanych w procesie projektowania eksploatacji.
2.3. H a r m o n o g r a m r o b ó t g ó r n i c z y c h
Harmonogramowanie ma du¿e znaczenie dla maksymalizacji korzyœci ekonomicznych
w projekcie wydobycia z³o¿a. Jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji programów harmonogramuj¹cych jest mo¿liwoœæ okreœlenia przysz³ego stanu z³o¿a. Pozwala to wskazaæ kierunek
wydobycia, który zapewni optymaln¹ kolejnoœæ robót, gwarantuj¹c¹ sta³¹ realizacjê celów
projektu. In¿ynierowie dzia³u przygotowania produkcji maj¹ mo¿liwoœæ zmniejszenia zakresu lub wyeliminowania kosztownych strategii realizacji projektu.
Programy harmonogramuj¹ce ³¹cz¹ projekt robót górniczych, gdzie ka¿dy element jest
nie tylko odpowiednio umiejscowiony w przestrzeni ale jest równie¿ opisany szeregiem
atrybutów opisuj¹cych nazwê, profil wyrobiska, datê rozpoczêcia dr¹¿enia, kolejnoœæ
i postêp wykonywania wyrobiska itp. (Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006).
Narzêdzia harmonogramuj¹ce pozwalaj¹ na efektywne gospodarowanie zasobami ludzkimi, sprzêtem, a tak¿e zapasami w celu optymalizacji prowadzonej i planowanej eksploatacji. Uwzglêdnione przy tym zostaj¹ wszelkie ograniczenia i zdefiniowana przez
u¿ytkownika kolejnoœæ dr¹¿enia wyrobisk. Program weryfikuje i wykrywa nieœcis³oœci
i b³êdy w harmonogramie. Pozwala tak¿e na szybk¹ analizê ró¿norodnych wariantów
harmonogramu co pozwala na wybór najbardziej optymalnego rozwi¹zania. W krótkim
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czasie mo¿e byæ wygenerowany nowy harmonogram ujmuj¹cy wprowadzane zmiany, czy
korekty wynikaj¹ce z ró¿nic w planie i realizacji robót górniczych.
Ogromnym u³atwieniem jest wizualizacja harmonogramu postêpu robót górniczych –
zarówno przygotowawczych jak i eksploatacyjnych w postaci graficznej. Wyrobiska dzielone s¹ na odcinki, którym przypisywane s¹ kolory odpowiadaj¹ce czasom ich dr¹¿enia
wed³ug zdefiniowanego kalendarza (rys. 2, 3). Harmonogram ten mo¿na równie¿ poddawaæ
animacji i na bie¿¹co œledziæ wykonywanie wyrobisk w czasie. Pozwala to uzyskaæ symulacjê postêpów frontów robót przygotowawczych i eksploatacyjnych, a co za tym idzie –
daje mo¿liwoœæ szybkiej analizy oraz na wychwycenie ewentualnych nieprawid³owoœci
w przygotowanym projekcie.

Rys. 2. Projekt wyrobisk udostêpniaj¹cych na sp¹gu z³o¿a GG-P
(Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006)
Fig. 2. Development designed to run along the floor of GG-P deposit
(source: Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006)

Rys. 3. Wizualizacja harmonogramu udostêpnienia z podzia³em na okresy zgodne ze zdefiniowanym
kalendarzem (Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006)
Fig. 3. Visualization of development schedule, divided into periods as in the defined calendar
(source: Wielowariantowa ocena udostêpnienia... 2006)
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Harmonogram mo¿e byæ równie¿ prezentowany w formie raportów, tabel, a wyniki mogê
byæ eksportowane do takich narzêdzi jak, MS Excel, Access czy MS Project. Zmiany wykonane w tych narzêdziach s¹ implementowane i zapisane w przygotowanym harmonogramie.
Znaj¹c prognozê wydobycia a¿ do sczerpania z³o¿a mo¿na zaprojektowaæ optymalne roz³o¿enie sprzêtowe, zasobów ludzkich, a tak¿e prowadziæ racjonaln¹ gospodarkê magazynow¹.

Podsumowanie
Przytoczona definicja zarz¹dzania z³o¿em autorstwa Trice’a i Dawe’a (1992) stwierdza,
i¿ jest to ci¹g³y, dynamiczny proces pozyskiwania, analizowania, oceniania i integrowania
danych opisuj¹cych z³o¿e oraz danych dotycz¹cych jego zachowania siê w trakcie eksploatacji, w celu stworzenia optymalnego planu jego zagospodarowania i sczerpania.
Zarz¹dzanie wiedz¹ o z³o¿u na przestrzeni czasu, pocz¹wszy od odkrycia a¿ po jego
sczerpanie i ostateczn¹ likwidacjê obejmuje gromadzenie nie tylko danych i informacji
opisuj¹cych z³o¿e, ale tak¿e zdobyte doœwiadczenie i wypracowane dobre praktyki czyli coœ
„co dzia³a” lub wrêcz „co dzia³a lepiej”, gdzie lepiej jest definiowane w kontekstach
konkurencyjnoœci i finansów” (Demarest 1997). Ta unikatowa wiedza stanowiæ mo¿e wa¿ny
element na drodze poprawiania efektywnoœci eksploatacji i zagospodarowania z³o¿a.
Proces zarz¹dzania z³o¿em winien byæ prowadzony pocz¹wszy od odkrycia a¿ po jego
sczerpanie w sposób optymalizuj¹cy korzyœci dla inwestora uwzglêdniaj¹c ograniczenia
w postaci czasu, si³y roboczej i nak³adów finansowych. Takie podejœcie do zarz¹dzania
z³o¿em na progu XXI wieku, wymusza zastosowanie usprawnieñ w formie narzêdzi informatycznych u³atwiaj¹cych przeprowadzanie optymalizacji i analiz na ka¿dym z kluczowych
etapów zarz¹dzania z³o¿em czyli ¿ycia produktu. Nale¿y tym samym d¹¿yæ do mo¿liwie
szybkiego wdro¿enia informatycznego systemu zarz¹dzania procesem produkcyjnym
w ca³ym ci¹gu technologicznym. Aktualnie dostêpne narzêdzia informatyczne pozwalaj¹
inaczej spojrzeæ na z³o¿e jak i proces zarz¹dzania nim.
Wa¿ny element w procesie zarz¹dzania stanowi model z³o¿a i harmonogram produkcji,
który pozawala na wizualizacjê z³o¿a, a tak¿e ocenê jego zasobów, obserwacjê sczerpywania
z³o¿a oraz prognozê przysz³ego jego stanu. Dostêpne narzêdzia informatyczne pozwalaj¹
w ³atwy sposób na analizowanie wielu scenariusz planów zagospodarowania i eksploatacji
z³o¿a w celu wybrania najbardziej optymalnego rozwi¹zania. Mo¿liwe jest tak¿e szybkie
wprowadzanie zmian w oparciu o nowe informacje zdobyte w trakcie eksploatacji. Nie mniej
istotna jest weryfikacja i kontrola oraz rozliczenie eksploatacji. Innym niezwykle wa¿nym
elementem w odniesieniu do z³o¿a G³ogów G³êboki-Przemys³owy jest przyjêcie takiego
modelu roz³o¿enia eksploatacji z obszaru GG-P i obszarów funkcjonuj¹cych kopalni aby
istnia³a mo¿liwoœæ realizacji strategii wydobycia uwzglêdniaj¹cej zmiany koniunktury na
œwiatowych rynkach metali.
W przedstawionym artykule omówiono na przyk³adzie z³o¿a rud miedzi GG-P KGHM
Polska MiedŸ S.A. jedynie wybrane aspekty zarz¹dzania z³o¿em i wiedz¹ o nim.
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SOME ASPECTS OF MINERAL RESOURCE MANAGEMENT ON EXAMPLE OF COPPER DEPOSIT
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Abstract
The paper gives a brief outline of how knowledge of a mineral resource is managed from the moment the
deposit is discovered until it is mined out and the mine is closed. Mineral resource management is a continuous
process aimed at mining the deposit at maximum profit for the investor, and optimising the time, labour and
financial resources used. Because of multitude of variable parameters which need to be taken into account when
planning and conducting mining operations, rational resource management is an extremely difficult task. The
process is increasingly more often supported by a number of software tools, which make it easier to collect, process,
analyse and visualize information on deposits. The paper describes selected elements of a mineral resource
management model in which software tools are used.
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Doœwiadczenia w zastosowaniu analizatorów rentgenowskich niskiej
mocy w œwietle budowy zintegrowanego systemu zarz¹dzania z³o¿em
w KGHM Polska MiedŸ S.A.

S³owa kluczowe
Fluorescencyjna analiza rentgenowska, przenoœne analizatory XRF, mineralizacja kruszcowa, kontrola
jakoœci
Streszczenie
Oddzia³ górniczy „Rudna” KGHM Polska MiedŸ S.A. posiada dwa aparaty przenoœne do wykonywania
analizy RFXRF. S¹ one wykorzystywane przez dzia³ geologiczny do sterowania produkcj¹ górnicz¹, poprzez
interwencyjne oznaczanie granic z³o¿a, wykrywania i stref p³onnych, oznaczania wartoœci ekonomicznej ska³
urobionych w wyniku odprê¿eñ górotworu czy t¹pniêæ, wstêpnego oznaczania zawartoœci miedzi w przodkach
górniczych. Uzyskane wyniki umo¿liwiaj¹ orientacjê w rozprzestrzenieniu stref wystêpowania innych pierwiastków, g³ównie o³owiu i cynku. Szerokie spektrum analizowanych pierwiastków umo¿liwia stworzenie przesiewowej bazy danych o olbrzymiej iloœci rekordów. Mo¿liwa jest skuteczna kontrola jakoœci produkcji oddzia³ów
górniczych poprzez wstêpne oznaczenie materia³u na etapie odstawy urobku przenoœnikami taœmowymi. Poza
przemys³owym wykorzystaniem aparatury przenoœnej wykaza³a ona swoja u¿ytecznoœæ w lokalizacji miejsc
nagromadzenia pierwiastków towarzysz¹cych dla wykonania badañ mineralogicznych. Istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania tego typu urz¹dzenia dla wewnêtrznego monitoringu zanieczyszczeñ gleby, oraz do wstêpnej oceny
sk³adu i wartoœci zarówno koncentratów obcych, jak i z³omu wprowadzanego do produkcji hutniczej. Aparatura
opisywana w artykule mo¿e znaleŸæ swoje zastosowanie w zintegrowanym systemie zarz¹dzania z³o¿em, pod warunkiem poprawnego okreœlenia stawianych przed ni¹ zadañ i stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych
i informatycznych. Obecnie dla potrzeb przemys³owych i sterowania produkcj¹ oznaczenia dokonuje siê g³ównie
dla miedzi. Analizowane przez aparat spektrum nie pozwala na oznaczenie i wykrywanie obecnoœci srebra i metali
szlachetnych

* Mgr in¿., KGHM Polska MiedŸ S.A., O/ZG „Rudna”, Polkowice.
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1. Techniczna analiza rentgenowska w przemyœle i górnictwie
Przy masowym oznaczaniu zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w materia³ach dla przemys³u i górnictwa rud miedzi najszerzej stosowana metod¹ jest spektralna analiza fluorescencyjna (FRXRF). Jest to metoda poœrednia, pozwalaj¹ca na porównanie energii emisji
wtórnego promieniowania charakterystycznego dla poszczególnych pierwiastków, do energii promieniowania wzorca. Do wzbudzania stosuje siê promieniotwórcze izotopy, wi¹zkê
elektronow¹, b¹dŸ promieniowanie rentgenowskie. W przemyœle wydobywczym i hutnictwie metali wyspecjalizowane laboratoria przemys³owe obs³uguj¹ ca³y ci¹g produkcyjny, od
kopalñ, poprzez zak³ady wzbogacania koprodukcji hutniczej.
Zasadnicz¹ cech¹ wp³ywaj¹c¹ na popularnoœæ tej metody jest mo¿liwoœæ wykonywania
masowych oznaczeñ. St¹d te¿ na bok odsuwane s¹ wszystkie inne mankamenty tej metody.
W zale¿noœci od ¿¹danej dok³adnoœci pomiaru dobiera siê odpowiedni¹ preparatykê, metodologiê pomiaru, i rodzaj u¿ytej aparatury. Dlatego pomiary na skalê techniczna i przemys³ow¹ mog¹ byæ obarczone mniejszymi dok³adnoœciami, natomiast dominuj¹ca rolê
bêdzie odgrywa³a ³atwoœæ i standaryzacja procedur, oraz masowoœæ skali.
Wraz pojawieniem siê przenoœnych aparatów tego typu, pojawi³y siê zastosowania
takiego typu pomiaru dla potrzeb oznaczania rud metali. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zasadniczo
szersze zastosowanie tego typu aparatury wi¹¿e siê z miejscami, w których odleg³oœci do
standardowego laboratorium s¹ na tyle du¿e, ¿e czas u¿yty na transport próbek sprawia, ¿e
maja one znaczenie dokumentacyjne i uniemo¿liwiaj¹ bezpoœredni wp³yw na produkcjê
górnicz¹. Na podstawie doœwiadczeñ australijskich (Houlahan i in. 2003) mo¿na powiedzieæ, ¿e g³ówn¹ przes³ank¹ dla zastosowania aparatury przenoœnej jest szybka dostêpnoœæ do wyników badañ geochemicznych. W przypadku Australii odleg³oœæ do profesjonalnych laboratoriów mo¿e wynosiæ kilkaset kilometrów.
W przypadku kopalñ podziemnych KGHM Polska MiedŸ S.A. mo¿na przyj¹æ, ¿e realny
czas dostêpu do informacji geochemicznej maj¹cej realny bezpoœredni wp³yw na produkcje
górnicz¹ to okres poni¿ej jednej zmiany. Cykl od pobrania próby, poprzez jej wywiezienie
z do³u i przekazanie do laboratorium, przygotowania próby i samej analizy to okres przynajmniej kilku godzin, nierzadko oko³o 9h, a w przypadkach du¿ego zapotrzebowania na
analizy d³u¿ej.
Miejsce na zastosowanie aparatury przenoœnej, to okres, w którym potrzebna, choæby
incydentalnie, informacja jest mo¿liwa do pozyskania natychmiast, lub w czasie krótszym
ni¿ w standardowy sposób.

2. Przenoœne analizatory w KGHM Polska MiedŸ S.A.
Pierwsze próby zastosowania aparatury przenoœnej do oznaczania zawartoœci pierwiastków u¿ytecznych mia³y miejsce w KGHM na prze³omie lat 1960 i 1970 (Niewodniczañski,
1971). Stosowano aparaturê o masie 7,5 kg i œrednicy okienka g³owicy 5 cm. Czas poje-

325
dynczego pomiaru wynosi³ do 10 minut, a opróbowanie profilu zabiera³o oko³o 1,5 do 2 h.
W aparaturze tego okresu jako Ÿród³o promieniowania u¿ywany by³ pierwiastek promieniotwórczy.
Próby zastosowania aparatury przenoœnej do pomiarów na dole kopalni by³y przeprowadzane w kopalni Polkowice-Sieroszowice. W 2001 roku testowano aparat Niton XL-500
aktywowany izotopem Cd109.
PóŸniejsze próby obejmowa³y testy aparatu z lamp¹ rentgenowsk¹ NITON XLt 800.
Warto zaznaczyæ, ¿e prace te jako wstêpne i pocz¹tkowe, ze zrozumia³ych wzglêdów
koncentrowa³y siê bardziej nad dok³adnoœci¹ pomiaru ni¿ nad praktycznym sposobem
zastosowania tego typu aparatury dla potrzeb ci¹gu produkcyjnego.
W 2004 roku wykonano pracê pod kierunkiem Zak³adu Geologii Centrum Badawczo
Projektowego Miedzi „CUPRUM”, gdzie wykonano zarówno pomiary ociosu, oraz rudy
pokruszonej, rudy z nadawy, oraz nastêpnie pracê zespo³u Wydzia³u Fizyki Stosowanej AGH pod kierownictwem prof. dr
hab. in¿. Marka Lankosza. Wyniki tych
prac okreœli³y mo¿liwoœæ wykonywania
poprawnych analiz na materiale skalnym
wystêpuj¹cym w z³o¿u monokliny przedsudeckiej. Wnioski z prac, oraz analizy
potencjalnych mo¿liwoœci zastosowañ zosta³y opublikowane w materia³ach konferencyjnych Szko³y Eksploatacji Podziemnej w 2006 roku (Suchan i in. 2006).
Pod koniec 2005 roku podjêto decyzjê
zakupu dwu egzemplarzy tego typu urz¹dzenia dla potrzeb kopalni „Rudna”,
a w roku nastêpnym rozpoczêto prace wdroFot. 1. Przenoœny analizator XRF NITON XLt 592W
¿eniowe i eksploatacjê urz¹dzeñ NITON
Fot. 1. Handheld XRF analyzer NITON XLt 592W
XLt 592W (fot. 1).
Aparaty zosta³y skonfigurowane specjalnie dla pomiarów rud miedzi, poprzez zastosowanie lampy o katodzie srebrowej, oraz przystosowania oprogramowania. Wstêpna,
fabryczna kalibracja zosta³a wykonana przez producenta dla prób rud miedzi dostêpnych
w USA. U¿ytkownik posiada w³asny zestaw próbek wzorcowych wykonanych przez zespó³
prof. dr hab. in¿. Marka Lankosza z Wydzia³u Fizyki Stosowanej AGH w Krakowie. Korekta
kalibracji jest zapisywana w oprogramowaniu urz¹dzenia.
Aparaty posiadaj¹ mo¿liwoœci pod³¹czenia do komputera, oraz w³asny CPU zarz¹dzaj¹cy
pomiarem, bezstandardowym algorytmem kalibracji i zapisem danych. Dla potrzeb u¿ytkownika dysponuj¹ czytelnym dotykowym podœwietlanym wyœwietlaczem. Aparat posiada
czytnik kodu kreskowego.
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3. Problem jakoœci pomiaru ska³ i rud polimetalicznego z³o¿a monokliny
przedsudeckiej
Polimetaliczne z³o¿e monokliny przedsudeckiej jest wykszta³cone w formie szeroko
rozprzestrzenionego pseudopok³adu, gdzie minera³y kruszcowe s¹ rozproszone w formie
impregnacji, ¿y³ek i ró¿nego typu skupieæ w ska³ach czerwonego sp¹gowca i cechsztynu,
przyporz¹dkowane w genetyczny sposób do stratygraficznej granicy pomiêdzy dolnym
(czerwony sp¹gowiec) a górnym (cechsztyn) permem.
Ska³y goszcz¹ce okruszcowania nale¿¹ to ska³ sedymentacyjnych, okruchowych –
piaskowce i ³upki, oraz chemicznych – dolomity. Pomiar zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego
wymaga wiêc dostosowania wspó³czynników korekcyjnych dla konkretnego typu matrycy
badawczej, któr¹ stanowi materia³ badany, do jego specyfiki. Zwykle dla zapewnienia
homogenicznoœci próbki stosuje siê jej dok³adne zmienienie i homogenizacjê. Dla obszaru
zastosowañ analizatora w górnictwie rud w KGHM Polska MiedŸ S.A. zdecydowano siê
okreœliæ minimalne graniczne wymagania, gdy¿ ju¿ za³o¿enia zastosowania analizatora
mia³o byæ uzupe³niaj¹ce w stosunku do analiz standardowych, któr¹ dla KGHM wykonuje
Centrum Badañ Jakoœci CBJ sp. z o.o (Suchan i in 2006).
Dla ró¿nego typu pomiarów przyjêto trzy podstawowe typy materia³u, który mia³ byæ
podstaw¹ dla wykorzystania aparatury.
— Próbki mielone maj¹ odpowiadaæ jakoœci¹ analizom wykonywanym przez standardowe laboratorium, mog¹ byæ u¿yte do dokumentacji z³o¿a, wykonywane maj¹
byæ na dole kopalni w specjalnym podziemnym laboratorium.
— Próbki kruszone maj¹ odpowiadaæ materia³owi wstêpnie skruszonemu dla analiz
kontroli jakoœci z punktów przesypowych.
— Próbki rudy surowej maja odpowiadaæ pomiarom wykonywanym bezpoœrednio w wyrobiskach, pomiarom próbek kluczowych, bez wstêpnej preparatyki.
Jako próbki odniesienia przyjêto standardowo stosowane metodykê wykorzystuj¹c¹
aparaturê X-MET (rys. 1).
Przeprowadzone badania upowa¿niaj¹ do postawienia wniosku, ¿e zawartoœci miedzi
zmierzone analizatorem NITON i X-MET dla dolomitów wykazuj¹ bardzo dobre korelacje
dla próbek mielonych i skruszonych, oraz doœæ dobre dla surowej rudy. Korelacje zawartoœci
miedzi zmierzone analizatorem NITON i X-MET dla ³upków wykazuj¹ doœæ dobre korelacje
dla próbek mielonych i skruszonych, oraz z³e dla surowej rudy. Korelacje zawartoœci miedzi
zmierzone analizatorem NITON i X-MET dla piaskowców wykazuj¹ bardzo dobre korelacje
dla próbek mielonych i skruszonych, oraz dobre dla surowej rudy.
Poniewa¿ pomiar surowej rudy, to jest pobranej, lub wystêpuj¹cej na ociosie próbki
skalnej jest pomiarem najtrudniejszym do wykonania, przyjêto, ¿e do jego wykonania
i interpretacji upowa¿niony jest doœwiadczony geolog górniczy. Pomiar taki poza poprawnoœci¹ samej metodyki, wzorowanej na metodyce laboratoryjnej, wymaga uwzglêdnienia
petrografii ska³y, oraz struktur rudnych. Z punktu widzenia preparatyki jest to problem
niehomogenicznoœci próbki, dla geologa jednak zró¿nicowanie pomiarów obszarów o wy-
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miarach zbli¿onych do 5 ´ 5 ´ 7 mm, na co pozwala okienko aparatu i zasiêg penetracji
próbki, jest przejawem mikrozmiennoœci z³o¿a, co wraz ze znajomoœci¹ struktur rudnych
pozwala na ocenê, która w sposób jednoznaczny okreœli dany fragment jako z³o¿e lub skalê
p³onn¹. Nie stwierdzono istotnego wp³ywu zawilgocenia surowej próbki skalnej na pomiar.
Ska³a niezale¿nie od naturalnej wilgotnoœci zachowuje bowiem swoj¹ strukturê.
Dla potrzeb pomiarów ska³ w wyrobiskach górniczych i próbek rudy surowej zdecydowano siê na wykorzystanie czterech zestawów wspó³czynników korekcyjnych (tab. 1):
— zestaw dla dolomitów z przedzia³u zawartoœci 0,05% do 1% vol. Cu.
— zestaw dla dolomitów z przedzia³u zawartoœci powy¿ej 1% vol. Cu.
— zestaw dla piaskowców z przedzia³u zawartoœci 0,05% do 1% vol. Cu.
— zestaw dla piaskowców z przedzia³u zawartoœci powy¿ej 1% vol. Cu.
Przyjêto, ¿e dla ³upków, które z powodu swoich parametrów wytrzyma³oœciowych i tak
znajduj¹ siê w urobku górniczym, oraz charakteryzuj¹cych siê zwykle wysokimi koncentracjami miedzi, wystarczaj¹cym jest wykonanie pomiaru przy parametrach wyznaczonych
dla dolomitu.
TABELA 1
Zestawienie g³ównych wspó³czynników korekcyjnych dla pomiarów próbek ska³
TABLE 1
Composition of main corrective coefficients of rock samples measure ments
Typ ska³y

Zakres

A

B

<1%Cu

0,7578

0,2633

>1%Cu

1,093

<1%Cu

1,1979

0

>1%Cu

1,114

0,495

Dolomit
–0,294

Piaskowiec

Niestety przy przystosowaniu aparatu do pomiaru miedzi, linie srebra i metali szlachetnych znajduj¹ siê w peryferyjnej czêœci analizowanego spektrum i nie s¹ oznaczane w trakcie
pomiarów aparatami skonfigurowanymi dla potrzeb oznaczania rud miedzi.

4. Pomiar analizatorem przenoœnym w procesie produkcyjnym
Dla procesu produkcji oddzia³u górniczego w sposób umo¿liwiaj¹cy minimalizacjê
urabiania i odstawy ska³y p³onnej poprzez interwencjê w przypadku nag³ych zmian granic
z³o¿a na kierunku postêpu frontu robót górniczych, gdzie rozpoznanie zawsze jest mniejsze
w stosunku do obszaru otwarcia oddzia³u konieczne jest natychmiastowe przekazanie informacji osobie dozoru górniczego.
W przypadku sterowania procesem produkcyjnym istot¹ rolê odgrywa czas. W przypadku zastosowania pomiaru bezpoœredni na dole istnieje mo¿liwoœæ reakcji praktycznie
natychmiastowej, lub w minimalnie koniecznym organizacyjnie czasie.
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Praktycznie, geolog oddzia³owy jest w stanie wytypowaæ do opróbowania kilka fragmentów profili, a nawet konkretnych cz¹stek krytycznych w profilu, których analiza jest
w stanie okreœliæ przebieg granic i stref p³onnych w konkretnej partii z³o¿a. W zale¿noœci od
potrzeb istnieje mo¿liwoœæ przerwania interwencyjnego odstawy ska³y p³onnej, uruchomienie do produkcji przodka, który dotychczas by³ wykonywany w skale p³onnej na podstawie stwierdzenia wystêpowania ekonomicznych koncentracji miedzi.
Standardowe opróbowanie wykonuje siê w sieci oko³o 40 m. Sieæ opróbowania mo¿e byæ
zagêszczona decyzj¹ geologa oddzia³owego w przypadku stwierdzenia takiej koniecznoœci.
W przypadku parcel likwidacyjnych stosuje siê opróbowania dowiertów wtórnych, aby
zminimalizowaæ przybieranie ska³y p³onnej w wyniku wyciskania czy p³yniêcia z³o¿a i ska³y
p³onnej do wyrobisk. Jednak¿e i tu mog¹ wyst¹piæ przypadki, kiedy sieæ opróbowania
i dowiertów nie nad¹¿y³a za zmiennoœci¹ okruszcowania. W przypadku stwierdzenia, czy
podejrzenia nieprawid³owoœci mo¿liwy jest interwencyjny pomiar, który pozwala na czyst¹
produkcjê rudy w urobku górniczym bez przestojów produkcyjnych wynikaj¹cych z braku
informacji. Szybkie oznaczenie granic z³o¿a i modyfikacja furty z³o¿owej, jest o tyle
u³atwiona, ¿e czêsto na granicy z³o¿a spadek zawartoœci w stosunku do ska³y p³onnej jest
wyraŸny (Suchan i in. 2007).
W praktyce ruchowej O/ZG Rudna zdarzaj¹ siê przypadki odprê¿eñ górotworu, czy
t¹pniêæ, któremu towarzyszy powstanie du¿ej iloœci urobionej ska³y, która mo¿e byæ traktowana jako urobek górniczy. Zjawiska te czêsto wystêpuj¹ w pobli¿u p³onnych stref
wystêpowania piaskowca o spoiwie anhydrytowym, wi¹¿¹ siê z dostaniem do urobku
przemieszanych, p³onnych i okruszcowanych dolomitów z ociosów, a czêsto i stropów
wyrobisk. Pomimo informacji jak wygl¹da³o wykszta³cenie partii z³o¿a przed zjawiskiem,
w wyrobisku trudno nieraz jest siê zorientowaæ, gdzie znajduje siê urobek o odpowiedniej
jakoœci, gdzie ska³a p³onna, jaki jest procent ewentualnego zubo¿enia. Szybki pomiar
fragmentów urobku jest bardzo u¿yteczny w skierowaniu odpowiednich partii urobku do
produkcji, a innych do sk³adowania jako ska³a p³onna. Warto zauwa¿yæ, ¿e standardowe
opróbowanie urobku odby³oby siê na œlepo, a wyniki przysz³y z opóŸnieniem. Pomiar na
dole pozwala nie tylko elastycznie kszta³towaæ koncepcjê opróbowania stosownie do otrzymywanych wyników, ale tak¿e naocznie wskazaæ rêk¹ odpowiedniej osobie dozoru, odpowiedzialnej za organizacjê pracy a nawet operatorowi maszyny co, jak i gdzie ma eksploatowaæ.
Z praktyki stosowania aparatu NITON XLt wynika, ¿e najwiêcej pomiarów dokonuje siê
dla ustalenia granic z³o¿a, nastêpnie próbek kluczowych, których pomiar warunkuje zmianê,
b¹dŸ utrzymanie furty eksploatacyjnej oraz pomiarów interwencyjnych w przypadku czy to
stwierdzenia nieprawid³owoœci, czy to koniecznoœci stwierdzenia jakoœci urobku dla podjêcia decyzji produkcyjnej.
Czêstotliwoœæ u¿ycia aparatu jest ró¿na, minimalne iloœci pomiarów to kilkaset w miesi¹cu, maksymalne dochodz¹ do kilku tysiêcy pomiarów. Czêstoœæ dostarczania standardowych próbek do laboratorium te¿ nie jest regularna. Zwi¹zane jest to z du¿¹ nieregularnoœci¹ dostaw ze strony dzia³u geologicznego.
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5. Miejsce pomiaru polowego w zintegrowanym systemie planowania produkcji
KGHM Polska MiedŸ S.A.
Wprowadzany w KGHM zintegrowany system planowania produkcji wi¹¿e siê z powi¹zaniem istniej¹cego sposobu wymiany i obiegu informacji i decyzji produkcyjnych z mo¿liwoœciami jakie oferuj¹ informatyczne systemy wspomagaj¹ce planowania, zarz¹dzanie
i raportowania produkcji. Wprowadzanie ego systemu jest d³ugofalowe i w praktyce oznacza
informatyzacjê pewnych fragmentów systemu.
Podstawowym projektem w zakresie informatyzacji dzia³ów geologicznych kopalñ jest
tworzenie baz danych w oparciu o system zarz¹dzania bazami danych ORACLE. Istniej¹ca
obecnie struktura bazy danych zasilana z uprzednio stosowanych zasobów plikowych, ma
byæ wyposa¿ona w samodzielne interfejsy, umo¿liwiaj¹ce gromadzenie, przegl¹danie
i poprawianie danych geologicznych. Podstawowym zakresem tych danych to dane z profili
prób bruzdowych, które wraz z danymi z profili oko³oz³o¿owych fragmentów odwiertów
z powierzchni stanowi¹ podstawowy zasób informacji o z³o¿u.
Z drugiej strony olbrzymia iloœæ pomiarów wykonywanych przy pomocy aparatury
NITON przy jednoczesnym szerokim spektrum analizowanych metali pozwala na stworzenia bazy, która w sposób przesiewowy pozwoli na wstêpn¹ lokalizacjê wystêpowania
metali towarzysz¹cych w sposób daleko szerszy ni¿ standardowe opróbowanie sk³adników
towarzysz¹cych w sieci gêstszej dla analiz o³owiu wykonywanych przy okazji analiz srebrowych, i gêstszej ni¿ 200 ´ 200 m dla pozosta³ych pierwiastków.
Zasadniczym problemem do rozwi¹zania jest zintegrowanie oprogramowania analizatora
z odpowiednim interfejsem pozwalaj¹cym na szybk¹ lokalizacjê wspó³rzêdnych wykonanych analiz i wprowadzenia relacji z baz¹ danych.
Problemem mniejszym bêd¹ analizy wykonywane dla opróbowania w standardzie zgodnym
z typowym opróbowaniem w do³owym laboratorium. Dodatkowe rozwi¹zanie powinno dotyczyæ przechowywania informacji z pomiarów interwencyjnych i pomiarów samych wyrobisk.

6. Inne mo¿liwoœci zastosowañ aparatury przenoœnej
do pomiarów zawartoœci metali
Posiadanie aparatu umo¿liwiaj¹cego szybk¹ analizê metali otwiera mo¿liwoœci równie¿
innych zastosowañ w procesie produkcyjnym, poza samym zak³adem górniczym. Przy
odpowiedniej metodologii zastosowañ standardowych, takich jak pomiar sk³adu stopów,
przy u¿yciu odpowiedniego oprogramowania aparaty tego typu mog¹ mieæ zastosowanie w szybkiej analizie sk³adu koncentratów, co mo¿e mieæ znaczenie przy dostawie
koncentratów obcych, oraz przy analizie, a tak¿e wycenie wartoœci z³omu dostarczanego
do hut.
W przypadku niektórych procesów hutniczych istnieje mo¿liwoœæ wykonania pomiaru
sk³adu i zawartoœci sk³adników w nie wystyg³ym jeszcze materiale. W tym przypadki niejako
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„dostar czamy” laboratorium na miejsce, a mo¿emy pomin¹æ kosztowny i uci¹¿liwy proces
sch³adzania materia³u i pobierania próby.
Dodatkowe mo¿liwoœci pozwalaj¹ na szybka interwencyjn¹ analizê jakoœci stali, co mo¿e
byæ u¿yteczne w niektórych przypadkach.
Aparat umo¿liwia wewnêtrzny monitoring zanieczyszczeñ gleby metalami ciê¿kimi.
Pomiar taki, aczkolwiek stosowany za granic¹ nie jest aktualnie dopuszczony jako oficjalna
metoda odpowiednim aktem prawnym w Polsce.
Ka¿de z tych mo¿liwych zastosowañ wymaga odpowiednich studiów technicznych
i ekonomicznych.

Wnioski
Przenoœny analizator rentgenowski jest urz¹dzeniem przydatnym w sterowaniu produkcj¹
górnicz¹. Nale¿y wykorzystaæ zarówno jego mo¿liwoœci co do oznaczania próbek rudy
i fragmentów rudy na ociosach jak i analiz proszkowych. Szczególn¹ przydatnoœæ wykazuje
w przypadku analiz fragmentów z³o¿a i urobku które w sposób krytyczny wp³ywaj¹ na
ustalenie furty eksploatacyjnej, czy maj¹ wp³yw na decyzje zwi¹zane z odstaw¹, lub pozostawieniem urobku na dole. Najwa¿niejszym czynnikiem okreœlaj¹cym przydatnoœæ tego
urz¹dzenia jest czynnik czasu, gdy oznaczenie materia³u pozwala na wydanie decyzji b¹dŸ
natychmiast, b¹dŸ jeszcze w trakcie trwania zmiany produkcyjnej, lub podczas nastêpnej.
Istnieje mo¿liwoœæ szybkiej analizy materia³u z taœm, po ich wstêpnym kruszeniu, analizy
przesiewowej prób, a w przypadku stwierdzenia ska³y p³onnej, interwencji w proces odstawy
z przodka na punkt za³adowczy.
Warunkiem uzyskiwania poprawnych wyników jest dba³oœæ o przyrz¹d i prawid³ow¹
kalibracjê i aplikacjê wspó³czynników korekcyjnych, oraz dba³oœæ o poprawn¹ i popart¹
doœwiadczeniem interpretacjê wyników. St¹d te¿ koniecznoœæ wykorzystywania go przez
odpowiednio wykszta³cone i kompetentne osoby dozoru, b¹dŸ osoby odpowiednio przyuczone i posiadaj¹ce doœwiadczenie w zakresie opróbowania z³o¿a.
Odpowiednie gromadzenie danych pozwala na stworzenie bazy danych integralnej
z g³ówn¹ baz¹ opróbowañ geologicznych. Dodatkowo dane z pomiarów standardowych
jak i interwencyjnych, uzupe³nione o atrybut przestrzennej lub logicznej przynale¿noœci
umo¿liwiaj¹ gromadzenia danych orientacyjnych o rozmieszczeniu pierwiastków towarzysz¹cych.
Istnieje potencjalna mo¿liwoœæ wykorzystania urz¹dzenia równie¿ w innych procesach
produkcyjnych, takich jak analiza koncentratów, w tym koncentratów obcych, analiza sk³adu
i wartoœci z³omów, analiza stopów i to jeszcze w trakcie stygniêcia. Te sfery zastosowañ
wymagaj¹ odrêbnego studium aplikacji oraz analiz.
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THE USE OF LOW-POWERED FIELD PORTABLE ANALYZERS AS A PART OF INTEGRATED ORE RESERVES
MANAGEMENT SYSTEM OF KGHM “POLISH COPPER” S.A.

Key words
FRXRF, portable analyzer, ore mineralization, grade control
Abstract
“Rudna” mine, the division of KGHM Polish Copper S.A. operates two portable RFXRF analysers. The
geologists can manage the mining production by determining the cut-off stratabound boundaries, recovering of the
sterile rocks in mining faces, measuring the output copper grade content, selecting rocks and ore after the
rockbursts, preliminary evaluation of copper grade content in mining faces. The portable analyser enable the
preliminary survey of the others elements, mainly lead and zinc. Wide spectra of testing elements is a strong
material to make the preliminary databases. Secondary, the analyzers can control the quality of output material
transported by belt conveyers. Additionally to industrial applications the analysers were used to recovering of
secondary elements mineralization for mineralogical examination. The possible areas of utilization there are:
preliminary waste grade control, internal soil pollution monitoring, analysing of concentrates and scraps composition. The analysers can take place as an integral element of integrated ore reserves management system, under
the condition of adequate goals prediction, and organizational and information technology structures creating.
The X-ray spectrum don’t enables the silver and noble elements examination.
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Nowoczesne metody sterowania transportem urobku
w podziemnych zak³adach górniczych

S³owa kluczowe
Eksploatacja podziemna, transport urobku, transport poziomy, sterowanie transportem urobku
Streszczenie
W referacie przedstawiono przegl¹d nowoczesnych metod sterowania transportem urobku w podziemnych
zak³adach górniczych. Specyfika organizacji transportu w kopalniach wymaga koordynacji zarówno transportu
poziomego oraz pionowego, jak i transportu ko³owego i szynowego na powierzchni i w podziemiach kopalni.
Na przyk³adzie kopalni wêgla kamiennego opracowano algorytmy sterowania automatycznego transportu poziomego. Wykorzystuj¹c procedury programu Matlab-Simulink oraz w³asne programy komputerowe (program
Gorteg) opracowano oryginaln¹ metodykê projektowania i sterowania transportem. Poszczególne pliki programu
GORTEG (program TEG-3.) umo¿liwiaj¹ m.in. opracowanie procedur optymalnego sterowania prac¹ trakcji
szynowej oraz stacji za³adowczych i wy³adowczych, skoordynowanego z prac¹ urz¹dzeñ skipowych. Program
TEG-3 umo¿liwia: okreœlenie wielkoœci sk³adu poci¹gu urobkowego, wykonanie obliczeñ kinematycznych i energetycznych odcinka trakcji elektrycznej (obliczenia sieciowe, zu¿ycie energii elektrycznej, harmonogram ruchu
poci¹gów). Metodyka sterowania by³a sprawdzona w warunkach przemys³owych

Wprowadzenie
Transport urobku w podziemnych zak³adach górniczych, od przodków wydobywczych
do zak³adów przeróbki mechanicznej na powierzchni kopalni, jest realizowany przez ci¹gi
przenoœników odstawczych: zgrzeb³owych i taœmowych, stacje za³adowcze i wy³adowcze,
transport poziomy: szynowy lub przenoœnikowy oraz transport pionowy: szyby wydobywcze

* Dr in¿., Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Politechnika Œl¹ska, Gliwice.
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(skipowe lub klatkowe). Proces sp³ywu urobku ze œcian kombajnowych lub strugowych do
punktów za³adowczych oraz do urz¹dzeñ skipowych jest nierównomierny i ma charakter
stochastyczny. Podstawowym celem organizacji transportu urobku w podziemiach kopalñ
jest uzyskanie maksymalnej kr¹¿noœci wozów urobkowych i maksymalnej przepustowoœci
tras o du¿ym natê¿eniu ruchu, przy realizacji narzuconych zadañ przewozowych i ograniczonym zu¿yciu energii elektrycznej, oraz synchronizacja transportu poziomego z transportem pionowym. W artykule ograniczono siê do przedstawienia modeli matematycznych:
transportu urobku, poci¹gu kopalnianego algorytmów sterowania dynamicznego i opisów
programów komputerowych: GORTECH oraz pliku TEG-3. W artykule zamieszczono
tak¿e przyk³adowe wyniki obliczeñ symulacyjnych wybranych struktur odstawy g³ównej
urobku w podziemnych zak³adach górniczych: dobór wielkoœci sk³adu poci¹gu, wykresy
jazdy poci¹gu, obliczenia elektromechaniczne transportu urobku. Ocena uzyskanych wyników obliczeñ zosta³a czêœciowo zweryfikowana badaniami przemys³owymi w KWK

1. Model matematyczny systemu transportu urobku
System transportu podziemnego zak³adu górniczego jest to uporz¹dkowany wewnêtrznie
zbiór obiektów znajduj¹cych siê na powierzchni i w podziemiach kopalni, wraz z relacjami
istniej¹cymi miêdzy obiektami oraz ich w³aœciwoœciami, którego dzia³anie jest podporz¹dkowane osi¹gniêciu za³o¿onego celu transportowego [1]. W sk³ad systemu transportu wchodz¹ zadania przewozowe: urobku, osób i materia³ów oraz wszystkie procesy zwi¹zane
z prze³adunkiem, sk³adowaniem i magazynowaniem przewo¿onych materia³ów. Na wyniki
pracy systemu transportu maj¹ wp³yw procesy zachodz¹ce w obiektach tworz¹cych dany
system oraz w jego otoczeniu. Do otoczenia systemu transportu zalicza siê: system wydobywczy, aktualny stan rozwoju techniki, otoczenie naturalne, warunki ekonomiczne,
zasady organizacji pracy, energooszczêdna praca zespo³ów napêdowych, synchronizacja
dop³ywu urobku z prac¹ urz¹dzeñ transportu pionowego, zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów,
instrukcji i norm prawnych, oraz „czynniki ludzkie”. Nowoczesny uk³ad zasilania i sterowania maszyn i urz¹dzeñ poœrednicz¹cych w transporcie urobku powinien zapewniaæ: bie¿¹c¹
kontrolê podstawowych parametrów eksploatacyjnych, znaczny stopieñ automatyzacji pracy
poszczególnych urz¹dzeñ, sygnalizacjê stanów awaryjnych oraz ograniczon¹ diagnostykê
stanów awaryjnych. Model matematyczny transportu kopalnianego musi zapewniaæ: w³aœciwy wybór struktury systemu zale¿ny od wymagañ procesu transportowego, zastosowanie
optymalnych kombinacji œrodków technicznych oraz metod projektowania do realizacji
zadañ transportowych. Model matematyczny górniczego procesu transportowego nale¿y
rozpatrywaæ jako wielowymiarowy obiekt regulacji i analizowaæ z uwzglêdnieniem metod
statystycznych [1, 2, 3]. Ruch poci¹gu urobkowego, przemieszczaj¹cego siê po trasie
o za³o¿onej konfiguracji, dla modelu kinematycznego z wiêzami nieholonomicznymi, w oparciu o równania Lagrange’a II rodzaju, przy 4 stopniach swobody oraz dla wspó³rzêdnych
uogólnionych qki, mo¿na opisaæ za pomoc¹ równania (1):
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d æç ¶LK
dt çè ¶q& ki

ö ¶LK
÷÷ ¶q = Qki
ø
ki

(1)

gdzie:
k = 1, 2, 3, 4, odnosz¹ siê odpowiednio do wielkoœci: Xi, Zi, FXi, FZi,
i = 1, 2, ....., n,
Xi, Zi, FXi, FZi — wspó³rzêdne uk³adu odniesienia.
Wypadkow¹ energiê kinetyczn¹ pojazdu mo¿na obliczyæ z relacji (2):
2
1 æ d xk
T = å mk ç
ç dt 2
k =1 2
è
K

gdzie:
mk
xk
Jm
wm
znMt, zn,Mw
inM,t, in,Mw
jnM,t, jn,Mw

2

M
N
ö
dwm
1
÷ +
J
+
å m dt å
÷
m =1 2
n =1
ø

(ò z nM ,t inM ,t j n,t ,w + ò z nM ,w in, Mw j n, Mw,t )
(2)

— masa k-tego elementu poci¹gu,
— przemieszczenie k-tego elementu poci¹gu,
— moment bezw³adnoœci m-tego elementu poci¹gu wzglêdem jego osi
obrotowej,
— prêdkoœæ obrotowa m-tego elementu poci¹gu wzglêdem jego osi obrotowej,
— liczba zwojów uzwojenia twornika, oraz uzwojenia wzbudzenia n-tego
silnika,
— pr¹d twornika, oraz wzbudzenia n-tego silnika,
— strumieñ magnetyczny uzwojenia twornika oraz uzwojenia wzbudzenia n-tego silnika.

Energiê potencjaln¹ poci¹gu mo¿na obliczyæ z relacji (3):
U=

gdzie:
C1,2, C2,2

(

)

p
1
C1,2 y12,2 + C 2 ,2 y 22,2 + å E i ( x i - x i + 1 )
2
i =1

(3)

— wspó³czynniki sprê¿ystoœci elementów mocowania silników napêdowych,

p

å E i (xx - xi + 1 ) — energia

zmagazynowana w elementach sprê¿ystych sprzêgów

i =1

y1,2, y2,2
xi

z uwzglêdnieniem luzów sprzêgowych,
— przemieszczenia pionowe silników wzglêdem osi zestawu ko³owego,
— przemieszczenie i-tego elementu sprzêgu.
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Do si³ uogólnionych wystêpuj¹cych w uk³adzie kinematycznym poci¹gu nale¿¹: si³y
poci¹gowe silników napêdowych, ciê¿ary korpusów silników oraz si³y dyssypacji zwi¹zane
z oporami ruchu poci¹gu oraz konfiguracj¹ trasy po której porusza siê poci¹g. Dla napêdu
dwusilnikowego lokomotywy, wypadkowa si³a poci¹gowa poci¹gu jest superpozycj¹ sk³adowych si³ wytwarzanych przez silniki napêdowe lokomotywy: FP1 i FP2, oporów ruchu
zale¿nych od konfiguracji i nachylenia trasy: T1 i T2, oraz wypadkowych oporów ruchu
poci¹gu: Fop.
æ dv ö
Fwyp = FP1 + FP2 + (T1 + T2) sign ç ÷– Fop
è dt ø

(4)

Si³y poci¹gowe wytwarzane przez silniki napêdowe lokomotywy s¹ zale¿ne od konstrukcji uk³adu przeniesienia napêdu i nie powinny przekraczaæ si³ przyczepnoœci pod³o¿a:
Fadh, przy czym: Fadh = NK × aK, gdzie: NK – nacisk ciê¿aru lokomotywy na k-t¹ oœ
napêdow¹, .aK – wspó³czynnik przyczepnoœci miêdzy k-tym ko³em a pod³o¿em.
Naciski na osie napêdowe poci¹gu mo¿na obliczyæ z relacji (5, 6):

gdzie:
mpK
KK(x)
H
b
K C
å bk Y k ( x )
k =1

—
—
—
—

K C
H
1
N K = m pK g - K K ( x ) - å k Y k ( x )
b
2
k =1 b

(5)

K C
H
1
N K + 1 = m pK g + K K ( x ) - å k Y k ( x )
b
2
k =1 b

(6)

masa k-tego elementu lokomotywy,
si³a napêdowa na sprzêgu lokomotywy,
wysokoœæ zamocowania sprzêgu lokomotywy,
rozstaw osi napêdowych,

— si³y pochodz¹ce od przemieszczeñ pionowych silników napêdowych
lokomotywy.

Przy analizie dynamiki ruchu pojazdu szynowego za³o¿ono, ¿e wspó³rzêdne wiêzów
opisuj¹ce równania Lagrange’a s¹ wspó³rzêdnymi niezale¿nymi, a równanie Lagrange’a
opisuj¹ce ruch poci¹gu przyjmuje postaæ (7):
K

L1 = L + å l k f k ( y )
k =1

(7)
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gdzie:
lk
fk(y)

— mno¿nik Lagrange’a,
— równanie wiêzów.

Równanie ruchu poci¹gu z uwzglêdnieniem wiêzów przyjmuje postaæ (8):
d æç ¶L1 ö÷ ¶L1
= Pi
dt çè ¶q i ÷ø ¶q i

(8)

fk ( y ) = 0
Eliminuj¹c wspó³czynniki Lagrange’a, mo¿na uk³ad równañ (8) przedstawiæ w postaci
rozwiniêtej (9):
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dI M 1
+ E M 1M 1
dt
dI
+ L M 2 M 2 + E M 2 M1
dt

U M 1 = R M 1I M 1 + LM 2
U M 21 = R M 2 I M 2

(9cd)

Do uogólnionych si³ wystêpuj¹cych w uk³adzie kinematycznym poci¹gu nale¿¹: si³y
poci¹gowe silników napêdowych, ciê¿ary korpusów silników, oraz si³y dyssypacji zwi¹zane
z oporami ruchu poci¹gu, oraz konfiguracj¹ trasy po której porusza siê poci¹g. Model
matematyczny obwodu elektromagnetycznego silnika napêdowego lokomotywy opisuje
uk³ad równañ ró¿niczkowych (10):
— dla silnika trakcyjnego pr¹du sta³ego:
uz = R M iM +

d
{L M i M } + e M
dt

e M = k w FwwM

(10)

M = k M FwI M
M - M obc = J z
gdzie:
RM = RT + RW
LM = LT + LW

dw M
dt

— wypadkowa rezystancja silnika trakcyjnego,
— wypadkowa indukcyjnoœæ silnika trakcyjnego.

Przy zasilaniu silnika trakcyjnego z zasilacza przekszta³tnikowego (przerywacz DC),
napiêcie zasilania jest odkszta³cone i zawiera wy¿sze harmoniczne. Powoduje to zmniejszenie sprawnoœci energetycznej uk³adu oraz zwiêkszenie przyrostów temperatury uzwojeñ
silnika.
W modelu deterministycznym procesu transportu urobku rozpatruje siê system transportu zawieraj¹cy zbiorniki akumulacyjne na stacjach prze³adunkowych, oraz zak³ada siê
stochastyczny dop³yw urobku ze œcian roboczych o rozk³adzie zbli¿onym do rozk³adów:
Erlanga lub normalnego [2, 3]. Zak³ada siê tak¿e iloœæ uk³adów transportowych, ich parametry eksploatacyjne oraz wydajnoœci maksymalne uk³adów wykorzystywanych w procesie
transportu urobku. Stan procesu transportu w przedziale czasu: k ´ Dt, mo¿na opisaæ wektorem stanu X(k) postaci (11):
X(k + 1) = X(k, Dt)
gdzie:
N
— liczba jednostek transportowych,
z
— liczba zbiorników za³adowczych,
k = 0, 1, 2, .... K,

(11)
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Rys. 1. Przebieg charakterystyk eksploatacyjnych lokomotywy przewodowej
Fig. 1. Operational characteristics of a trolley locomotive

K = T/Dt — liczba kroków dyspozycyjnych,
T
— czas dyspozycyjny,
X(k)
— wektor stanu opisuj¹cy po³o¿enie jednostki transportowej Si oraz zape³nienie zbiorników akumulacyjnych Vj,
przy czym:
X ( k ) = [ S 1 ( k ), S 2 ( k ),... , S N ( k ),V1 ( k ),...V N ( k )]T
Zak³adaj¹c, ¿e Dli jest minimaln¹ odleg³oœci¹ miêdzy jednostkami transportowymi, a na
odcinkach z punktami prze³adunkowymi w chwili czasu k.Dt mo¿e znajdowaæ jeden œrodek
transportu, wtedy równanie stanu procesu transportu przyjmuje postaæ (12):
X(k + 1) = G[x(k), u(k)]
gdzie:
G=

(12)

{g1[x(k), u(k)],..., gN[x(k), u(k)], f0[x(k), u(k)],..., FTz[x(k), u(k)]}T — wektor
stanu uwzglêdniaj¹cy sposób sterowania,
Su (k+1) = gu[x(k), u(k)], u = 1, 2, ... N,
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Vu (k+1) = fu[x(k), u(k)], u = 1, 2, ..., z,
u(k) — sposób sterowania podejmowany w chwilach k< t, przy czym: u(k) Î U(x),
U(x) — zbiór mo¿liwych tras przemieszczania siê œrodków transportu.
Sk³adowe funkcji G s¹ wyznaczane dla poszczególnych odcinków trasy oraz rodzajów
œrodków transportu: zbiorniki akumulacyjne, stacje za³adowcze, transport szynowy i przenoœnikowy, transport pionowy. Szczegó³owy sposób wyznaczania sk³adowych funkcji G
przedstawiono w [4].

2. Algorytm sterowania transportem urobku
Transport urobku w podziemnych zak³adach górniczych odbywa siê od stacji za³adowczych do stacji wy³adowczych oraz do urz¹dzeñ transportu pionowego przez transport
przenoœnikowy lub szynowy. Problem optymalnego sterowania procesem transportu sprowadza siê wiêc do przemieszczenia okreœlonej porcji urobku w optymalnym czasie, przy
minimalnym zu¿yciu energii elektrycznej, wykorzystuj¹c minimaln¹ iloœæ œrodków transportu, przy optymalnej pracy urz¹dzenia skipowego. Jednym ze wskaŸników sterowania
optymalnego jest wskaŸnik jakoœci pracy systemu transportu zdefiniowany jako:
I = max[|V0 ( k ) -V0 ( 0)|, |V1 ( k ) -V1 ( 0)|, ... , |V z ( k ) -V z ( 0)| ]

(13)

k

gdzie:
k = 1, 2, ... K — liczba kroków iteracji.
Dla systemu transportu opisanego równaniem stanu (12) nale¿y: okreœliæ ci¹gi mo¿liwych do zrealizowania sterowañ: {u(1), u(2), ..., u(L)}, zapewniaj¹ce osi¹ganie minimalnej
wartoœci wskaŸnika jakoœci sterowania Iopt postaci: Iopt = min I , przy czym: u(x) – sposób
u ( k )Îu ( x )

sterowania optymalnego; przemieszczenia systemu transportowego z zadanego stanu pocz¹tkowego do dopuszczalnego stanu koñcowego x(k) w czasie dyspozycyjnym T; zachowaæ funkcje ograniczeñ: vz Î(0, Vzb), i z Î( 0, 1, ..., Z), gwarantuj¹ce minimalne straty
urobku, spowodowane zatrzymywaniem œcian wydobywczych przy przepe³nionych zbiornikach akumulacyjnych. Zadanie optymalizacyjne dotycz¹ce transportu urobku mo¿na rozwi¹zaæ wykorzystuj¹c metody programowania dynamicznego – rozwi¹zuj¹c np.: równania
Belmana [4]. Je¿eli Qi+1(xi+1) oznacza minimaln¹ wartoœæ wskaŸnika jakoœci osi¹gniêt¹ przy
zachowaniu funkcji ograniczeñ w przedziale czasu: {(i+1)Dt, T} oraz istnieje ci¹g sterowañ:
{u(k), ..., u(K)), których realizacja nie powoduje przekroczenia funkcji ograniczeñ, wtedy
równanie Belmana przyjmuje postaæ (14):
Qi + 1 [ x( i + 1)] =

min

max [|V0 ( k ) -V0 ( 0),... , |V z ( k ) -V z ( 0)| ]

u ( i + 1Îu[ x ( i + 1)] i + 1£k £K

(14)
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Równanie Belmana (14) nale¿y rozwi¹zywaæ dla kolejnych wartoœci wskaŸnika i Î(K-1,
K-2, ..., 2, 1, 0). Je¿eli po zakoñczeniu toku obliczeñ uzyskuje siê wartoœæ skoñczon¹
wskaŸnika jakoœci Q0[x(0)], to nale¿y j¹ przyjmowaæ jako wartoœæ minimalna przyjêtego
wskaŸnika, a odpowiadaj¹cy jej ci¹g sterowañ uopt bêdzie poszukiwanym ci¹giem optymalnych decyzji. Szczegó³owy opis metody sterowania dynamicznego transportu urobku
w górniczych zak³adach przemys³owych przedstawiono w [3, 4]. Ruch poci¹gów w podziemiach kopalñ odbywa siê od stacji za³adowczych, materia³owych do stacji wy³adowczych
po trasach o okreœlonej konfiguracji i strukturze. Podstawowym wskaŸnikiem jakoœci pracy
uk³adu jest zapewnienie optymalnej zdolnoœci przewozowej, realizowanej przez utrzymanie
zadanego rozk³adu jazdy. Ze wzglêdu na zdolnoœci przewozowe celowym jest, aby przejazd
by³ zrealizowany w optymalnym czasie przy ograniczonym zu¿yciu energii elektrycznej.
Wi¹¿e siê to z minimalizacj¹ wskaŸnika jakoœci zdefiniowanego jako:
tj

J 1 = ò {q E [(1- k H )F p ( t ) + (1+ k H )| F p ( t )| ]u p ( t ) + q R F p2 ( t )}dt

(15)

0

gdzie:
tj
kH
qE,qR

— zadany czas przejazdu danego odcinka trasy,
— stosunek kosztów pracy potrzebnej do jazdy do sumy kosztów jazdy i hamowania,
— wspó³czynniki wagowe okreœlaj¹ce udzia³ kosztów poboru energii i strat
mocy w bilansie energetycznym uk³adu.

Parametry jazdy okreœla siê rozwi¹zuj¹c równania ruchu poci¹gu dla zadawanych wartoœci czasu i drogi przejazdu okreœlonych odcinków trasy [5]. Wielkoœci te s¹ obarczone
b³êdami wynikaj¹cymi z ró¿nic miêdzy obliczonymi a rzeczywistymi wartoœciami: oporów
trakcji, si³ poci¹gowych oraz mocy mechanicznej poci¹gów. Wielkoœci b³êdów mo¿na
ograniczyæ okreœlaj¹c wra¿liwoœæ przyjêtego wskaŸnika na zmiany poszczególnych parametrów. W uk³adach praktycznych powinno siê stosowaæ sterowanie suboptymalne: adaptacyjne lub nad¹¿ne, sprowadzaj¹ce siê do minimalizacji wskaŸnika jakoœci zdefiniowanego
jako:
Jn =

f l e 2l ( t ) + f v e 2v ( t ) +

tj

ò [ q l e l ( t ) + q v e v ( t ) + q R F p (t )]dt
2

2

2

(16)

0

gdzie:
el(t) = lz(t) – lR(t) — ró¿nica miêdzy zadan¹ a rzeczywist¹ zmian¹ drogi,
ev(t) = vZ(t) – vR(t) — ró¿nica miêdzy zadan¹ a rzeczywist¹ prêdkoœci¹ jazdy poci¹gu,
fl,fv,ql,qR,qv
— wspó³czynniki wagowe poszczególnych parametrów jazdy.
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Algorytmy sterowania transportu szynowego zawieraj¹ m.in.: procedury wyznaczania
analitycznych aproksymacji jednostkowego zu¿ycia energii w funkcji czasu przejazdu danego odcinka trasy oraz obliczanie awaryjnych czasów przejazdów z warunku równoœci
zu¿ycia energii w poszczególnych odcinkach trasy, przy spe³nieniu dodatkowych warunków
uwzglêdniaj¹cych narzucone priorytety [5, 6]. Procedury sterowania optymalnego uwzglêdniaj¹ spadki napiêæ w przewodach zasilaj¹cych. Szczegó³owy opis algorytmów sterowania
i programów komputerowe zamieszczono w [6].

3. Opis programu komputerowego Gorteg oraz TEG-3
Specyfika organizacji transportu w kopalniach wymaga koordynacji zarówno transportu
poziomego oraz pionowego, jak i transportu ko³owego oraz szynowego na powierzchni
i w podziemiu kopalni. Dla typowego uk³adu transportowego kopalni wêgla kamiennego
opracowano algorytmy sterowania automatycznego transportu szynowego oraz ci¹gu przenoœników œcianowych odstawy urobku ze stacji za³adowczych do stacji wy³adowczych
w których nastêpuje za³adowanie urz¹dzeñ skipowych transportu pionowego. Wykorzystuj¹c procedury programu komputerowego Matlab-Simulink oraz w³asne programy komputerowe opracowano oryginaln¹ metodykê projektowania transportu w podziemiach kopalñ ze wspomaganiem komputerowym GORTEG [4, 5]. Poszczególne pakiety programu
GORTEG umo¿liwiaj¹ opracowanie procedur optymalnego sterowania prac¹ ci¹gu przenoœników podœcianowych odstawczych, przenoœników taœmowych, trakcji szynowej oraz
stacji za³adowczych i wy³adowczych skoordynowanego z prac¹ urz¹dzeñ skipowych. Jednym z pakietów systemu GORTEG jest program komputerowy TEG-3. Program komputerowy TEG-3 umo¿liwia m.in: zaprojektowanie kopalnianej trakcji elektrycznej: przewodowej i akumulatorowej, opracowanie harmonogramów jazdy poci¹gów przy ró¿nych kryteriach sterowania: optymalny czas przejazdu, minimalne zu¿ycie energii, maksymalna
kr¹¿noœæ wozów urobkowych... Program komputerowy TEG-3 jest przewidziany do projektowania nowych odcinków trakcji oraz organizacji ruchu poci¹gów przy za³o¿onych
zadaniach przewozowych. Pakiet programu TEG-3 jest podzielony na trzy czêœci: elektromechaniczn¹, elektryczn¹ oraz kinematyczn¹, z których ka¿da stanowi odrêbn¹ ca³oœæ
i odpowiada poszczególnym etapom projektowania: wprowadzanie danych, obliczenia,
archiwizacja lub modyfikacja katalogów albo zbiorów uk³adów trakcji, prezentacja wyników obliczeñ. Aby u³atwiæ sposób korzystania z poszczególnych plików programu opracowano modu³y informacyjne: Help lub Pomoc. Szczegó³owe opisy programu oraz szczegó³owe instrukcje zamieszczono w [4, 5, 6]. Program TEG -3 zawiera szczegó³owe katalogi:
lokomotyw, wozów urobkowych i osobowych, stacji zasilaj¹cych, szyn i przewodów stosowanych w podziemiach kopalñ wêgla kamiennego.
Obliczenia elektromechaniczne umo¿liwiaj¹ okreœlenie: wielkoœci sk³adu poci¹gu, czasu
i drogi hamowania ruchowego i awaryjnego, oraz przepustowoœci odcinka trakcji. Obliczenia elektryczne umo¿liwiaj¹ obliczenie: wartoœci pr¹dów zwarciowych w danym rejonie
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zasilania, spadków napiêæ w sieci trakcyjnej dla ró¿nych po³o¿eñ poci¹gów, rozp³ywu
pr¹dów w sieci trakcyjnej. Obliczenia kinematyczne zapewniaj¹ sporz¹dzenie harmonogramu przejazdów poci¹gu dla kilku stacji za³adowczych oraz stacji wy³adowczych. Obliczenia optymalizacyjne umo¿liwiaj¹ okreœlenie ró¿nych algorytmów sterowania: adaptacyjnego oraz w pewnym zakresie dynamicznego poci¹gu dla ró¿nych za³o¿onych funkcji celu.
Podstawy teoretyczne, opis matematyczny, oraz algorytmy obliczeñ przedstawiono w [6].
Na rysunku 2 przedstawiono przyk³adowy schemat trakcji szynowej na jednym z poziomów
KWK. Na rysunku 3 przedstawiono przyk³adowe wyniki obliczeñ kopalnianej trakcji elektrycznej obejmuj¹ce przebiegi prêdkoœci jazdy i pr¹du pobieranego przez silniki trakcyjne
w funkcji d³ugoœci trasy przejazdu, trasy z³o¿onej z odcinków jednotorowych oraz dwuto-

Rys. 2. Schemat uk³adu kopalnianej trakcji elektrycznej
Fig. 2. Mine electric traction layout
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Rys. 3. Przebiegi pr¹du silnika I oraz prêdkoœci jazdy v w funkcji d³ugoœci trasy poci¹gu urobkowego
Fig. 3. Charts of motor current I and haulage speed v as functions of haulage train travel distance

rowych. Obliczenia te stanowi¹ podstawê do przygotowania harmonogramu ruchu poci¹gów
uwzglêdniaj¹cego postoje poci¹gów na stacjach za³adowczych oraz wy³adowczych oraz
planowe postoje na mijankach na odcinkach jednotorowych. Program TEG by³ sprawdzany
na szeregu kopalniach. Wyniki obliczeñ programu stanowi¹ podstawê dokumentacji technicznej trakcji.

Zakoñczenie
Rozwój techniki komputerowej umo¿liwia aktualnie zastosowanie nowoczesnych metod
matematycznych opisuj¹cych z³o¿one zagadnienia transportu kopalnianego do in¿ynierskich
metod projektowania i racjonalizacji kopalnianego transportu urobku oraz za³ogi. Opracowane programy komputerowego wspomagania projektowania transportu: GORTEG oraz
TEG u³atwiaj¹ znacznie skomplikowane, szacunkowe oraz czêsto intuicyjne metody projektowania transportu pionowego i poziomego stosowane dotychczas w kopalniach. Metodyka
obliczeñ trakcyjnych przedstawiona w artykule umo¿liwia przeprowadzenie obliczeñ kopalnianej trakcji szynowej nie tylko z napêdem: elektrycznym, ale tak¿e z napêdami:
spalinowym oraz pneumatycznym. Program TEG -3 wspomagaj¹cy projektowanie trakcji
szynowej umo¿liwia przeprowadzanie obliczeñ w czasie rzeczywistym, przy przemieszczaj¹cych siê poci¹gach, dla ró¿nych wartoœci napiêcia w przewodzie jezdnym, oraz dla
zmieniaj¹cego siê stanu technicznego zarówno taboru jezdnego (lokomotyw, wozów urob-
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kowych) jaki stanu technicznego przewodu jezdnego i uk³adu szyn. Program TEG by³
testowany i sprawdzany w rzeczywistych zak³adach górniczych. Wprowadzone korekty do
programów uczyni³y program TEG -3 bardziej racjonalnym, a wyniki obliczeñ nie odbiegaj¹
od wyników pomiarów przeprowadzonych dla rzeczywistych uk³adów trakcji.
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MODERN METHODS OF HAULAGE CONTROL IN UNDERGROUND MINES
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Abstract
The paper presents an overview of modern haulage control methods used in underground mines. Specificity of
underground transport requires co-ordination of horizontal and vertical as well as as underground and surface rail
and truck transport. Algorithms for automatic control of horizontal haulage was developed for an underground
mine. The developed methodology was built based on Matlab-Simulink program procedures and original Gorteg
software. Individual modules of Gorteg program (TEG-3 program) allow, among others, to develop procedures for
optimal, co-ordinated with vertical haulage, control of rail haulage, including the loading and off-loading stations.
TEG-3 program enables to: establish haulage train length, conduct kinematic and energy calculations for a section
of electric traction (traction calculations, energy usage, train schedule). The presented methodology was field-tested in industrial conditions.
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Optymalizacja procedur ewidencji danych
w Dzia³ach Maszyn Do³owych KGHM Polska MiedŸ S.A.
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Streszczenie
Wdro¿enie systemu informatycznego mySAP w Oddzia³ach Górniczych KGHM Polska MiedŸ S.A. spowodowa³o odczuwalny wzrost obci¹¿enia prac¹ przy tworzeniu ró¿nego rodzaju dokumentów przez pracowników
s³u¿b dozoru mechanicznego i górniczego. W konsekwencji ujawni³y siê problemy zwi¹zane z wystêpowaniem
b³êdów w dekretacji merytorycznej dokumentów oraz licznymi opóŸnieniami we wprowadzaniu danych.
Po wdro¿eniu oprogramowania automatyzuj¹cego procedury generowania informacji dla potrzeb zarz¹dzania
Dzia³em Maszyn Do³owych1, okaza³o siê, ¿e wymienione zjawiska nie pozwalaj¹ w pe³ni wykorzystaæ potencja³u
danych dla potrzeb porównañ i analiz.
W artykule proponujemy opracowanie panelu zarz¹dzania dla s³u¿b dozoru œredniego szczebla – projektu,
który w naszym rozumieniu sprowadza siê do zastosowania oprogramowania informatycznego wspomagaj¹cego
procesy ewidencji danych za które odpowiedzialne s¹ s³u¿by dozoru. Nowe rozwi¹zanie zmniejszy³oby znacznie
pracoch³onnoœæ zwi¹zan¹ z prowadzeniem ewidencji, a tak¿e w systemowy sposób pozwoli³oby wyeliminowaæ
przyczyny b³êdów w dekretacji dokumentów.

* Mgr in¿., Wydzia³ Maszyn Do³owych KGHM Polska MiedŸ S.A., Lubin.
1
System EKSPERTSMG jest rezultatem pracy naukowo-badawczej pod tytu³em: „System ewidencji, kontroli
oraz analizy efektywnoœci i wydajnoœci samojezdnych maszyn górniczych (SMG) jako œrodek obni¿enia kosztów
produkcji w KGHM Polska MiedŸ S.A.”.
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Wprowadzenie
Koszty eksploatacji systemu ERP2 uto¿samiane s¹ najczêœciej z kosztami op³at licencyjnych za korzystanie z oprogramowania oraz kosztami utrzymania s³u¿b dzia³ów informatyki. Element kosztów organizacyjnych zwi¹zanych z utrzymaniem szczegó³owej ewidencji
danych dla potrzeb systemu ERP, jest zagadnieniem stosunkowo rzadko eksponowanym. Po
wdro¿eniu systemu mySAP, w Oddzia³ach Górniczych znacznie wzros³a pracoch³onnoœæ
zwi¹zana z wype³nianiem dokumentacji dla potrzeb ewidencji w poszczególnych modu³ach
systemu. Problem ten szczególnie dotkn¹³ s³u¿by dozoru w Dzia³ach Maszyn Do³owych,
które s¹ bezpoœrednio zaanga¿owane we wprowadzanie danych do ewidencji modu³ów:
— Gospodarki materia³owej MM,
— Remontów PM,
— Kadrowo-p³acowego HR-TM oraz w mniejszym zakresie
— Ewidencji œrodków trwa³ych FI-AA.
Doœwiadczenia z eksploatacji systemu ERP, jednoznacznie pokazuj¹, ¿e implementacja
procesów, w które zaanga¿owane s¹ s³u¿by dozoru pod ziemi¹ nie jest efektywna. Z regu³y
pierwotna ewidencja danych realizowana jest przy wykorzystaniu dokumentacji papierowej.
W praktyce powoduje to szereg uci¹¿liwoœci i problemów:
— papierowe formularze s¹ skomplikowane i pracoch³onne przy wype³nianiu,
— nie mo¿na wykorzystaæ mo¿liwoœci opracowania dokumentu w referencji do innego, co
w przypadku ewidencji pracy ludzi istotnie zmniejszy³oby pracoch³onnoœæ procesu,
— w dokumentach papierowych nie mo¿na zaimplementowaæ mechanizmów kontroli
dla wprowadzanych informacji. Osoby przepisuj¹ce póŸniej dane z papierowych
formularzy do systemu ERP w przypadku wyst¹pienia b³êdów formalnych (np.
dekretacji dokumentu na zablokowane zlecenie dla maszyny) nie mog¹ zaksiêgowaæ
dokumentów,
— pojawia siê ryzyko powstania wtórnych b³êdów na etapie przepisywania danych,
— z punktu widzenia zarz¹dzania operacyjnego wiele istotnych informacji ze wzglêdu
na okres zw³oki zwi¹zany z przepisywaniem dokumentów papierowych deprecjonuje siê.
Oczywiœcie w przypadku wczeœniej eksploatowanych systemów informatycznych dozór
tak¿e odpowiada³ za tworzenie dokumentacji, jednak pracoch³onnoœæ by³a nieporównywalnie mniejsza. Opracowanie dokumentów wymaga³o wprowadzenia znacznie mniejszej
iloœci informacji do papierowych formularzy. Stosowano ogóln¹ dekretacjê danych w referencji do grupy maszyn bez koniecznoœci wskazywania konkretnych obiektów. Czêstotliwoœæ wprowadzania dokumentów do systemu by³a te¿ zdecydowanie mniejsza. Du¿e
trudnoœci sprawia tak¿e pos³ugiwanie siê skomplikowanym kodowaniem danych w systemie
mySAP. Oznaczenie obiektów dekretacji danych (np. numery zleceñ dla SMG w module
2
ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiêbiorstwa) to system informatyczny, na który sk³ada siê zbiór wspó³pracuj¹cych ze sob¹ aplikacji (modu³ów) integruj¹cych dzia³ania danego
przedsiêbiorstwa na wszystkich szczeblach i obszarach zarz¹dzania.
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gospodarki remontowej PM) nie s¹ w ¿aden sposób powi¹zane z kodyfikacj¹ stosowan¹ powszechnie w „ruchu” kopalni, co jak pokazuje praktyka jest zasadniczym Ÿród³em
b³êdów.
Mankamenty te mog³yby mo¿e zostaæ wyeliminowane jeœli dokumenty opracowywane
by³yby bezpoœrednio w systemie. W praktyce, pomys³ aby nakazaæ s³u¿bom dozoru, tworzenie dokumentów bezpoœrednio w systemie ERP jest nie do przyjêcia. Procedura jest
z³o¿ona, wymaga spe³nienia kilku warunków:
— po pierwsze osoba powinna mieæ aktualne uprawnienia do logowania w systemie,
— po drugie powinna mieæ uprawnienia do wykonania odpowiedniej operacji,
— po trzecie powinna posiadaæ wiedzê konieczn¹ do wprowadzenia odpowiednich
ograniczeñ dla raportu – ze wzglêdu na bardzo skomplikowan¹ logikê dekretacji
danych zdobycie odpowiednich umiejêtnoœci wymaga odpowiednio d³ugiej praktyki.
Zwa¿ywszy na obci¹¿enie obowi¹zkami zwi¹zanymi z realizacj¹ zadañ produkcyjnych oraz zapewnieniem bezpieczeñstwa pracy trudno jest oczekiwaæ, aby s³u¿by
dozoru mog³y poœwiêciæ na ten element odpowiednio du¿o czasu.
W zwi¹zku z tymi ograniczeniami, proponujemy zastosowanie dodatkowego oprogramowania zintegrowanego funkcjonalnie z systemem ERP tak, aby zasób czasu, wiedzy
i umiejêtnoœci koniecznych do wygenerowania dokumentów zosta³ zredukowany do niezbêdnego minimum.

1. Za³o¿enia
Zak³adamy, ¿e projektowany panel zarz¹dzania dla s³u¿b dozoru, bêdzie kolejnym
elementem opracowanego wczeœniej systemu informatycznego dla Dzia³ów Maszyn Do³owych. System ten opracowany zosta³ przy zastosowaniu technologii hurtowni danych3.
Na rysunku 1 przedstawiony zosta³ schemat pogl¹dowy rozwi¹zania.
Dane bêd¹ wprowadzane bezpoœrednio do elektronicznych formularzy z terminali w komorach naprawczych maszyn4. Bazuj¹c na wczeœniejszych doœwiadczeniach z udostêpnianiem dla pracowników dozoru aplikacji i systemów informatycznych (w szczególnoœci
systemu mySAP), mo¿emy sformu³owaæ trzy zasadnicze postulaty, warunkuj¹ce powodzenie projektu:
— dostêpnoœæ – terminal musi byæ umieszczony na komorze naprawczej maszyn pod
ziemi¹;
3
Hurtownia danych (ang. data warehouse) rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana
pod k¹tem pewnego wycinka rzeczywistoœci. Hurtownia danych jest wy¿szym szczeblem abstrakcji ni¿ zwyk³a
relacyjna baza danych (choæ do jej tworzenia u¿ywane s¹ tak¿e podobne technologie). Architektura bazy hurtowni
jest zorientowana na optymalizacjê szybkoœci wyszukiwania i jak najefektywniejsz¹ analizê zawartoœci.
4
Kwesti¹ otwart¹ pozostaje pytanie, czy konieczne bêdzie drukowania dokumentów opracowanych w
systemie. Z punktu widzenia za³o¿onego celu optymalizacji procesów ewidencji danych, nie ma to wiêkszego
znaczenia. Istotne jest aby dozór samodzielnie opracowywa³ dokumenty, jeœli procedura formalna w Oddziale tego
wymaga, to zadanie wydruku mo¿na ju¿ zleciæ innemu pracownikowi.
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Rys. 1. Schemat pogl¹dowy Systemu dla Dzia³ów Maszyn Do³owych
w Oddzia³ach Górniczych KGHM Polska MiedŸ S.A.
Fig. 1. Brief view of system for mining machinery divisions in KGHM Polska MiedŸ S.A.

— prostota obs³ugi – dotyczy to miêdzy innymi zastosowanej terminologii, która musi
byæ zrozumia³a dla s³u¿b technicznych (konwersja danych z uk³adu technicznego do
kodyfikacji wymaganej w poszczególnych modu³ach systemu ERP, realizowana
bêdzie automatycznie);
— sprawnoœæ dzia³ania – czas oczekiwania na uruchamianie aplikacji oraz przejœcie do
kolejnych funkcji nie mo¿e byæ zbyt d³ugi.
Podstawowym mechanizmem, dziêki któremu planujemy osi¹gn¹æ wzrost efektywnoœci
pracy jest zastosowanie zaawansowanych procedur parametryzacji wartoœci pól wype³nianych w dokumentach oraz ograniczanie list wyboru obiektów dekretacji danych (numery
maszyn, identyfikatory pracowników, itd.). Do parametryzacji wykorzystywana bêdzie
informacja o identyfikatorze u¿ytkownika, który uruchomi³ panel oraz odpowiednie hierarchie w modu³ach kadrowo-p³acowym (HR-TM) oraz gospodarki remontowej (PM).
Drugim istotnym za³o¿eniem jest uwolnienie rezerw w zakresie integracji procesów
ewidencji danych, zarówno na poziomie systemu ERP, jak równie¿ w szerszym kontekœcie
dla wszystkich danych, za które odpowiadaj¹ s³u¿by dozoru5.
5

Ze wzglêdu na to, ¿e obecnie dane s¹ wprowadzane do systemu z du¿ym opóŸnieniem, dla potrzeb
zarz¹dzania operacyjnego, prowadzonych jest wiele dodatkowych ewidencji o takiej samej lub zbli¿onej treœci.
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1.1. I n t e r f e j s s y s t e m u
Zak³adamy, ¿e eksploatowany ju¿ system do raportowania informacji dla potrzeb zarz¹dzania Dzia³em Maszyn Do³owych – Ekspert SMG – oraz proponowany system do obs³ugi
procesu ewidencji danych, korzystaæ bêd¹ ze wspólnego interfejsu u¿ytkownika. U¿ytkownik powinien widzieæ jeden system, który ma byæ sprawnym narzêdziem, u¿ytecznym
w codziennej pracy. Nie opisuj¹c szczegó³owych zagadnieñ technicznych, przedstawiamy
zasadnicze wymagania dla interfejsu:
— Sposób dostêpu do systemu:
– Dostêp do systemu przy wykorzystaniu portalu internetowego, zwa¿ywszy na
tempo rotacji kadr w Dzia³ach Maszyn Do³owych. Praktycznie ka¿dy sztygar
potrafi obs³ugiwaæ przegl¹darkê internetow¹.
– Zastosowanie funkcjonalnoœci jednokrotnego logowania do systemu. U¿ytkownik musi pamiêtaæ tylko jedno has³o, konieczne do uruchomienia systemu Windows. Po jego uruchomieniu, bêdzie móg³ pracowaæ w systemie dla Dzia³u
Maszyn Do³owych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
— Menu: zak³adki menu powinny byæ tak zaprojektowane aby odzwierciedla³y logikê
procesów towarzysz¹cych pracy dozoru, bez sztywnego odniesienia do konkretnych
dokumentów systemu ERP. Terminologia zastosowana do opisu funkcji musi byæ
prosta, nawi¹zywaæ do okreœleñ technicznych, stosowanych w praktyce.
— Sprawny system pomocy dla u¿ytkowników
— Zarz¹dzanie uprawnieniami u¿ytkowników: standardowe mechanizmy do zarz¹dzania uprawnieniami, dostêpne w systemie transakcyjnym s¹ w przypadku tego projektu
niewystarczaj¹ce. W systemie mySAP uprawnienia definiowane s¹ do klasy obiektów
(np. miejsc powstawania kosztów) na poziomie obszaru rachunku kosztów. W projektowanym systemie konieczne bêdzie zaimplementowanie dodatkowych funkcji
ograniczaj¹cych uprawnienie do konkretnych obiektów dekretacji, np. grupy miejsc
powstawania kosztów, za któr¹ odpowiedzialny jest kierownik oddzia³u eksploatacji
maszyn. Rozwi¹zanie to zosta³o przetestowane w systemie Ekspert SMG.

1.2. T e c h n o l o g i a
Do opracowania panelu zak³adamy wykorzystanie komponentów oprogramowania opracowanych do obs³ugi hurtowni danych.
Koniecznym warunkiem wdro¿enia projektu jest zainstalowanie terminali do wprowadzania danych w komorach maszyn ciê¿kich pod ziemi¹. Wymaga³o to bêdzie zastosowania odpowiedniej jakoœci sprzêtu elektronicznego, dopuszczonego do pracy pod ziemi¹,
odpornego na oddzia³ywanie szkodliwych czynników mikroklimatu kopalni. Musi tak¿e
zostaæ dokonany znaczny postêp w zakresie budowy infrastruktury do przesy³ania danych
telemetrycznych pod ziemi¹. W Oddzia³ach Górniczych KGHM Polska MiedŸ S.A. wdra¿any jest projekt uruchomienia ³¹cznoœci radiowej pod ziemi¹, zastosowana technologia ma
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umo¿liwiaæ tak¿e przesy³anie danych telemetrycznych. Umo¿liwi to po³¹czenie terminali
pod ziemi¹ z serwerami na powierzchni.

2. Propozycje optymalizacji wybranych procesów ewidencji danych
Zakres merytoryczny dokumentacji prowadzonej w dzia³ach Maszyn Do³owych jest
bardzo rozleg³y. Dla ilustracji naszej propozycji optymalizacji, przedstawiliœmy przyk³ady
dwóch procesów, które ze wzglêdu na du¿¹ pracoch³onnoœæ powinny byæ zmodyfikowane
w pierwszej kolejnoœci.
2.1. P r z y k ³ a d I – o b s ³ u g a z m i a n y w o d d z i a l e e k s p l o a t a c j i m a s z y n
Sztygar oddzia³u eksploatacji maszyn, przez ca³¹ zmianê bêdzie mia³ uruchomiony
elektroniczny formularz z list¹ pracowników przypisanych do jego zmiany. W trakcie
zmiany bêdzie do niego wprowadza³ odpowiednie informacje.
Na pocz¹tku zmiany wprowadzi dane o realizacji planowanego ob³o¿enia SMG. Technicznie zadanie to sprowadzaæ siê bêdzie do wprowadzenia odpowiednich numerów maszyn oraz symboli oddzia³ów zlecaj¹cych prace przy nazwiskach konkretnych operatorów.
W przypadku wyst¹pienia awarii SMG informacja bêdzie wprowadzana do formularza
z podaniem czasu wyst¹pienia awarii.
W dalszej kolejnoœci opisywana bêdzie praca pozosta³ych pracowników (mechaników)
pozostaj¹cych na komorze naprawczej maszyn. Dla ka¿dego pracownika wprowadzony
zostanie odpowiedni kod roboty oraz oznaczenie maszyny przy której pracowa³. W przypadku kiedy mechanik bedzie realizowa³ obs³ugê kilku maszyn, mo¿na bêdzie w prosty
sposób podzieliæ dniówkê pracownika na odpowiedni¹ iloœæ czêœci. Jako nowy element
w tym procesie proponujemy, aby oprócz pracy mechaników w³asnych rejestrowaæ prace
serwisantów obcych, których udzia³ systematycznie roœnie.
Wreszcie po zakoñczeniu zmiany roboczej sztygar wprowadzi odpowiednie statusy
opisuj¹ce przyczyny postoju pozosta³ych maszyn na stanie komory, przy czym dla usprawnienia pracy mo¿e pos³u¿yæ siê w tym celu danymi z poprzedniej zmiany. Dziêki temu
aktualizacja danych zapewne sprowadzi siê tylko do drobnych korekt.
Tak zdefiniowany proces zabezpiecza nastêpuj¹ce potrzeby w zakresie raportowania
i ewidencji danych:
1. Raportowania o realizacji ob³o¿enia maszyn dla dyspozytora górniczego – odpowiednia
informacja bêdzie dostêpna dla dyspozytora górniczego, bez koniecznoœci sk³adania
meldunków telefonicznych przez sztygara zmianowego.
2. Ewidencjê dniówek pracowników fizycznych pod ziemi¹ – modu³ HR-TM.
3. Ewidencjê dotycz¹c¹ czasu u¿ytkowania maszyn – modu³ PM.
Informacje dotycz¹ce operatorów i maszyn wys³anych do pracy w ruchu kopalni mo¿na
wykorzystaæ w formularzu dedykowanym dla s³u¿b dozoru oddzia³u górniczego. Informacja
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o operatorach wys³anych do pracy na jego oddziale wraz z numerami maszyn by³oby
automatycznie wprowadzana do formularza. Sztygar górniczy uzupe³nia³by te informacje
o dane dotycz¹ce rodzaju wykonywanej pracy oraz wykonu iloœciowego. Pozostaje w tym
przypadku problem techniczny – w jaki sposób zapewniæ sztygarowi górniczemu dostêp do
elektronicznego formularza na froncie eksploatacyjnym? Rozwi¹zaniem tego problemu
mo¿e byæ zastosowanie urz¹dzeñ mobilnych – palmtopów, przystosowanych konstrukcyjnie
do pracy w ciê¿kich warunkach.
2.2. P r z y k ³ a d I I – e w i d e n c j a u s ³ u g s e r w i s o w y c h
Proces zlecania i rozliczenia us³ug serwisowania SMG jest objêty bardzo szczegó³ow¹
procedur¹ formaln¹, która jest uci¹¿liwa zarówno dla kopalni jak równie¿ dla obcych
podmiotów realizuj¹cych zlecenia. W dokumentacji papierowej us³ugi (w protokole odbioru us³ug, które serwis wysy³a na kopalniê) ujête s¹ szczegó³owo zu¿yte materia³y
i czêœci zamienne oraz iloœæ roboczogodzin pracy konkretnych serwisantów. Informacje te
s¹ sprawdzane w kopalni pod wzglêdem merytorycznym oraz w kontekœcie zgodnoœci
z ustaleniami umowy zawartej z serwisem przez Oddzia³. Po formalnym zatwierdzeniu
papierowej faktury ze szczegó³owymi za³¹cznikami, w module PM rejestrowana jest tylko
skromna informacja:
— iloœci i koszty robocizny oraz
— wartoœæ materia³ów.
Proponujemy aby ca³y proces realizowany by³ w formie elektronicznej. Wyeliminowa³oby to du¿¹ pracoch³onnoœæ zwi¹zan¹ ze sprawdzaniem zgodnoœci protokó³ów odbioru
us³ugi serwisowanej z ustaleniami zapisanymi w kontraktach. Dotyczy to szczególnie sprawdzania zgodnoœci ceny ka¿dej drobnej czêœci z pozycjami cennika. Wymagaæ to bêdzie
zastosowania odpowiedniego oprogramowania, które zapewni³yby mo¿liwoœæ bezpiecznego po³¹czenia pomiêdzy zleceniodawc¹ us³ug Oddzia³ami Górniczymi KGHM Polska
MiedŸ S.A. oraz podmiotami odpowiedzialnym za realizacjê. Na rynku s¹ oferowane tego
typu programy. Po wdro¿eniu optymalizacji, procedura obs³ugiwana by³aby w nastêpuj¹cy
sposób:
1. Do systemu wprowadzane by³yby informacje odnoœnie umowy na realizacjê us³ug
z danym serwisem, tzn. cennik czêœci zamiennych oraz stawki za roboczogodzinê
pracy serwisantów (stawki mog¹ byæ zró¿nicowane w zale¿noœci od kwalifikacji
mechanika).
2. Zg³oszenie zlecenia us³ugi wprowadzane by³oby bezpoœrednio do systemu. Do opisu
uszkodzeñ SMG zastosowana zostanie systematyczna klasyfikacja. Dziêki temu w zg³oszeniu wskazany bêdzie precyzyjnie element, który uleg³ awarii, np. „piasta przód prawa
strona”.
3. W kolejnym kroku do us³ugi przydzielane s¹ materia³y (na podstawie pozycji w cenniku) oraz ustalany termin realizacji, mo¿na tu wprowadziæ konkretnego mechanika ze
stawk¹ za godzinê pracy.
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4. Po zakoñczeniu prac zwi¹zanych ze zleceniem, dozór potwierdza ten fakt i system mo¿e
automatycznie wygenerowaæ protokó³ odbioru us³ugi na podstawie, którego serwis
wystawi fakturê. Odpada zupe³nie pracoch³onnoœæ zwi¹zana ze sprawdzaniem protoko³ów dostarczanych przez serwisy.
Szczegó³owa informacja zwi¹zana z udokumentowaniem us³ugi zapisana zostanie w bazie
hurtowni danych. Bêdzie wykorzystywana do analiz kosztów utrzymania SMG, prowadzenia statystyk awaryjnoœci poszczególnych podzespo³ów oraz w sposób poœredni do oceny
jakoœci pracy serwisów (opóŸnienia w realizacji zg³oszeñ, reklamacje itd.).

Podsumowanie
W zwi¹zku z tym, ¿e proces wdro¿enia planowanych funkcjonalnoœci systemu mySAP
zosta³ zrealizowany, nast¹pi³ w³aœciwy moment, aby czêœæ potencja³u s³u¿b informatycznych
firmy zaanga¿owaæ do przeprowadzenia optymalizacji procedur ewidencyjnych.
KGHM Polska MiedŸ S.A. posiada odpowiednie zasoby konieczne do realizacji tego
projektu:
— infrastrukturê techniczn¹ oraz
— doœwiadczony zespó³ pracowników, w którego sk³ad wchodz¹ informatycy z Oddzia³u COPI i analitycy z Dzia³ów Maszyn Do³owych.
Zastosowanie panelu zarz¹dzania dla s³u¿b dozoru zmieni³oby jego dotychczasowy,
przewa¿nie negatywny stosunek do systemu mySAP.
Oprócz wymiernych efektów w postaci redukcji pracoch³onnoœci dla szczególnie obci¹¿anej grupy pracowników dozoru, w sposób systematyczny wyeliminowano by przyczyny
b³êdów w dekretacji dokumentów. Zapewnienie w³aœciwej jakoœci danych jest zagadnieniem
priorytetowym, warunkuj¹cym zasadnoœæ ponoszenia w przysz³oœci nak³adów na opracowanie i wdro¿enia zaawansowanych systemów dla potrzeb zarz¹dzania ci¹giem produkcyjnym w KGHM Polska MiedŸ S.A.
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DATA INPUT EVIDENCE OPTIMISATION IN MINING MACHINERY DIVISIONS IN KGHM POLSKA MIEDŸ S.A.
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Abstract
Implementation of computer system mySAP in divisions of KGHM Polska MiedŸ S.A. caused perceptible
increase in personnel duties working on creating different documents and papers caused by mechanic and mining
supervision services. In consequence problems concerning mistakes in decretal documentation and numerous
delays in data input revealed. After implementation of software automating information generating procedures
for use of mining machinery management mentioned circumstances brought about limited utilisation of data
comparison capability and analytical purposes.
Authors, in paper, propose software solution for middle management mining supervision services. Project,
which in their understanding, is based on computer software use supports data input procedures of which
responsible are mining supervision services. New solutions could radically reduce labour intensity connected
with evidence activity as well as would allow in comprehensive way eliminate mistakes in decretal documentation.
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Komputerowe wspomaganie rachunkowoœci
organizacji wielozak³adowej – SZYK/KFK
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Streszczenie
W referacie przedstawiono nowe rozwi¹zania technologiczne i funkcjonalne systemu SZYK z zakresu obs³ugi
sfery finansowo ksiêgowej, z uwzglêdnieniem specyfiki organizacji korporacyjnych. Przedstawiono rozwi¹zania
wspieraj¹ce m.in. obieg dokumentów wraz z ich kontrol¹ merytoryczn¹, a tak¿e zarz¹dzanie finansami organizacji
wielozak³adowych.

Wprowadzenie
Wymogi rynku oraz powstanie w obszarze górnictwie wêgla kamiennego jednostek
koncernowych powoduj¹, ¿e obok dotychczasowego zakresu œwiadczonych us³ug informatycznych polegaj¹cych na udostêpnianiu i przetwarzaniu systemów informatycznych,
pojawi³o siê zapotrzebowanie na aplikacje udostêpniane przez Internet oraz na tworzone
i przechowywane centralnie zasoby informacyjne (bazy danych).
Kilka lat temu, wspólnie z przedstawicielami kopalñ i spó³ek wêglowych, COIG S.A.
rozpocz¹³ budowê nowej generacji systemu SZYK, której celem jest rozszerzenie aktualnej
funkcjonalnoœci zastosowañ systemu, z jednoczesnym unowoczeœnieniem technologicznym,
ukierunkowanym na rozwi¹zania z centraln¹ baz¹ danych oraz technologiê webow¹ [1].

* Mgr, ** Mgr in¿., Centralny Oœrodek Informatyki Górnictwa S.A., Katowice.
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Zarz¹dzanie z³o¿onym organizmem jakim jest bran¿a górnictwa wêgla kamiennego
wymaga wsparcia poprzez zastosowanie nowoczesnych narzêdzi informatycznych, opartych
o najnowsze techniki i technologie informatyczne. Szczególnie potrzeby te wyst¹pi³y w zarz¹dzaniu najwiêksz¹ spó³k¹ wêglow¹, jak¹ jest Kompania Wêglowa S.A.
W ramach prac nad now¹ generacj¹ systemu SZYK powsta³ Kompleks Finansowo-Ksiêgowy SZYK/KFK, przeznaczony do obs³ugi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla
celów rachunkowoœci formalnej i zarz¹dczej. Kompleks SZYK/KFK zapewnia funkcjonalnoœæ okreœlon¹ przez ustawodawstwo i przepisy zarówno krajowe jak i obowi¹zuj¹ce w ramach
UE oraz pozwala na prowadzenie ksi¹g rachunkowych i rejestrów ewidencyjnych w jednostkach gospodarczych o ró¿nym zakresie dzia³alnoœci i strukturach organizacyjnych. W szczególnoœci pozwala na obs³ugê jednostek o strukturze wielozak³adowej. Kompleks SZYK/KFK
bazuje na ujednoliceniu podstawowych kryteriów, standaryzuj¹cych informacjê z zakresu
ekonomiczno - finansowego, w sk³ad których wchodz¹ takie elementy jak: jednolity plan kont,
jednolity opis œrodowiska rachunkowoœci formalnej, centralna kartoteka kontrahentów, jednolite zasady dekretacji dokumentów dla potrzeb rachunkowoœci formalnej. W ramach ca³ego
Kompleksu SZYK/KFK prowadzona jest globalna gospodarka dokumentami, a precyzyjne
ocechowanie zapisów ksiêgowych pozwala na dr¹¿enia informacji od ogó³u do szczegó³u.

1. Budowa Kompleksu Finansowo-Ksiêgowego
Budowa Kompleksu Finansowo-Ksiêgowego SZYK/KFK uwzglêdni³a za³o¿enie sprawnego zarz¹dzania organizacj¹ korporacyjn¹ [3]. Kompleks SZYK/KFK posiada budowê
modu³ow¹, a poszczególne wyró¿nione modu³y obs³uguj¹ce niezale¿ne obszary ewidencyjno- rozliczeniowe, stanowi¹ jednoczeœnie ksiêgi pomocnicze dla ksiêgi g³ównej. Kompleks
SZYK/KFK komunikuje siê tak¿e poprzez integracyjne powi¹zania z innymi kompleksami
nowej generacji systemu SZYK: Kompleksem Zatrudnieniowo-P³acowym SZYK/KZ, Kompleksem Logistyki Materia³owej SZYK/KLM, Kompleksem Produkcyjno-Technicznym
SZYK/KPT, Kompleksem Sprzeda¿y SZY/KSP, na okolicznoœæ dekretowania zjawisk gospodarczych, rejestrowanych w w/w kompleksach.
W sk³ad kompleksu SZYK/KFK wchodz¹ nastêpuj¹ce modu³y:
— Centralna kartoteka kontrahentów – CKK,
— Ksiêga G³ówna – KG,
— Rozliczanie kosztów – RK,
— Obs³uga zakupu i sprzeda¿y – OZS,
— Obs³uga finansów – FIN: Centralne rozrachunki – CR, Obs³uga kasy – CRK,
— Obs³uga rozrachunków przeterminowanych – CRO,
— Aktywa trwa³e i finansowe – ATF.
Poszczególne modu³y, obs³uguj¹ce niezale¿ne procesy ewidencyjno rozliczeniowe, wyposa¿one s¹ w funkcje pozwalaj¹ce na automatyczne tworzenie dekretów ksiêgowych,
w oparciu o jednolicie opisane œrodowisko rachunkowoœci.
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Na rysunku 1 przedstawiono budowê modu³ow¹ Kompleksu SZYK/KFK oraz jego
powi¹zania z z pozosta³ymi kompleksami SZYK, w których rejestrowane s¹ zjawiska maj¹ce
skutki ksiêgowe.

Rys. 1. Budowa modu³owa kompleksu SZYK/KFK oraz jego powi¹zania z innymi kompleksami nowej
generacji systemu SZYK
Fig. 1. Modular structure of the SZYK/KFK complex and its connections with different
complexes of a new generation of the SZYK system

Kompleks SZYK/KFK przechowuje swoje zasoby w centralnej bazie danych z wydzielonymi obszarami dla poszczególnych dziedzin (modu³ów). Modu³y te, o ile s¹ eksploatowane przez organizacjê o strukturze wielozak³adowej, przechowuj¹ dane w uk³adzie
wed³ug zak³adów, w dziedzinowych obszarach. Taka organizacja budowy bazy danych
kompleksu SZYK/KFK gwarantuje spójnoœæ przechowywanych informacji, a tak¿e pozwala
na efektywn¹ obs³ugê wielu procesów centralnych, realizowanych zarówno z poziomu
centrali jak i z poziomu dowolnego zak³adu. Przyjêta w kompleksie SZYK/KFK budowa
bazy powoduje, ¿e raz zarejestrowany dokument widziany jest przez wszystkich zainteresowanych, zarówno do celów analiz jak i do dalszej pracy z dokumentem. Dla dokumentów
obcych, mo¿na definiowaæ œcie¿ki obiegu wraz z elementami kontroli merytorycznej. Modu³y kompleksu SZYK/KFK wszystkie zarejestrowane dokumenty przechowuj¹ w rejestrach wg zak³adów, z uwzglêdnieniem zwi¹zków hierarchicznych pomiêdzy informacjami
elementarnymi i zagregowanymi. Pozwala to na przeprowadzanie, z dowolnego poziomu,
analiz dr¹¿¹cych informacje od ogó³u do szczegó³u. Budowa bazy kompleksu SZYK/KFK
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u³atwia tak¿e obs³ugê, ci¹gle zachodz¹cych w ramach jednostek bran¿y górnictwa, zmian
reorganizacyjnych polegaj¹cych m.in. na ³¹czeniu zak³adów.
Aby tak skonstruowane zasoby danych i informacji oraz realizowanie procesów ze sfery
gospodarowania œrodkami finansowymi, by³y bezpieczne, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku systemów sieciowych opartych o sieci pañstwowe i prywatne, przyjêto
w rozwi¹zaniach Kompleksu Systemu SZYK/KFK szereg rozwi¹zañ chroni¹cych zasoby
bazodanowe [2].
Bezpieczeñstwo internetowych rozszerzeñ Kompleksu SZYK/KFK gwarantuj¹ m.in.:
— dostêp aplikacji internetowych do bazy danych poprzez wyspecjalizowan¹ rolê u¿ytkownika,
— definiowanie sieci uprawnieñ wewn¹trz aplikacji, okreœlaj¹cych dostêp do wskazanych zakresów merytorycznych (modu³, funkcja, obiekt) wraz z okreœleniem typu
dostêpu (edycja/przegl¹danie),
— pe³ny audit wszystkich kluczowych operacji.
W zale¿noœci od kompetencji u¿ytkownika, mo¿e on mieæ dostêp do zasobów w wielu
zak³adach w ramach ca³ej organizacji. Nie bez znaczenia dla bezpieczeñstwa gospodarowania œrodkami finansowymi jest maksymalna eliminacja czynnika ludzkiego, czyli zast¹pienie szeregu czynnoœci wykonywanych dot¹d rêcznie przez kilka osób, procesem
przetwarzanym elektronicznie. Dlatego, w wielu dzia³aniach z w/w zakresu, realizowanych
na ró¿nych poziomach organizacji wielozak³adowej za pomoc¹ Kompleksu SZK/KFK, lista
czynnoœci manualnych zosta³a zredukowana do niezbêdnego minimum.

2. Wybrane elementy kompleksu szyk/kfk wspomagaj¹ce obs³ugê procesów
z obszaru rachunkowoœci formalnej
Nowe rozwi¹zania Kompleksu SZYK/KFK pozwalaj¹ na efektywn¹ i bezpieczn¹ gospodarkê zasobami informacyjnymi, na dowolnym poziomie organizacji o strukturze wielozak³adowej. Wiele strategicznych opisów œrodowisk ewidencyjnych jest obs³ugiwanych w sposób centralny, gwarantuj¹cy spójnoœæ rejestracji wszystkich zjawisk gospodarczych, zachodz¹cych w organizacji. Wybrane procesy biznesowe mog¹ byæ realizowane zarówno
z poziomu zak³adu, jak i z poziomu centrali, Przy czym z poziomu centrali dostêpne s¹ do
przegl¹dania wszystkie rejestry ewidencyjne. O wymienionych powy¿ej zakresach dostêpu
decyduj¹ zdefiniowane przez u¿ytkownika kompetencje, zapisane w zasobach administratora Kompleksu SZYK/KFK.
2.1. C e n t r a l n a K a r t o t e k a K o n t r a h e n t ó w
Klasycznym przyk³adem centralnej obs³ugi procesu ewidencji jest nowy modu³ systemu
SZYK, Centralna Kartoteka Kontrahentów – CKK, w którym œciœle okreœlona jest rola
„centrali” i „zak³adu”, czyli podmiotów wspólnie uczestnicz¹cych w procesie rejestracji

361
kontrahentów. W procesie tym wyró¿niono etap zg³aszania propozycji wprowadzenia nowego lub modyfikacji istniej¹cego podmiotu i etap zatwierdzania propozycji. Przyjêty
sposób obs³ugi kartoteki gwarantuje utrzymanie jednolitego, w skali ca³ej organizacji,
rejestru wszystkich podmiotów uczestnicz¹cych w zjawiskach gospodarczych w niej zachodz¹cych. Centralna Kartoteka Kontrahentów, oprócz aktualnych cech ewidencjonowanych
podmiotów, rejestruje tak¿e historiê wszelkich zmian zachodz¹cych dla poszczególnych
kontrahentów, w tym tak¿e okresy i przyczyny blokowania kontrahentów do udzia³u
w jakichkolwiek transakcji, co pozwala wszystkim podejmuj¹cym decyzje gospodarcze, na
analizê wiarygodnoœci kontrahenta. Centralna Kartoteka Kontrahentów pozwala tak¿e,
w organizacji wielozak³adowej o rozproszonej strukturze topologicznej, na przeanalizowanie bilansu kontrahenta, w skali ca³ej organizacji z dowolnego jej poziomu.
Na rysunku 2 podano schemat przedstawiaj¹cy proces centralnej obs³ugi ewidencji
podmiotów.

Rys. 2. Schemat procesu centralnej obs³ugi ewidencji podmiotów
Fig. 2. Process diagram – central service of subjects registration

2.2. O p i s œ r o d o w i s k a d l a r a c h u n k o w o œ c i f o r m a l n e j
W ramach nowych rozwi¹zañ kompleksu SZYK/KFK przyjêta zosta³a zasada globalnej
gospodarki dokumentami. W tym celu stworzona zosta³a klasyfikacja opisuj¹ca przeznaczenie dokumentu w procesie zarz¹dzania organizacj¹, wykorzystywana we wszystkich
obszarach kompleksu SZYK/KFK, ewidencjonuj¹cych lub tworz¹cych dokumenty opisuj¹ce poszczególne zjawiska gospodarcze. Klasyfikacja ta pozwala na zdefiniowanie zarówno
dokumentów bêd¹cych podstaw¹ ewidencji ksiêgowej, jak i dokumentów pomocniczych.
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Utworzona w ten sposób klasyfikacja, jednolita dla ca³ej wielozak³adowej organizacji,
pozwala na stworzenie unikalnej sygnatury dla ka¿dego dokumentu wchodz¹cego lub
wychodz¹cego z obszaru rachunkowoœci formalnej. Pe³ni¹cy rolê registratury centralny
rejestr dokumentów, rejestruje wszystkie wp³ywaj¹ce b¹dŸ tworzone dokumenty modu³ów
dziedzinowych Kompleksu SZYK/KFK.
Centraln¹ obs³ug¹ w ramach Kompleksu SZYK/KFK zosta³y objête tak¿e elementy
opisuj¹ce œrodowisko dekretacji zjawisk gospodarczych, takie jak:
— plan kont,
— rodzaje dowodów, grupuj¹ce dokumenty, bêd¹ce podstaw¹ zapisów w ksiêgach
rachunkowych wg Ÿróde³ ich powstania,
— typy operacji, charakteryzuj¹ce operacje na dokumencie Ÿród³owym,
— procesy (stanowiska kosztów), opisuj¹ce dzia³alnoœæ lub czynnoœæ realizowan¹ w ramach wszelkich dzia³añ organizacji,
— pozycja kalkulacyjna, opisuj¹ca rodzaj kosztu wg Ÿród³a pochodzenia.
Wszystkie te w/w elementy, uzupe³nione jednolitymi zasadami dekretacji zjawisk
gospodarczych w ramach ca³ej organizacji wielozak³adowej, pozwalaj¹ na jednoznaczn¹
identyfikacjê zjawisk oraz ich interpretacjê zarówno w obszarze rachunkowoœci formalnej, jak i zarz¹dczej. Pozwalaj¹ tak¿e na sporz¹dzanie centralnego zestawienia obrotów
i sald.
2.3. O b i e g d o k u m e n t ó w f i n a n s o w y c h
Istotnym problemem, maj¹cym wp³yw na poprawny stan ksi¹g i rejestrów dziedzinowych, ewidencjonuj¹cych zjawiska gospodarcze w ramach struktury wielozak³adowej, jest
w³aœciwa kontrola merytoryczna i obieg dokumentów finansowych. Jednolite opisy œrodowisk rejestruj¹cych dokumenty finansowe (faktury, noty odsetkowe, wyci¹gi bankowe) za
pomoc¹ rozwi¹zañ Kompleksu SZYK/KFK, pozwalaj¹ na obs³ugê obiegu dokumentów
w skali ca³ej organizacji. Ma to szczególne znaczenie, gdy dokument dotyczy kilku zak³adów. Celem œledzenia obiegu w/w dokumentów, udostêpniono funkcje pozwalaj¹ce na
budowanie œcie¿ek obiegu dokumentów wraz z analiz¹ poszczególnych etapów ich obs³ugi.
Funkcje te definiuj¹, dla poszczególnych u¿ytkowników modu³ów Kompleksu SZY/KFK,
czynnoœci do wykonania (etapy kontroli merytorycznej), dla wskazanych typów dokumentów. W zale¿noœci od zdefiniowanych kompetencji, z dowolnego poziomu organizacji
(np. centrali), mo¿e odbywaæ siê œledzenie obiegu dokumentów finansowych wraz z ich
etapem obs³ugi. Istotnym elementem rozliczeñ, w ramach organizacji o strukturze wielozak³adowej, jest obs³uga not miêdzyzak³adowych. Noty te pojawiaæ siê mog¹ zarówno
w procesie centralnych rozliczeñ z kontrahentami, jak i w toku procesów realizowanych
wewn¹trz organizacji. Nowe rozwi¹zania Kompleksu SZYK/KFK, wykorzystuj¹c wspóln¹
bazê ksiêgi g³ównej dla wszystkich zak³adów, pozwalaj¹ na jednoczesn¹ i spójn¹ dekretacjê
dokumentów dotycz¹cych wielu zak³adów.
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2.4. R o z l i c z e n i a g o t ó w k o w e i b e z g o t ó w k o w e
Nowe rozwi¹zania Kompleksu SZYK/KFK silnie wspieraj¹ sferê zarz¹dzania finansami
w organizacji wielozak³adowej. Oparty o centralny rejestr rozrachunków modu³ Centralnych
Rozrachunków – CR, pozwala na obs³ugê z dowolnego poziomu organizacji rozrachunków
cywilno prawnych, za pomoc¹ œrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak
i w formach bezgotówkowych. Modu³ pozwala tak¿e na obs³ugê spraw windykacyjnych
z udzia³em wielu zak³adów, z dowolnego poziomu organizacji. Wspieraj¹cy równie¿ sferê
zarz¹dzania finansami modu³ Obs³ugi rozrachunków przeterminowanych – CRO, pozwala
na obs³ugê procesu monitowania i wystawiania not odsetkowych z poziomu zak³adu w³aœciciela nale¿noœci, jak i z poziomu centrali. Z poziomu centrali dostêpny jest tak¿e rejestr
not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów, zarejestrowanych w poszczególnych zak³adach organizacji. Modu³ Obs³uga Kasy – CRK, pozwala na œledzenie z poziomu centrali aktualnego stanu œrodków pieniê¿nych, zgromadzonych w kasach poszczególnych
zak³adów.
2.5. S p r a w o z d a w c z o œ æ f i n a n s o w a i k o s z t o w a
Dla przedstawienia stanu finansowego organizacji wielozak³adowej, w ramach Kompleksu SZYK/KFK opracowano pakiet pozwalaj¹cy na budowanie sprawozdañ oraz definiowanie dowolnych wielkoœci (wskaŸników) opisuj¹cych kondycjê finansow¹ organizacji.
Pakiet ten wyposa¿ony w mechanizm obs³ugi uprawnieñ, pozwala na definiowanie parametrów sprawozdañ, ich wykonywanie (obliczanie i autoryzacjê) lub przegl¹danie. Pozwala tak¿e na porównywanie wielkoœci sprawozdañ w poszczególnych odcinkach czasu. Za
pomoc¹ tego pakietu, w oparciu o ujednolicone w skali bran¿y parametry, sporz¹dzane s¹
tak¿e bran¿owe sprawozdania kosztowe.

Wnioski
1. Nowe rozwi¹zania kompleksu SZYK/KFK gwarantuj¹ funkcjonalnoœæ niezbêdn¹ dla
bezpiecznej obs³ugi organizacji o strukturze wielozak³adowej.
2. Zastosowane w praktyce nowe rozwi¹zania Kompleksu SZYK/KFK pozwalaj¹ na elastyczne zarz¹dzanie sfer¹ ksiêgow¹ i finansow¹ w organizacji o strukturze wielozak³adowej, poprzez umo¿liwianie dostêpu do zasobów i realizowanych procesów z ró¿nych poziomów organizacji.
3. Polityka ewidencji i rozliczania zjawisk gospodarczych realizowana za pomoc¹ rozwi¹zañ kompleksu SZYK/KFK gwarantuje w sposób jednolity i spójny, interpretacjê
zachodz¹cych w organizacji zjawisk gospodarczych.
4. Zasoby kompleksu SZYK/KFK stanowi¹ wiarygodn¹ bazê dla przeprowadzania z poziomu centrali organizacji wielozak³adowej, analiz zarz¹dczych i kontrolingowych.
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COMPUTER-AIDED SUPPORT OF A BOOKKEEPING DEPARTMENT IN A MULTI-UNIT ORGANIZATION – SZYK/KFK
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Abstract
In the paper new technological and functional solutions of the SZYK system were presented. The solutions
refer to the realm of finances and bookkeeping with respect to the specifics of corporate organizations. The
presented solutions support the workflow of documents along with their substantive control, as well as the financial
management of multi-unit organizations.
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Doœwiadczenia ruchowe w zakresie wizualizacji
i tworzenia map prognozowanych wp³ywów eksploatacji
na powierzchniê terenu w KWK „Jankowice”

S³owa kluczowe
Eksploatacja podziemna, deformacja powierzchni, mapy cyfrowe, wizualizacja
Streszczenie
Referat opisuje praktyczne wykorzystanie programów komputerowych w zakresie prognozowania deformacji
terenu górniczego, bêd¹cego pod wp³ywem eksploatacji górniczej.
Praca przedstawia sposób interpretacji i wizualizacji prognozowanej rzeŸby terenu oraz projektowanych
obiektów, budowanych przy u¿yciu ska³y p³onnej.

1. Tworzenie mapy cyfrowej
Bogatsi o nowe techniki i technologie pozyskiwania oraz przetwarzania danych staramy
siê umiejêtnie je wykorzystywaæ tak, aby nasza praca stawa³a siê efektywniejsza i przyjemniejsza.
Dzia³ mierniczo-geologiczny Kopalni Jankowice dysponuje nowoczesnym sprzêtem
geodezyjnym oraz bogatym oprogramowaniem komputerowym. Obecnie pracujemy na
oprogramowaniu cadowskim wykorzystuj¹c AutoCada Map z nak³adk¹ GeoLisp oraz program Minescape firmy Mincom International. Oba te programy maj¹ pe³n¹ wymianê danych
zarówno tekstowych jak i graficznych (*.txt, *.dxf, *.dwg).

* Mgr in¿., KW S.A. Kopalnia Wêgla Kamiennego „Jankowice”, Rybnik.
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Ponadto doskonale wspó³pracuj¹ ze specjalistycznym oprogramowaniem EDBJ-OPN
prof. J. Bia³ka stosowanym do prognozowania deformacji terenu górniczego wskutek eksploatacji podziemnej z³o¿a.
Dwa pierwsze wymienione programy wykorzystujemy do tworzenia szeroko pojêtej
mapy cyfrowej. Dysponujemy cyfrow¹ map¹ powierzchni uzyskan¹ ze zdjêæ lotniczych
i aktualizowan¹ na bazie pomiarów tachimetrycznych z instrumentów z rejestratorem danych, a w najbli¿szej przysz³oœci równie¿ z pomiarów GPS. Proces tworzenia cyfrowej mapy
powierzchni trwa ju¿ 10 lat. Równoczeœnie od 3 lat w fazie wdra¿ania jest model z³o¿a oraz
wektorowa mapa wyrobisk górniczych.
Programy te oprócz powy¿szego zastosowania staramy siê dostosowaæ do innych zadañ
wynikaj¹cych ze specyfiki dzia³alnoœci zak³adu górniczego.
Na konkretnym przyk³adzie przedstawiamy sposobów wykorzystania oraz wspó³pracy
posiadanego przez nas oprogramowania.

2. Likwidacja czêœci zak³adu górniczego
Nasza kopalnia w br. zakoñczy³a proces likwidacji jednego z szybów wydobywczych
i wszystkich obiektów z nim zwi¹zanych.
Po likwidacji czêœci zak³adu górniczego pozosta³o oko³o 77 ha powierzchni terenu, któr¹
nale¿y zrekultywowaæ i przekazaæ lokalnej spo³ecznoœci.
Teren ten jest po³o¿ony w bardzo osobliwym miejscu, otoczony lasami, w odleg³oœci
oko³o 500 m od g³ównej drogi ³¹cz¹cej Wodzis³aw, Rybnik oraz ¯ory. W bliskim s¹siedztwie zlikwidowanych szybów znajduje siê miejsce kultu religijnego, tzw. „Studzienka”, do
której chêtnie pielgrzymuj¹ okoliczni mieszkañcy. Z drugiej zaœ strony znajduje siê rejon
zwa- ³owania odpadów górniczych. Teren ten po likwidacji szybów poddany zostanie
oddzia³ywaniu intensywnej eksploatacji górniczej.

3. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych
W zwi¹zku z likwidacj¹ szybu 6 kopalni „Jankowice” zaistnia³a potrzeba zrekultywowania i zagospodarowania terenów po dzia³alnoœci górniczej.
W³adze kopalni zwróci³y siê do Wójtów Gmin Œwierklany i Marklowice, w granicach,
których znajduje siê obszar po zlikwidowanym szybie, z propozycj¹ stworzenia w tym
miejscu obiektów rekreacyjno-sportowych.
Pomys³ zosta³ zaakceptowany i obecnie trwaj¹ prace budowlane przy realizowaniu
obiektów.
Inicjatywa stworzenia w rejonie zlikwidowanego szybu obiektów rekreacyjno-sportowych
jest projektem tworzonym dla lokalnej spo³ecznoœci a równoczeœnie dla ochrony œrodowiska
naturalnego i ma na celu przywrócenie terenom poprzemys³owym wartoœci u¿ytkowej.
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Szyb 6

Rys. 1. Plan sytuacyjny szybu 6 KWK „Jankowie” wraz z obiektami przed likwidacj¹
Fig. 1. KWK “Jankowice” N° 6 shaft area map showing surface buildings, before closure

Przedsiêwziêcie realizowane jest przy wykorzystaniu odpadów górniczych, w tym:
odpadów poflotacyjnych, odpadów z robót przygotowawczych oraz ska³y p³onnej z zak³adu
przeróbczego, które jeszcze nie znalaz³y swojego miejsca w budownictwie i niestety zalegaj¹
na znacznym terenie tworz¹c nieestetyczne ha³dy.
Realizowany przez kopalniê Jankowice projekt jest przyk³adem dzia³alnoœci górniczej
nastawionej na ekonomikê rozs¹dnie pogodzon¹ z interesami spo³ecznymi.
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Studzienka

Rejon zwa³owania

Rys. 2. Teren po zlikwidowanym szybie z s¹siednimi obiektami
Fig. 2. The area after shaft closure with neighboring buildings shown

Tak w znacznym skrócie przebiega³a droga od likwidacji czêœci zak³adu górniczego do
momentu narodzenia siê projektu, który ma przywróciæ zdegradowane tereny po dzia³alnoœci
górniczej œrodowisku.

4. Tworzenie projektowanej rzeŸby terenu
Wraz z likwidacj¹ szybu dosz³o do uwolnienia znacznych zasobów wêgla.
Obecnie w tym rejonie trwa intensywna eksploatacja z³o¿a.
W wyniku eksploatacji teren ulegnie kolejnym procesom degradacji i dlatego pierwotny
projekt poddano obróbce uwzglêdniaj¹c prognozowane obni¿enia oraz dokonano jego korekty tak, aby min. zapewniæ sp³yw wód z wierzchowin.
Nasze zadanie przebiega³o kilkuetapowo.
1. Na podstawie pomiarów tachimetrycznych uzyskano wspó³rzêdne terenu, które w postaci
tekstowej zosta³y zaeksportowane do grafiki w œrodowisku Minescape.
2. Nastêpnie z pliku graficznego zosta³a stworzona powierzchniê trójk¹tow¹, która zosta³a
zapisana w postaci matematycznej, jako tzw. powierzchnia ekspresyjna.
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Rys. 3. Projekt budowy obiektów rekreacyjno-sportowych
Fig. 3. A plan of leisure and sports facilities
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Rys. 4. Eksploatacja pod projektowanymi obiektami rekreacyjno-sportowymi
Fig. 4. Mining under the planned leisure and sports facilities

3. W programie EDBJ-OPN obliczono obni¿enia terenu na podstawie danych z projektowanej eksploatacji.
4. Wielkoœci te zosta³y w postaci siatki punktów zaimportowane do pliku graficznego
Minescape,
5. Odejmuj¹c wartoœci obni¿eñ od powierzchni ekspresyjnej, uzyskano projektowan¹ rzeŸbê terenu.
6. W kolejnym etapie na prognozowan¹ rzeŸbê terenu na³o¿ono projekt budowy obiektów
rekreacyjno-sportowych.
7. Nastêpnie dokonano korekty projektu tak, aby zapewniæ grawitacyjny sp³yw wód
z wierzchowiny obiektu.
8. Obliczono ile kruszywa potrzeba na realizacjê projektu.

5. Uwagi koñcowe
Interesuj¹ce Kopalniê i projektanta dane uzyskano w formie cyfrowej, sprawnie i szybko.
Jednak niewielkie jest przekonanie o wiarygodnoœci informacji cyfrowej, dlatego konieczne
by³o stworzenie kilkudziesiêciu przekrojów przez uzyskane bry³y. Mimo, i¿ przekroje by³y
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TABELA 1
Przyk³adowe wielkoœci prognozowanych obni¿eñ obliczone przy pomocy programu EDBJ – OPN
TABLE 1
An example of predicted surface convergence calculated with EDBJ – OPN program

Rys. 5. Dane wyjœciowe z programu EDBJ-OPN w œrodowisku graficznym Minescape w postaci siatki
punktów 3D
Fig. 5. Output from EDBJ – OPN program shown as a 3D grid in Minescape graphical environment
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Rys. 6. Prognozowana rzeŸba terenu – widoku 3D
Fig. 6. Predicted surface topography – 3D view

Rys. 7. Docelowa rzeŸba terenu po zakoñczeniu budowy obiektów rekreacyjno-sportowych – widok z boku
Fig. 7. Target surface topography after construction of the leisure and sports facilities is complete – side view
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tworzone z automatycznego generowania danych przez program Minescape, proces ten zaj¹³
sporo cennego czasu a drukowane przekroje sporo materia³ów.
Wynik potwierdzony i identyczny z uzyskanym z obróbki cyfrowej.
Miejmy nadziejê, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci przekonanie do tego typu danych bêdzie
cieszy³o siê nie mniejszym zaufaniem, jakim dziœ obdarzamy mapê cyfrow¹. A o korzyœciach
p³yn¹cych z wykorzystywania oprogramowania w szerszym znaczeniu, nie tylko jako estetyczna i ³atwa w tworzeniu mapa wektorowa nie trzeba bêdzie nikogo przekonywaæ.

ALEKSANDER WARDAS, WIES£AW PIASECKI, ANNA MOKRY

VISUALIZING AND MAPPING PREDICTED INFLUENCE OF MINING AT KWK “JANKOWICE” MINE ON THE SURFACE –
FIELD TRIALS

Key words
Underground mining, surface deformation, digital maps, visualization
Abstract
Practical utilization of computer software for subsidence forecast of minig grounds which are under influence
of coal extraction is described.
The paper shows how to create a computer image of forecasted relief and constructed of mining waste
stockpile.
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Zastosowanie komputerowych metod modelowania,
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Streszczenie
W metodologii projektowania obserwuje siê przejœcie od doboru cech konstrukcyjnych pojedynczych maszyn
do planowania ca³ego cyklu ¿ycia z³o¿onych systemów mechanicznych. St¹d te¿, obok komputerowych modeli
cech konstrukcyjnych pojedynczych maszyn, pojawiaj¹ siê komputerowe modele œrodowiska pracy: wyrobisk,
dróg transportowych oraz cech antropometrycznych ludzi. Modele te „o¿ywiane” s¹ przez symulacje dzia³ania
ludzi i maszyn. Mo¿liwe jest wirtualne prototypowanie rozwi¹zañ konstrukcyjnych zarówno projektowanych
maszyn, jak i prototypowanie procesów realizowanych za pomoc¹ ju¿ istniej¹cych maszyn (urabianie, monta¿/demonta¿ oraz dyslokacja pod ziemi¹, naprawy i serwisowanie). Powstaj¹ca w toku u¿ytkowania maszyn
wiedza eksploatacyjna reprezentowana jest równie¿ w formie symulacji komputerowych i zarz¹dzana jest metodami in¿ynierii wiedzy. Repozytoria wiedzy udostêpniane s¹ na platformie internetowej we wszystkich fazach
cyklu ¿ycia maszyn górniczych.

Wprowadzenie
W metodologii projektowania obserwuje siê przejœcie od doboru cech konstrukcyjnych pojedynczych maszyn do planowania ca³ego cyklu ¿ycia z³o¿onych systemów
mechanicznych. W cyklu ¿ycia maszyn i urz¹dzeñ górniczych, po fazach projektowania, przygotowania i wytwarzania nastêpuj¹: instalacja w miejscu pracy pod ziemi¹,
* Doc. dr hab. in¿., ** Mgr in¿., *** Dr in¿., Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice.
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Rys. 1. Fazy cyklu ¿ycia maszyny górniczej
Fig. 1. Stages of mining machines life

eksploatacja, okresowe dyslokacje pomiêdzy wyrobiskami i zwi¹zane z tym operacje monta¿u/demonta¿u. Cykl ¿ycia koñczy wycofanie z eksploatacji (rys. 1).
W fazie projektowania stosowane jest wirtualne prototypowanie polegaj¹ce na weryfikacji modeli komputerowych w œwietle kryteriów funkcjonalnych, wytrzyma³oœciowych,
mo¿liwoœci wytwórczych, bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozszerzenie wirtualnego prototypowania na fazy eksploatacji wymaga zbudowania
wirtualnego œrodowiska pracy sk³adaj¹cego siê z modeli maszyn, wyrobisk i cech antropometrycznych ludzi.
Badania stanowiskowe wynikaj¹ z wymogów normowych, ale mog¹ byæ pomocne
w weryfikacji prototypów wirtualnych (Raport 2002). Utrzymanie ruchu maszyn górniczych oraz ich serwisowanie oparte jest na wiedzy upowszechnianej za pomoc¹ tradycyjnej Dokumentacji Techniczno Ruchowej na noœniku papierowym. Wykorzystuj¹c
metody in¿ynierii wiedzy budowane s¹ elektroniczne repozytoria zawieraj¹ce powtarzalne
elementy wiedzy w formie tekstów, rysunków 2D, modeli 3D, interaktywnych symulacji
monta¿u/demonta¿u. Repozytoria te udostêpniane s¹ na platformie internetowej.
Kszta³towanie bezpieczeñstwa w pracach prowadzonych w podziemnych wyrobiskach
oparte jest w g³ównej mierze na szkoleniach upowszechniaj¹cych bezpieczne metody pracy.
Materia³y szkoleniowe tworzone s¹ z wykorzystaniem metod wizualizacji komputerowej
i zawieraj¹ tak¿e rekonstrukcje zaistnia³ych w przesz³oœci wypadków.
Sta³y dop³yw do górnictwa nowych pracowników wymaga prowadzenia intensywnych
szkoleñ w obs³udze maszyn i urz¹dzeñ górniczych i upowszechniania bezpiecznych metod
pracy. Programy szkoleniowe w postaci interaktywnych symulacji objaœniaj¹cych dzia³anie
i obs³ugê maszyn s¹ stosowane w po³¹czenie z nowoczesnymi technologiami wirtualnej
(ang. Virtual Reality) i rozszerzonej rzeczywistoœci (ang. Augmented Reality).

1. Wirtualne prototypowanie maszyn górniczych
Z uwagi na zró¿nicowane wymagania u¿ytkowników maszyn górniczych, s¹ one wytwarzane w krótkich seriach lub w pojedynczych egzemplarzach. St¹d koszty prototypowania
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materialnego nie rozk³adaj¹ siê na wiêksz¹ liczbê produkowanych maszyn. Jeszcze bardziej
kosztowne staje siê prototypowanie materialne w skali ca³ego systemu górniczego. Wymienione okolicznoœci sprawiaj¹, ¿e prototypowanie wirtualne systemów górniczych staje
siê koniecznoœci¹, zaœ budowanie prototypów materialnych ogranicza siê w coraz wiêkszym
stopniu do pojedynczych maszyn.
System górniczy prototypowany jest w wybranych stanach, w jakich mo¿e siê on znaleŸæ
w warunkach rzeczywistych i wed³ug przyjêtych kryteriów. S¹ to tzw. stany kryterialne:
stany robocze

s1

stany awaryjne

s2

Prototypy wirtualne oceniane s¹ w œwietle nastêpuj¹cych kryteriów:
kryterium funkcjonalne

kr1

kryterium wytrzyma³oœciowe

kr2

kryterium mo¿liwoœci wytwórczych/technologicznoœæ

kr3

kryteria ergonomii

kr4

kryteria bezpieczeñstwa

kr5

kryteria ochrony zdrowia

kr6

Definicje wirtualnego prototypowania przyjmuj¹ jako przedmiot prototypowania modele komputerowe cech geometrycznych obiektów rzeczywistych (Dietrych 1985). Modele
te s¹ uk³adem celowo wybranych cech konstrukcyjnych obiektów rzeczywistych (Dietrych 1985).
W wirtualnym prototypowaniu, stosowane s¹ dwie klasy modeli:
modele cech geometrycznych obiektów materialnych

m1

modele cech antropometrycznych

m2

Metody stosowane w wirtualnym prototypowaniu dziel¹ siê na dwie zasadnicze klasy:
— metody podstawowe,
— metody szczegó³owe.
Do metod podstawowych zaliczamy:
modelowanie geometryczne obiektów materialnych

meth_b1

wizualizacja

meth_b2

animacja

meth_b3

symulacja

meth_b4

Z metod tych korzystaj¹ metody szczegó³owe (Chlebus 2000, MSC.visualNastran 2002,
MSC.Dytran 2002, MSC.Patran ver. 2004, MSC.Dytran 2001), z których najbardziej rozpowszechnione s¹:
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Metoda Elementu Skoñczonego (MES) (Finite Element Method) FEM

meth1

Metoda Elementów Granicznych (Boundary Element Method) BEM

meth2

Metoda Modelowania Cia³a Sztywnego (Rigid Body Modeling)

meth3

Szybkie Prototypowanie (Rapid Prototyping)

meth4

modelowanie cech antropometrycznych (Human Body Modeling)

meth5

Poprawnoœæ prototypu wirtualnego jest weryfikowana poprzez badania eksploatacyjne
lub doœwiadczalne. Weryfikacja prototypów wirtualnych maszyn górniczych osi¹gana jest
poprzez:
— badania doœwiadczalne na stanowiskach badawczych (Raport 2002),
— badania w warunkach eksploatacyjnych,
— rekonstrukcjê obiektów rzeczywistych (lub ich wybranych cech) w formie modeli
komputerowych metod¹ Reverse Engineering (Raport 2003a; Winkler i in. 2007c).
Tworzenie scenariuszy wirtualnego prototypowania oparte jest na schemacie pokazanym
na rysunku 2.

Rys. 2. Scenariusze wirtualnego prototypowania
Fig. 2. Scenarios of virtual prototyping

Scenariusze te utworzone s¹ przez nastêpuj¹ce klasy elementów:
— fazy cyklu ¿ycia systemu górniczego,
— kryteria prototypowania,
— stany kryterialne systemu górniczego,
— modele kryterialne,
— metody podstawowe,
— metody szczegó³owe.
Oznaczenia elementów s¹ zgodne z wczeœniej podanymi oznaczeniami w ramkach.
Indeksy i, j, k, l, m, n w ostatnich kolumnach tablicy oznaczaj¹, ¿e podany zbiór elementów
mo¿e byæ rozszerzony o dalsze elementy.
Scenariusze prototypowania realizowane s¹ w niejednorodnym œrodowisku programowym. S¹ to programy komercyjne, które mog¹ byæ rozszerzone o aplikacje napisane
w jêzykach dostêpnych w tych programach (Raport 2003c). Mog¹ to byæ równie¿ samodzielne programy napisane np. w jêzykach VRML (Virtual Reality Modeling Language) lub
HTML (HyperText Mark-up Language) (Raport 2003b). Na rysunku 3 podano przyk³ady

379

Rys. 3. Zrealizowane scenariusze wirtualnego prototypowania sekcji obudowy
Fig. 3. Realized scenarios of virtual prototyping of the roof support
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zrealizowanych scenariuszy wirtualnego prototypowania sekcji obudowy (Tokarczyk
2006):
— w stanie roboczym, wed³ug kryterium funkcjonalnoœci, podczas przechodzenia kombajnu przez pofa³dowany odcinek sp¹gu (rys. 3a),
— wed³ug kryterium wytrzyma³oœciowego, metod¹ elementu skoñczonego (rys. 3b),
— wed³ug kryterium bezpieczeñstwa (badanie statecznoœci) (rys. 3c),
— w fazie eksploatacji (transport) podczas hamowania awaryjnego na upadzie platformy
transportowej (rys. 3d),
— wed³ug kryterium ergonomicznego w badaniach przejœæ minimalnych (rys. 3e),
— w fazie eksploatacji (remont), podczas monta¿u w warunkach kopalnianych, w stanie
awaryjnym (niekontrolowane uwolnienie stropnicy) wywo³anym nieprawid³owym
mocowaniem ³añcuchów (rys. 3f).

2. Zapotrzebowanie na wiedzê w procesach eksploatacji maszyn górniczych
W fazie eksploatacji cyklu ¿ycia maszyn górniczych realizowane s¹ procesy utrzymania
ruchu, napraw (planowych i awaryjnych) oraz us³ug serwisowych. S¹ to procesy wymagaj¹ce dostêpu do wiedzy eksploatacyjnej. Dotychczas wiedza ta udostêpniana jest za

Rys. 4. Widok strony internetowej udostêpniaj¹cej elektroniczn¹ Dokumentacjê Techniczno-Ruchow¹
Fig. 4. View of the website, which makes the Technical-and-Operational Documentation available
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pomoc¹ Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w formie podrêcznika. Wspó³czesne metody
in¿ynierii wiedzy pozwalaj¹ na przeniesienie wiedzy o procesach serwisowania i napraw
z „klasycznej” Dokumentacji Techniczno-Ruchowej do aplikacji komputerowych osadzonych w œrodowisku internetowym. Ta nowa forma Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
nosi nazwê Interactive Electronic Technical Manual (IETM), (Winkler i in. 2007a).
Wiedza o przebiegu procesów napraw zgromadzona jest w tzw. repozytoriach wiedzy
w formie plików tekstowych, modeli geometrycznych (modeli 3D), rysunków technicznych, wykazów elementów, schematów, filmów wideo, zdjêæ fotograficznych, symulacji
i animacji komputerowych. Tworz¹ one powtarzalne elementy wiedzy powi¹zane ze sob¹
relacjami.
Elektroniczna Dokumentacja Techniczno-Ruchowa udostêpniana jest w formie aplikacji
internetowej. Zasadnicz¹ czêœci¹ IETM jest interaktywny model maszyny. Wskazanie na
nim wybranego zespo³u (czêœci) wywo³uje wykazy czêœci, opisy procedur monta¿u/demonta¿u, czêœci zamiennych i narzêdzi. Uruchamia równie¿ interaktywne symulacje niektórych operacji monta¿u/demonta¿u (rys. 5). Dokumentacja Techniczno-Ruchowa w formie elektronicznej, zawieraj¹ca materia³y multimedialne, poprawia komunikacjê pomiêdzy
uczestnikami procesów serwisowania i napraw, co w znacznym stopniu przyspiesza proces
szkolenia pracowników i zwiêksza skutecznoœæ przeprowadzania napraw.
Dokumentacja ta pomaga równie¿ w kontaktach pomiêdzy s³u¿bami energo-maszynowymi kopalni, a wytwórni¹ w pewniejszym ustalaniu zakresu prac, sk³adu zespo³u realizuj¹cego naprawê, koniecznych narzêdzi i pomocy. Zastosowanie elektronicznej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej pozwala na szybsze zapoznanie siê z zawartym w niej materia³em.

Rys. 5. Interaktywna symulacja demonta¿u si³ownika hydraulicznego podnosz¹cego ramiê kombajnu
Fig. 5. Interactive simulation of disassembly of the hydraulic ram lifting the shearer’s arm
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Zastosowanie interaktywnych symulacji, animacji i rysunków pomaga pokonaæ bariery
jêzykowe i kulturowe, jakie mog¹ siê pojawiæ u zagranicznych odbiorców maszyn.
Elementy wiedzy eksploatacyjnej rozpowszechnianej za pomoc¹ IETM s¹ pozyskiwane
w wyniku wirtualnego prototypowania czynnoœci monta¿u/demonta¿u realizowanych w warunkach panuj¹cych pod ziemi¹ (rys. 6) (Winkler i in. 2004).

Rys. 6. Symulacja monta¿u przeprowadzanego na nachylonym pod³o¿u (a)
i w ograniczonych przestrzeniach (b)
Fig. 6. Simulation of assembling carried out on an inclined floor (a) and in limited space (b)

O ile IETM wspomaga bezpoœrednio realizacjê czynnoœci serwisowania, to wirtualne
prototypowanie wspomaga planowanie procesów utrzymania ruchu zarówno w wytwórni,
jak i w kopalni.
Interaktywne symulacje wykorzystywane s¹ w szkoleniach operatorów maszyn. Ruchy
robocze modeli zespo³ów maszyn sterowane s¹ za pomoc¹ wirtualnego pulpitu, na którym
odwzorowane s¹ funkcje rzeczywistego pulpitu sterowniczego. Na rysunku 7a pokazane

Rys. 7. Rozmieszczenie rozdzielaczy hydraulicznych (a) i ich obs³uga (b)
Fig. 7. Displacement of hydraulic separators (a) and their maintenance (b)
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jest rozmieszczenie rozdzielaczy hydraulicznych steruj¹cych ruchami roboczymi sekcji
obudowy zmechanizowanej, zaœ na rysunku 7b sposób ich obs³ugi. Obydwa rysunki pochodz¹ z filmu szkoleniowego przeznaczonego dla operatorów obudów.
Zalet¹ tej formy szkoleñ jest mo¿liwoœæ ich prowadzenia ju¿ w trakcie faz projektowania
i wytwarzania. Pozwala to z jednej strony na wyd³u¿enie okresu szkolenia, a z drugiej strony
umo¿liwia wczesne wykrywanie ewentualnych usterek. Jest to jednoczeœnie forma uczestnictwa u¿ytkowników w projektowaniu maszyn.
Z uwagi na brak szkolnictwa zawodowego, szkolenie nowej generacji œlusarzy maszynowych jest utrudnione. St¹d te¿ bardzo wa¿ne s¹ materia³y szkoleniowe nauczaj¹ce czynnoœci
manualnych. Na rysunku 8a–d umieszczona jest sekwencja obrazów ilustruj¹cych naprawê
zerwanego ³añcucha przenoœnika zgrzeb³owego. Film pokazuje ca³y przebieg naprawy,
pocz¹wszy od od³¹czenia przenoœnika od zasilania pr¹dem elektrycznym. Pokazywane s¹
narzêdzia i pomoce oraz sposoby ich u¿ycia, jak równie¿ prawid³owa kolejnoœæ czynnoœci
naprawczych.

Rys. 8. Naprawa zerwanego ³añcucha przenoœnika zgrzeb³owego (a): ³¹czenie zerwanych koñców ³añcucha
(b), przecinanie ³añcucha (c) i kasowanie luzów (d)
Fig. 8. Repair of broken chain of flight-bar conveyor (a): connection of broken ends (b), cutting of chain (c)
and elimination of clearances (d)
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3. Modelowanie i symulacja zagro¿eñ wystêpuj¹cych
w eksploatacji maszyn górniczych
Zagro¿enia wystêpuj¹ce podczas eksploatacji maszyn górniczych wywieraj¹ wp³yw na
zachowania ludzi. W dzia³aniach kszta³tuj¹cych bezpieczeñstwo d¹¿ymy do wykszta³cenia
zachowañ „probezpiecznych”, czyli takich, które wyp³ywaj¹ ze zrozumienia istoty zagro¿eñ
i ich powi¹zañ z aktualnie wykonywanymi zadaniami. Wywo³ywanie skojarzeñ pomiêdzy
aktualn¹ sytuacj¹ w miejscu pracy a wydarzeniami, jakie mia³y miejsce w podobnych
okolicznoœciach jest u³atwione poprzez oddzia³ywanie na wyobraŸniê obrazem. Potêguje to
bowiem wywierane na odbiorcy wra¿enie zagro¿enia (Winkler i in. 2007b). Retrospektywna
analiza wypadków z przesz³oœci posiada du¿y walor dydaktyczny, gdy¿ opiera siê na faktach,
które rzeczywiœcie mia³y miejsce. Odtwarzanie okolicznoœci przebiegu wypadków metodami modelowania i wizualizacji opiera siê na nastêpuj¹cych podstawach:
— materia³y faktograficzne opracowane i zgromadzone przez zespo³y prowadz¹ce badania powypadkowe,
— scenariusze prawdopodobnego przebiegu zdarzeñ,
— modelowanie obiektów materialnych,
— modelowanie cech antropometrycznych cz³owieka (tworzenie modeli antropometrycznych),
— symulacje dzia³ania maszyn w normalnych stanach pracy,
— symulacje dzia³ania maszyn w stanach awaryjnych,
— modelowanie uszkodzonych obiektów materialnych,
— wirtualne œrodowisko pracy,
— zgodnoœæ modeli z obiektami rzeczywistymi,
— zgodnoœæ symulacji ze zjawiskami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
Sceny komputerowej rekonstrukcji wypadków tworzone s¹ w g³ównej mierze w formie
modeli komputerowych w œrodowisku programów CAD, pozyskiwanych od producentów
sprzêtu i maszyn górniczych, u których dokumentacja powstaje we wspomaganym komputerowo procesie konstrukcyjnym, równie¿ jako modele 3D (Autodesk 2005).
Modele cech antropometrycznych tworzone s¹ przy pomocy specjalnego oprogramowania przenaczonego do modelowania cech antropometrycznych cia³a ludzkiego (ang.
Human Body Modeling) (Anthropos-ErgoMAX 1999) (rys. 9).
Ubranie, obuwie, sprzêt ochrony osobistej, narzêdzia s¹ „nak³adane” na model. Dziêki
animacji modele segmentów cia³a s¹ doprowadzane do odpowiednich pozycji, a czêœci
ubrania i wyposa¿enia „poruszaj¹ siê” wraz z nimi. W programach wizualizacyjnych modele
zespo³ów i elementów wprawiane s¹ w ruch dziêki ³¹cz¹cym je wiêzom kinematycznym.
Tory poruszaj¹cych siê modeli odpowiadaj¹ torom obiektów rzeczywistych (Murdock 2007).
Przedmiotem symulacji stanów awaryjnych maszyn i urz¹dzeñ s¹ niekontrolowane ruchy
obiektów materialnych, skutki ruchów przyspieszonych lub opóŸnionych, skutki utraty
statecznoœci, staczanie siê obiektów po pochy³oœciach. Metodami modelowania cia³a sztywnego tworzone s¹ symulacje, w których modele poruszaj¹ siê z tymi samymi prêdkoœciami co
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Rys. 9. Model cech antropometrycznych zawieraj¹cy szczegó³y ubioru i wyposa¿enia
Fig. 9. Model of anthropometric features with clothing details and equipment

obiekty rzeczywiste i doznaj¹ tych samych przyspieszeñ i opóŸnieñ, (MSC.visualNastran
2002.) Wymaga to stosowania bry³owych modeli geometrycznych, do których przypisane
s¹ masy.
Rekonstrukcja wypadku w formie filmu animowanego zbudowana jest z sekwencji
scen „wyjmowanych” z wirtualnego œrodowiska pracy i uporz¹dkowanych zgodnie ze
scenariuszem (Winkler i in. 2007b). Z obrazami po³¹czony jest komentarz s³owny, który
uzupe³nia informacje graficzne. Sceny animowane przedzielane s¹ scenami o charakterze
statycznym, zawieraj¹ce np. obrazy dokumentów, planów, plansze z tekstami. Scenariusz
rekonstrukcji zawiera informacje o miejscu, czasie wypadku. Przedstawia osoby bior¹ce
udzia³ w kolejnych scenach. Informuje o skutkach wypadku: obra¿enia cia³a, utrata ¿ycia,
uszkodzenie lub zniszczenie obiektów materialnych.

Rys. 10. Rekonstrukcja wypadku podczas demonta¿u kruszarki
Fig. 10. Reconstruction of an accident which occurred during crusher disassembly
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Sekwencja rysunków na rysunku 10 przedstawia kolejne sceny z rekonstrukcji wypadku,
jaki mia³ miejsce podczas demonta¿u kruszarki ustawionej na pochy³ym odcinku chodnika.
Po odkrêceniu œrub mocuj¹cych, czêœæ wylotowa kruszarki zosta³a odci¹gniêta za pomoc¹
ko³owrotu linowego (rys. 10a). Nastêpnie w celu wykonania dalszego demonta¿u, œlusarz
wszed³ pomiêdzy korpus kruszarki a ocios. Chc¹c zachowaæ równowagê podczas odkrêcania
pozosta³ych œrub, opar³ siê w pozycji kucznej o ko³o zamachowe kruszarki. W tym momencie maszyna straci³a równowagê i wywracaj¹c siê przygniot³a go do ociosu (rys. 10b).
Ca³a kruszarka zachowa³a równowagê na nachylonym pod³o¿u, natomiast jej nie zdemontowana czêœæ by³a w stanie równowagi chwiejnej, z której wyprowadzi³ j¹ opieraj¹cy siê
œlusarz. Jest to przyk³ad wypadku spowodowanego czynnikami naturalnym (nachylone
pod³o¿e) i ludzkim (brak przewidywania zachowania siê obiektów materialnych na nachylonym pod³o¿u).

Zakoñczenie
W fazie projektowania, dziêki programom do wizualizacji istnieje mo¿liwoœæ „ogl¹dania” tworzonych obiektów. Programy analizy cia³a sztywnego i metody elementów skoñczonych pozwalaj¹ na wielostronne analizy kinematyczne, dynamiczne i wytrzyma³oœciowe.
Wzajemna wizualizacja modeli i œrodków technicznych modeli cech antropometrycznych
rozszerza ten zakres o analizy pola widzenia, zasiêgów koñczyn, obci¹¿eñ uk³adu miêœniowo
szkieletowego. Rozwój in¿ynierii wiedzy oraz nowe technologie informatyczne pozwalaj¹
na coraz to bli¿sze po³¹czenie wirtualnego œrodowiska pracy z realnymi obiektami. Nowa
technologia wzmocnionej rzeczywistoœci (Augmented Reality) dostarcza informacjê bezpoœrednio na miejsce pracy, w zale¿noœci od kontekstu sytuacji, w jakiej znajduje siê u¿ytkownik. Tym samym mo¿liwe staje siê szkolenie pracowników bezpoœrednio na miejscu
pracy, bez potrzeby tworzenia specjalnych oœrodków szkoleniowych. Bior¹c ponadto pod
uwagê, ¿e maszyny górnicze wytwarzane s¹ w pojedynczych egzemplarzach, trudno by³oby
wyposa¿yæ oœrodek szkoleniowy we wszystkie typy i odmiany maszyn.
Œrodowisko pracy w kopalni jest w coraz wiêkszym zakresie wizualizowane w formie
map elektronicznych. Pokazuj¹ one relacje przestrzenne pomiêdzy pok³adami, oddzia³ami
oraz infrastruktur¹ podziemn¹ kopalñ. Stopieñ szczegó³owoœci tych zapisów pozwala na ich
stosowanie w projektowaniu dróg transportu poziomego (przekroje poprzeczne, wzniosy
i upady, zakrêty). Nale¿y oczekiwaæ, ¿e konsekwentne wprowadzanie technologii wirtualnej
rzeczywistoœci doprowadzi do utworzenia modelu wirtualnej kopalni.
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Abstract
In designing procedures a shift from selection of design features of single machines to planning the entire life
of complex mechanical systems is observed. Thus, apart of computer models of design features of single machines,
computer models of work environment: workings, transportation routes and men anthropometric features, appear.
The models are animated by simulation of men movements and machines operation. Virtual prototyping of design
solutions both machines and processes realized by these machines (mining, assembly/disassembly as well as
machines underground dislocations repairs and servicing) is possible. Knowledge, gained during operation of
the machines, is also presented in a form of computer simulations and it is managed by knowledge engineering
methods. Knowledge repositories are available on the Internet platform in all stages of mining machines life.

GOSPODARKA
Tom 23

SUROWCAMI

MINERALNYMI

2007

Zeszyt specjalny 4

PIOTR WOJTAS*, JACEK WOJCIECHOWSKI*, TOMASZ WA£ACH*, DAMIAN CA£A*

Rozwi¹zania informatyczne w systemach dyspozytorskich kopalñ
wêgla kamiennego w Polsce

S³owa kluczowe
Systemy dyspozytorskie, monitoring, GIS, SCADA, SQL serwer
Streszczenie
Wymagania stawiane wspó³czesnym systemom dyspozytorskim znacznie wzros³y w ostatnich latach. Iloœæ
danych, którymi dysponuje kopalnia ci¹gle roœnie wraz z udoskonalaniem i pojawianiem siê nowych technik
pomiarowych. Dlatego system zarz¹dzania tymi danymi musi nie tylko w sposób czytelny informowaæ o stanie
kopalni, ale musi to robiæ z w³aœciw¹ szczegó³owoœci¹ i selekcj¹ dla konkretnych, specjalistycznych s³u¿b
kopalnianych w tym dla dyspozytorów, dozoru i operatorów urz¹dzeñ. Owo rozproszenie informacji niesie za sob¹
z jednej strony koniecznoœæ udostêpniania danych coraz to wiêkszej liczbie odbiorców, znajduj¹cych siê na terenie
ca³ego zak³adu górniczego, a z drugiej koniecznoœæ budowania oprogramowania niezawodnego i elastycznego
z wykorzystaniem najnowszych dostêpnych technologii z pewnym zabezpieczeniem danych i systemów przed
niepowo³an¹ ingerencj¹ z zewn¹trz. Te dwa warunki stanowi¹ przeciwne bieguny problematyki udostêpniania
i prezentacji danych i ich bezpieczeñstwa. Poni¿sza praca traktuje o problemach i rozwi¹zaniach stosowanych
w nowoczesnych systemach nadzoru dyspozytorskiego na przyk³adzie systemu dyspozytorskiego SD2000, w kontekœcie najnowszych rozwi¹zañ informatycznych oraz planowanych pracach rozwojowych.

Wprowadzenie
Od jakoœci i wydajnoœci systemu informatycznego wspieraj¹cego zarz¹dzanie, nadzór
nad produkcj¹ i kontrolê bezpieczeñstwa kompleksu produkcyjnego jakim jest kopalnia
zale¿¹ w du¿ej mierze jej efekty. W wielu przypadkach dobór odpowiedniego oprogra-
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mowania i jego sprawne wdro¿enie powoduje wzrost wydajnoœci i – w efekcie – przyrost
dochodów. S¹ te¿ przyk³ady zupe³nie przeciwne. Niekoñcz¹ce siê wdro¿enie i zbyt ma³a
wydajnoœæ systemu mo¿e zak³óciæ przebieg procesu produkcyjnego a na pewno spowodowaæ wysokie straty finansowe.
Uzyskanie planowanego wydobycia przy za³o¿onych kosztach i zapewnieniu w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa wymaga w warunkach kopalnianych zupe³nie nowego podejœcia do zagadnieñ monitorowania, kontroli i sterowania urz¹dzeñ oraz systemów, jak
równie¿ bezpieczeñstwa tych systemów. Stosowane dziœ dyspozytorskie systemy monitorowania, nadzoru i wizualizacji procesów technologicznych ZEFIR (Dec, Gajoch 1999)
oparte o oprogramowanie systemowe lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych wspó³pracuj¹ce z autonomicznymi podsystemami takimi jak np. VENTURON, SWmP, SMP s¹
w nowoczesnych systemach zarz¹dzania niewystarczaj¹ce.

1. Wymagania na nowoczesny system dyspozytorski
Restrukturyzacja przemys³u wydobywczego postawi³a przed kopalniami nowe wyzwania w zakresie wzrostu efektywnoœci wydobycia, bezpieczeñstwa pracy i ochrony danych.
Mo¿liwoœæ sprostania tym wymaganiom zale¿y od wielu czynników, a jednym z najwa¿niejszych jest pos³ugiwanie siê w³aœciwym systemem dyspozytorskim. Wymagania w stosunku do takiego systemu znacznie wzros³y w ostatnich latach. Iloœæ danych, którymi
dysponuje dzisiaj kopalnia, a których liczba ci¹gle roœnie wraz z udoskonalaniem i pojawianiem siê nowych technik pomiarowych, zdecydowanie przewy¿sza mo¿liwoœci percepcyjne najzdolniejszych nawet dyspozytorów kopalñ. Dlatego system musi nie tylko
w sposób czytelny informowaæ o stanie kopalni, ale musi to wykonywaæ z w³aœciw¹
szczegó³owoœci¹ i selekcj¹ dla konkretnych, specjalistycznych s³u¿b kopalnianych (dyspozytorów, dozoru i operatorów urz¹dzeñ) (Mironowicz, Wasilewski, Wojciechowski 2000).
Sytuacja taka niesie równie¿ za sob¹ koniecznoœæ przechowywania i zabezpieczania odpowiednich danych w niezale¿nych archiwach, do których dostêp maj¹ tylko wyznaczone,
uprawnione osoby.
Sposób monitorowania obiektu jakim jest kopalnia w nowym, na miarê XXI wieku
systemie dyspozytorskim, musi uwzglêdniaæ zmiany jakie zasz³y w ostatnim czasie w kopalniach w wyniku:
— ³¹czenia i powstawania zak³adów o kilku ruchach,
— koncentracji wydobycia,
— zastosowania wysoko wydajnych systemów eksploatacji,
— pojawienia siê na dole kopalni inteligentnych urz¹dzeñ,
— wzrostu wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu pos³ugiwania siê sprzêtem komputerowym
przez pracowników kopalñ.
W Centrum EMAG dziêki prowadzeniu intensywnych prac naukowych i badawczych
i ich zastosowaniu w nowych urz¹dzeniach i systemach, wykorzystaniu technologii kom-
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puterowych i sieciowych, u¿yciu dobrej jakoœci sprzêtu informatycznego umo¿liwi³ budowê
stabilnych systemów dyspozytorskich wykorzystuj¹cych rozwi¹zania intra- i internetowe
(Wojciechowski 2001).
Nowe rozwi¹zania EMAG charakteryzuj¹ siê przeniesieniem funkcji uwiarygodniania
danych, wstêpnego ich przetwarzania umo¿liwiaj¹cego automatyczn¹ ocenê stanu urz¹dzenia czy parametrów procesu do inteligentnych urz¹dzeñ zlokalizowanych na dole kopalni, w bezpoœredniej bliskoœci procesu wydobywczego. Podejœcie takie posiada szereg
zalet polegaj¹cych na odci¹¿eniu systemu transmisji oraz komputerów frontowych (na
powierzchni) od analiz i weryfikacji sensownoœci oraz istotnoœci danych. Ponadto wyposa¿enie stacji do³owych w wybrane elementy wizualizacyjne umo¿liwia operatorom maszyn
i urz¹dzeñ na szybk¹ reakcjê w nadzorowany proces. Nastêpn¹ nowoœci¹ jest wyposa¿enie
kolejnych urz¹dzeñ pracuj¹cych na dole kopalni w mo¿liwoœci komunikacji ze stacjami
lokalnymi umieszczonymi na powierzchni. Ujednolicenie i normalizacja struktur bazodanowych oraz wykorzystanie na etapie projektowania idei tzw. zmiennej sieciowej stwarza
mo¿liwoœci integracji wszystkich systemów kopalnianych w jeden, nowoczesny system
dyspozytorski.

2. Opis rozwi¹zania
W systemie dyspozytorskim SD2000 starano siê unikn¹æ wad, od których nie jest wolne
¿adne ze znanych rozwi¹zañ, a jednoczeœnie, w miarê mo¿liwoœci starano siê wykorzystaæ
ich zalety. Celem przyjêtego rozwi¹zania nie jest wyeliminowanie istniej¹cych w kopalniach
rozwi¹zañ, lecz uzupe³nienie oferty o rozwi¹zanie o elastycznej, ³atwo rozbudowywalnej
strukturze, bogatej funkcjonalnie, otwartej na wymagania kopalni oraz na rozwój technologii
komputerowej. Za³o¿ono integracjê wszystkich systemów nadzoru, kontroli pracy urz¹dzeñ,
systemów monitorowania zagro¿enia naturalnego (Krzystanek i in. 2004) oraz ³¹cznoœci.
Szybki i niezawodny przep³yw informacji miêdzy dotychczas oddzielnymi podsystemami,
jednolity graficzny sposób wizualizacji, prezentacja wielkoformatowych zestawieñ obrazów
z zastosowaniem technologii GIS oraz SCADA, wspólny system archiwizacji i zabezpieczeñ
stanowi¹ o sile tego systemu.
Podstawowe cechy opracowanego systemu mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
— archiwizacja i akwizycja danych pomiarowych podsy³anych przez systemy procesowe. Wymienione funkcje realizowane s¹ przez oprogramowanie MSSQL Serwer
2005. Zastosowanie profesjonalnego serwera bazy danych oferuje dodatkowe mo¿liwoœci takie jak:
– bardzo du¿a wydajnoœæ przetwarzania danych – wpis wskazania z czujnika, jego
analiza oraz archiwizacja to czas rzêdu 1–3 ms,
– bardzo du¿a szybkoœæ dostêpu do danych – mechanizmy indeksowania bazy
danych systemu SD2000 zapewniaj¹ tak¹ sam¹ szybkoœæ w dostêpie do danych
z bie¿¹cego tygodnia jak i sprzed roku,
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– archiwizacja oraz kopia bezpieczeñstwa danych z mo¿liwoœci¹ ich przywracania
oraz przenoszenia na inne komputery w celu np. ich analizy poza terenem kopalni,
– skalowalnoœæ tzn. szybka i ³atwa rozbudowa systemu o kolejne systemy procesowe b¹dŸ stanowiska wizualizacyjne,
– replikacja danych pozwalaj¹ca na zaimplementowaniu w system dyspozytorski
SD2000 funkcji tzw. SERWERA LUSTRZANEGO. Dane z g³ównego serwera po
oko³o 2–4 sek. pojawiaj¹ siê na serwerze „lustrzanym” i s¹ dostêpne dla pozosta³ych u¿ytkowników sieci kopalnianej (rys. 1). Komunikacja ta przebiega jedno-

Rys. 1. Przep³yw danych dla sieci kopalnianej w systemie SD2000
Fig. 1. Dataflow for the mine network in the SD2000 system

kierunkowo, co zabezpiecza dane w sieci dyspozytorskiej przed niepowo³anymi
zmianami. Dodatkowo serwer „lustrzany” wyposa¿ono w dwie niezale¿ne karty
sieciowe, przez co fizycznie odizolowano komputery wchodz¹ce w sk³ad sieci
dyspozytorskiej i komputery sieci kopalnianej. Stacje robocze sieci kopalnianej
korzystaj¹ce z aplikacji wizualizacyjnej mog¹ znajdowaæ siê w dowolnej domenie
lub grupie roboczej i nie jest wymagane bezpoœrednie logowanie do serwera
„lustrzanego”. W praktyce oznacza to, i¿ serwer ten jest ca³kowicie niewidoczny
dla u¿ytkowników sieci kopalnianej, a ca³¹ komunikacjê przejmuje na siebie
aplikacja wizualizacyjna oparta na w³asnym protokole komunikacyjnym (Wojtas,
Wa³ach, Ca³a 2004);
— wizualizacja i monitorowanie procesów technologicznych oraz kontrola zagro¿eñ
naturalnych na ró¿nych poziomach dozoru kopalnianego. G³ówn¹ czêœci¹ systemu
SD2000 jest aplikacja o nazwie NEO. Program NEO cechuj¹ nastêpuj¹ce funkcje:
– wizualizacja na tle map pok³adowych lub schematów przewietrzania. Program
umo¿liwia na korzystanie z map i schematów przygotowanych w programie
AutoCAD tworzonych przez odpowiednie s³u¿by kopalniane. Dziêki funkcji
importu oprogramowanie dyspozytorskie oraz inne s³u¿by kopalniane pos³uguje
siê t¹ sam¹ map¹ tworzon¹ w jednym miejscu,
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– wizualizacja plansz produkcyjnych przedstawiaj¹cych schematy technologiczne,
– powiadamianie o alarmach i stanach ostrzegawczych – stan alarmowy lub ostrzegawczy po max. 250 ms od chwili pojawienia siê w bazie danych jest wizualizowany poprzez okno informacyjne i sygna³ dŸwiêkowy. Dodatkowo mo¿liwa
jest lokalizacja (miganie, przybli¿enie) alarmuj¹cego czujnika na aktualnie otwartych planszach, mapach oraz schematach,
– jednoczesna wizualizacja wielu map, plansz i schematów (rys. 2),
– u¿ywanie dwukierunkowych powi¹zañ pomiêdzy map¹, plansz¹ i schematem,
tzn. odwo³anie do obiektu na mapie mo¿e powodowaæ otwarcie planszy lub
mapy bardziej szczegó³owej lub otwarcie innej zwi¹zanej z obiektem mapy lub
planszy,
– selektywne wybieranie widzianych obiektów (tzw. panele grupowania), dziêki
czemu mo¿na obserwowaæ okreœlony wycinek ca³ego schematu, mapy, planszy
lub tylko obiekty okreœlonego typu np. metanomierze czy anemometry,
– podgl¹danie ca³ej zminiaturyzowanej mapy/planszy/schematu w okienku podgl¹du, co umo¿liwia jednoczesn¹ obserwacje ca³ej mapy/planszy/schematu oraz
powiêkszonego jej wycinka (rys. 2),

Rys. 2. Przyk³adowy obraz aplikacji NEO
Fig. 2. Sample picture of the application NEO
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– wizualizacja poprzez odpowiednie kolorowanie obiektów i symboli, jak równie¿
wyœwietlania wartoœci bie¿¹cych wraz z jednostkami czujników analogowych
oraz licznikowych,
– animacja obiektów symbolizuj¹cych fizyczne czujniki analogowe, dwustanowe
oraz wartoœci licznikowe,
– definiowanie akcji dla symboli oraz obiektów, przez co mo¿liwe jest wywo³anie
na ka¿dym z nich dowolnej funkcji, definiowanej na poziomie edycji plansz
programem MORPHEUS,
– przegl¹danie przebiegów czasowych dla ka¿dego symbolu/obiektu pod³¹czonego
do fizycznego czujnika z podzia³em na zmiany produkcyjne lub przebiegu wartoœci dla zmiany bie¿¹cej (rys. 3),

Rys. 3. Przebiegi czasowe pracy urz¹dzeñ w SD2000
Fig. 3. Time runs of operation of the devices within the SD2000 system
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– wywo³ywanie „dymków informacyjnych” dla ka¿dego symbolu/obiektu pod³¹czonego do fizycznego czujnika, który opisuje podstawowe w³aœciwoœci pod³¹czonego czujnika, tj. nazwa zwyczajowa, telefon skojarzony, komentarz stanu
bie¿¹cego czujnika, data i czas wyst¹pienia aktualnego stanu oraz czas jego
trwania,
– korzystanie ze standardowych mo¿liwoœci programów typu SCADA i GIS, tj.:
• powiêkszanie i pomniejszanie obszaru widzianego (tzw. zoom),
• przesuwanie obrazu widzianego,
• zmiana t³a obrazu,
• mo¿liwoœæ klikania na obiektach,
• paski narzêdziowe s¹ elementami modalnymi, dlatego mog¹ byæ umieszczane
i konfigurowane przez u¿ytkownika w czasie pracy aplikacji.
Na ¿yczenie kopalni dostêpna jest zdalna diagnostyka oraz serwis systemu. W praktyce
sprowadza siê to do powiadomienia odpowiednich pracowników Centrum EMAG o zaistnia³ej sytuacji i w przeci¹gu kilku minut zdalny dostêp umo¿liwia podjêcie niezbêdnych
dzia³añ potrzebnych do przywrócenia po¿¹danego stanu systemu. Serwis ten spe³nia wszystkie wymagania bezpieczeñstwa dotycz¹ce systemów informatycznych.
System dyspozytorski SD2000 wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne
w tym, jak wspomniano ju¿ wczeœniej, wysokowydajny serwer bazy danych MSSQL 2005
oraz technologiê GIS.
Microsoft SQL Serwer jest to jeden z czo³owych systemów zarz¹dzania relacyjnymi
bazami danych (ang. Relational Database Managment Systems – RDBMS). Zastosowanie
tego produktu w systemie SD2000 zapewnia nastêpuj¹ce funkcje:
— zbieranie i odzyskiwanie danych,
— czuwanie nad spójnoœci¹ tych danych,
— pracê w œrodowisku wielodostêpnym wraz z zapewnieniem odpowiednich praw
dostêpu do odpowiednich informacji,
— tworzenie kopii zapasowych danych oraz ich odtwarzanie,
— replikowanie danych na inne komputery lub systemy.
System SD2000,w swojej czêœci bazodanowej wykorzystuj¹c oprogramowanie Microsoft SQL Serwer spe³niania funkcje ci¹g³ego pobierania oraz udostêpniania du¿ej iloœci
szybkozmiennych danych z procesów technologicznych. Oprogramowanie serwera Microsoft SQL Serwer, poprzez odpowiednie procedury sk³adowane, wyzwalacze oraz procesy
utrzymania danych, zosta³o zaadoptowane i dostosowane dla potrzeb systemu archiwizacji
i akwizycji danych dla przemys³u wydobywczego.
Wspó³czesny system monitorowania, kontroli i zarz¹dzania kopalni¹ to nie tylko obs³uga
pojedynczych urz¹dzeñ, ale przede wszystkim mo¿liwoœæ ich powi¹zania w z³o¿one i wspó³zale¿ne struktury na bazie schematu przestrzennego kopalni. Potrzeba taka dotyczy nie tylko
systemu przewietrzania, ale tak¿e przestrzennych struktur transportowych, zasilania i wy³¹czania energii elektrycznej, ruroci¹gów wodnych czy przeciwpo¿arowych oraz sieci ³¹cznoœci itp. Obserwacja i kontrola tak rozumianego obiektu wymaga nowego spojrzenia na
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zagadnienie wizualizacji i kontroli dyspozytorskiej. Dlatego w systemie SD2000 funkcjê
wizualizacji zaimplementowano z wykorzystaniem technologii GIS (ang. Geographic
Information Systems – System Informacji Przestrzennej).
GIS jako komputerowa baza danych po³¹czona relacjami przestrzennymi z obiektami
graficznymi na mapach umo¿liwia ³¹czne analizowanie danych przestrzennych i opisowych.
Technologia GIS pozwala ³¹czyæ typowe operacje wykonywane na danych gromadzonych
w bazach danych (zapytania, analizy statystyczne) oraz operacje pozwalaj¹ce wizualizowaæ
zjawiska przestrzenne z prowadzeniem analizy, a ich wyniki przedstawia w postaci mapy,
raportów czy wykresów.
Rozwarstwienie informacji znajduj¹cych siê na mapie na szereg poziomów tematycznych, np. sieæ chodników, sieæ energetyczna itd. oraz na³o¿enie powsta³ych w ten sposób
warstw na siebie, pozwala uzyskaæ jednolit¹ mapê. GIS wykorzystuje ideê rozdzielenia
obiektów mapy na warstwy informacyjne wraz z przyporz¹dkowan¹ danej warstwie baz¹
danych. Wykorzystuj¹c fakt, i¿ posiadamy cyfrow¹ mapê nadzorowanego obiektu mo¿emy
przeprowadzaæ nastêpuj¹ce analizy i pomiary:
— pomiar odleg³oœci (np. odleg³oœæ czujnika dymu do najbli¿szego telefonu),
— pola powierzchni,
— dok³adne po³o¿enie obiektu,
— s¹siedztwo obiektów.
Pojawia siê nowa, do tej pory rzadko stosowana mo¿liwoœæ po³¹czenia i wspólnego
wykorzystania danych pozyskanych z systemów pomiarowych oraz z mapy cyfrowej w celu
tworzenia systemów wspomagaj¹cych s³u¿by kopalni w swojej pracy:
— systemy wczesnego ostrzegania (funkcje ryzyka dla danego obszaru) (np. wykrywanie obszarów z czêstymi przekroczeniami progów alarmowych np. stê¿enia tlenku
wêgla, metanu itp.),
— systemy podpowiadaj¹ce drogi ucieczki, przewiduj¹ce rozprzestrzenianie siê ognia
lub dymu (Wojciechowski 2004),
— systemy identyfikuj¹c obszary o du¿ej awaryjnoœci urz¹dzeñ.
W celu zapewnienia maksymalnej wydajnoœci ca³emu podsystemowi akwizycji i archiwizacji danych, wykorzystano nastêpuj¹ce funkcje i w³aœciwoœci serwera SQL:
— dostêp do danych realizowany jest wy³¹cznie za pomoc¹ mechanizmów bezpoœredniego dostêpu (API) z pominiêciem wszystkich poœredników takich jak ODBC
czy BDE;
— wszystkie operacje wykonywane na bazie danych realizowane s¹ za pomoc¹, specjalnie
do tego celu napisanych oraz zoptymalizowanych, procedur sk³adowanych które w postaci skompilowanej przechowywane s¹ na serwerze SQL. Taki sposób operacji na
danych zapewnia maksymaln¹, dostêpn¹ dla serwera MSSQL, szybkoœæ przetwarzania;
— ecyduj¹ce znaczenie dla wydajnoœci relacyjnej bazy danych ma odpowiednia implementacja mechanizmu indeksacji danych. W trakcie projektowania struktury bazy
danych systemu SD2000 szczególny nacisk po³o¿ono na ten w³aœnie aspekt konstrukcji bazy. Wykorzystano nastêpuj¹ce rodzaje oraz w³asnoœci indeksów:
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– SQL Serwer obs³uguje dwa rodzaje indeksów: klastrowe (clustered) i nie klastrowe (nonclustered). Ró¿ni¹ siê one przede wszystkim sposobem przechowywania danych w tabelach. W przypadku indeksów nieklastrowych s¹ one u³o¿one
losowo, natomiast w przypadku indeksów klastrowych dane s¹ posortowane. We
wszystkich tablicach zawieraj¹cych historyczne dane pomiarowe jako g³ówny
zastosowano indeks typu klastrowego. Indeks ten znacznie skraca czas potrzebny
na wyszukanie oraz zwrócenie wybranych rekordów w sytuacji gdy s¹ one
posortowane wed³ug czasu wyst¹pienia danego wskazania,
– dla ka¿dej z tablic z osobna oraz jej indeksów dobierany jest wspó³czynnik
zape³nienia (fillfactor) odpowiedni do iloœci oraz rodzaju operacji dokonywanych
na tej tablicy (update/insert/delete),
– indeksy w SQL Serwerze modyfikuj¹ siê automatycznie po przeprowadzeniu
modyfikacji danych (update/insert/delete). Ka¿da taka operacja powoduje aktualizacjê B-drzewa indeksów, tak by jego struktura odpowiada³a wprowadzonym
zmian¹. Dlatego z czasem tabela i indeksy mog¹ ulec fragmentacji. Fragmentacja
w znaczny sposób obni¿a wydajnoœæ, poniewa¿ dane s¹ umieszczone na wiêkszej
ni¿ jest to konieczne liczbie stron. Do pobrania danych potrzeba wiêcej operacji
wejœcia-wyjœcia. Aby zapewniæ mo¿liwie wysok¹ wydajnoœæ bazie danych systemu SD2000, przeprowadzana jest cykliczna defragmentacja krytycznych dla
dzia³ania bazy indeksów;
— pliki danych SQL Serwera zorganizowano w logiczne struktury, zwane grupami
plików. Grupy zastosowano z uwagi na tworzenie siê, w trakcie pracy systemu
du¿ych baz danych, po to aby jeszcze bardziej zhierarchizowaæ przechowywane dane.
W SD2000 zastosowano je do rozdzia³u danych z czujników: analogowych, dyskretnych oraz licznikowych. W ten sposób zapytanie dotycz¹ce historii wskazañ
z czujnika analogowego mo¿e wykonaæ siê szybciej, ze wzglêdu na fakt, i¿ niezbêdne
operacje wyjœcia-wejœcia dotycz¹ tylko danych analogowych a nie wszystkich wskazañ historycznych zgromadzonych na serwerze.
Jednym z wa¿nych aspektów zarz¹dzania du¿ymi bazami danych jest w³aœciwe okreœlenie momentu usuniêcia zbêdnych danych. Przez zbêdne dane rozumiemy dane nie spe³niaj¹ce kryteriów okreœlonych wymaganiami procesu technologicznego lub wymaganiami
prawnymi. Baza danych systemu SD2000 weryfikowana jest w cyklu dziennym i rekordy
starsze ni¿ 7 dni usuwane s¹ z g³ównej bazy systemu i przenoszone do bazy archiwalnej.
Takie dzienne przenoszenie zweryfikowanych rekordów do archiwum pozwala na zmniejszenie liczby aktywnych danych, a tym samym przyspiesza znacznie czas wykonywania
zapytañ. Dla obiektu, jakim jest kopalnia, cykl tygodniowy okaza³ siê czasem, w którym
nastêpuje bardzo intensywna analiza danych. Zapytania wykonywane na takim zbiorze
przeprowadzane s¹ z du¿¹ czêstotliwoœci¹. Dane starsze ni¿ 7 dni analizowane s¹ zdecydowanie rzadziej, wiêc dostêp do nich mo¿e byæ realizowany nieco d³u¿ej.
Obecnie w sk³ad system SD2000 wchodz¹ nastêpuj¹ce systemy dziedzinowe:
— System Monitorowania Kompleksów Œcianowych i Kombajnów Chodnikowych MPT,
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—
—
—
—
—
—
—

System Akwizycji Danych Dwustanowych i Analogowych STYKS,
Systemy Kontroli Zagro¿eñ Metanowo-Po¿arowych SMP, SMP-NT, SMP-NT/A,
System Wspomagania Dyspozytora Metanometrii SWuP-3,
Komputerowy System Pomiarowy typu KSP-2,
Systemy £¹cznoœci i Alarmowania STAR i SAT,
Zintegrowany System Cyfrowej Transmisji Danych i Mowy ZIST,
System Prezentacji, Analiz i Raportowania NEO/MORPHEUS.

3. Kierunki rozwoju systemu
Celem prac badawczych, rozwojowych jak i projektowych i konstrukcyjnych Centrum
EMAG jest osi¹gniêcie takiego poziomu automatyzacji procesu wydobywczego, ¿e wyprowadzenie ca³kowite lub znaczne zmniejszenie za³ogi w strefach najwiêkszego zagro¿enie
¿ycia i zdrowia cz³owieka nie odbije siê na mo¿liwoœciach produkcyjnych kopalni (Isakow,
Wojciechowski, Wojtas 2005). Innymi s³owy chcielibyœmy osi¹gn¹æ taki stan rozwoju
i doskona³oœci naszych urz¹dzeñ i systemów aby móc kopalniê traktowaæ jako obiekt
regulacji w którym przy za³o¿onym stanie zagro¿enia i poziomie ryzyka, koszcie remontów,
odnowy maszyn i urz¹dzeñ, energii i p³ac mo¿na uzyskaæ oczekiwany sk³ad jakoœciowy
wêgla na powierzchni.
W tej sytuacji systemy dyspozytorskie oprócz zapewnienia ³¹cznoœci, kontroli i monitorowania musz¹ przej¹æ wiêkszoœæ funkcji sterowania zapewniaj¹c bezpieczeñstwo i p³ynnoœæ produkcji, tworz¹c zasadnicz¹ czêœæ systemu MES (ang. Manufacturing and Execution
System) czyli komputerowego systemu monitorowania, utrzymania ruchu i sterowania produkcj¹ kopalni. Do osi¹gniêcia tego celu koniecznym jest wyposa¿enie wszystkich urz¹dzeñ
i maszyn w uk³ady automatyki po³¹czone z centralnym systemem sterowania i kontroli
zapewniaj¹cym integracje poszczególnych elementów systemów œcianowych, transportowych, bezpieczeñstwa, zasilania w wodê, powietrze i energiê. Wszystko to musi uwzglêdniaæ zmiennoœæ warunków górniczych oraz zagro¿enia bezpieczeñstwa wynikaj¹ce z pracy
pod ziemi¹ jak i skutków jakie powoduje ingerencja cz³owieka w œrodowisko podczas
procesu wydobywczego. Z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robót
górniczych, niezawodnoœæ dzia³ania funkcji zdalnego monitorowania zagro¿eñ jest jednym
z najwa¿niejszych elementów systemu dyspozytorskiego i ma decyduj¹cy wp³yw na bezpieczeñstwo funkcjonalne zak³adu górniczego. Z kolei wzglêdy ekonomiczne w sytuacji
zwiêkszenia koncentracji wydobycia powoduj¹ zmniejszenia iloœci œcian wydobywczych na
kopalni co uzale¿nia jej wynik finansowy od bezawaryjnej pracy wszystkich systemów.
Jednym z tych, którego bezawaryjnoœæ pracy staje siê niezwykle istotna – z uwagi na
wczeœniej opisane oczekiwania, zale¿noœci i konsekwencje – jest system dyspozytorski
kopalni.
Jednak niezawodnoœæ ca³ego systemu dyspozytorskiego to nie tylko zdolnoœæ do wykonywania za³o¿onych funkcji przy przyjêtych wskaŸnikach niezawodnoœci jego powierzch-
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niowej czêœci monitoruj¹co-prezentacyjnej czyli dyspozytorskiej sieci komputerowej. Fundamentaln¹ kwesti¹ do rozwi¹zania jest zapewnienie ci¹g³ej i niezawodnej obserwacji
sytuacji, pozwalaj¹cej na jednoznaczn¹ ocenê parametrów ruchowych maszyn i urz¹dzeñ
oraz stanu bezpieczeñstwa. Przy istniej¹cym ju¿ bogatym wachlarzu czujników system
wymaga zatem uzupe³nienia o mo¿liwoœci zdalnej obserwacji z centrum dyspozytorskiego.
Mo¿na to zrealizowaæ za pomoc¹ mobilnych, iskrobezpiecznych, cyfrowych kamer wizyjnych dla obszarów wymagaj¹cych szczególnej kontroli, do oceny skutków zdarzeñ czy
nadzoru nad prac¹ urz¹dzeñ zdalnie sterowanych. I tu dochodzimy do sedna sprawy a mianowicie koniecznoœci dublowania funkcjonalnego i wprowadzania pewnej nadmiarowoœci
sprzêtowo-programowej do naszych systemów.
Chodzi o to, by oceny sytuacji i wynikaj¹ce z nich decyzje nie opiera³y siê na danych
pochodz¹cych z pojedynczych Ÿróde³ informacji, na podstawie danych transmitowanych nie
zdublowanymi œrodkami komunikacji czy informacji przetwarzanych w pojedynczych systemach komputerowych. Dotyczy to zarówno funkcji pomiarowych jaki i steruj¹cych gdzie
niezmiernie istotnym elementem jest pewnoœæ, ¿e funkcja steruj¹ca faktycznie zosta³a
wykonana. Przyk³adem tego problemu jest np. ewidencja i kontrola rozmieszczenia za³ogi
pod ziemia. Redundancja w sferze pomiarów, transmisji, przetwarzania i informowania
o wynikach jest w tym wzglêdzie niezbêdna.
Kolejnym zagadnieniem zwi¹zanym z rozszerzaniem funkcjonalnym systemu dyspozytorskiego jest zapewnienie niezawodnego i szerokopasmowego systemu transmisji. Czyli
opracowania górniczego Ethernetu.
Górniczy Ethernet, zapewniaj¹cy niezawodn¹ komunikacje w czasie rzeczywistym,
z jego szerokim pasmem pozwoli zintegrowaæ wszystkie us³ugi od transmisji danych wolno
i szybko zmiennych do komunikacji g³osowej i wideomonitoringu. U³atwi konsolidacje
systemów technologicznych i bezpieczeñstwa z systemami na powierzchni typu SCADA,
ERP czy MES. Ponadto umo¿liwi zbudowanie nieograniczonej ³¹cznoœci podziemnej na
bazie bezprzewodowych sieci komputerowych i za jej poœrednictwem pozwoli na przesy³anie informacji w postaci graficznej np. map, analiz, schematów i instrukcji serwisowych
z systemu dyspozytorskiego SD2000 na górnicze wersje komputerów kieszonkowych
(PDA) na dole kopalni.

Zakoñczenie
Centrum EMAG w ostatnim okresie wprowadzi³o du¿¹ iloœæ zmian i rozwinê³o te
dziedziny systemu dyspozytorskiego, które na pierwszy rzut oka s¹ niewidoczne dla u¿ytkownika (bezpieczeñstwo, niezawodnoœæ, automatyczna diagnostyka, zdalna opieka serwisowa i aktualizacyjna). Jesteœmy przekonani, ¿e obecnie prowadzone prace dotycz¹ce
bezprzewodowej transmisji pod ziemi¹, bezprzewodowego sterowaniem urz¹dzeniami
i maszynami ale i prace nad rozwi¹zaniami informatycznymi bazuj¹cymi na redundantnych systemach komputerowych czy klastrowych systemach sk³adowania danych dopro-
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wadz¹ do realizacja przedstawionych zamierzeñ dotycz¹cych systemu dyspozytorskiego
dla kopalñ.
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COMPUTER SCIENCE APPLIED TO CENTRAL MINE CONTROL STATION SYSTEMS IN THE POLISH HARD COAL MINES
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Abstract
The demands being made on the contemporary mine control station systems have become heavier in the recent
years. The amount of data available in a mine is still on the rise together with improved and new measuring
technologies. Therefore the data management system must not only give information on the state of a mine, but it
should be made properly regarding the suitable details and selection of data to be provided for specific mine
services including mining control operators, mining officers and machine operators. The above-mentioned variety
and dispersion of information brings on the one hand the necessity to make the data available to more users working
at a whole area of a mine and on the other hand to develop reliable and flexible software applying up-to-date
computer science and security protection of the data and systems against unauthorized persons from outside. The
both conditions are the polar opposites of the data availability and presentation as well as their protection.
The different problems and the solutions used in the modern mine control station systems have been presented
in the paper on the basis of the mine control system SD2000 with regard to the up-to-date information technologies
and the development works to be planned.
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Rozwi¹zania informatyczne w procesie zarz¹dzania jakoœci¹ produkcji
w Kompanii Wêglowej S.A.
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Streszczenie
W referacie przedstawiono zastosowane rozwi¹zania informatyczne wspomagaj¹ce proces nadzoru nad
jakoœci¹ produkcji wêgla w Kompanii Wêglowej SA. Przedstawiono rozwi¹zania informatyczne s³u¿¹ce projektowaniu i utrzymywaniu systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ zgodnego z ISO 9001, oraz model monitoringu jakoœci
wêgla surowego i handlowego w oddzia³ach Kompanii Wêglowej S.A.. Opisano zakres i funkcjonalnoœæ u¿ywanych programów informatycznych w obszarze funkcjonowania procesów nadzorowanych w oparciu o normê
ISO 9001. Przedstawiono równie¿ funkcjonuj¹cy model monitoringu jakoœci wêgla surowego bêd¹cy centraln¹
baz¹ danych zasilan¹ bezpoœrednio z urz¹dzeñ ci¹g³ego pomiaru, który pozwala na bie¿¹c¹ (on-line) analizê
danych zwi¹zanych z jakoœci¹ produkowanego wêgla, jak równie¿ umo¿liwia tworzenie archiwalnych zestawieñ
danych do póŸniejszych analiz. Rozwi¹zanie to umo¿liwia wiarygodn¹ kontrolê jakoœci produkcji wêgla oraz
pozwala na ci¹g³y bie¿¹cy monitoring jakoœci produkcji wêgla w oddzia³ach wydobywczych przez jednostkê
nadzoruj¹c¹.

Wprowadzenie
Kompania Wêglowa S.A. w listopadzie 2004 uzyska³a certyfikat Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ zgodny z norm¹ ISO 9001:2000 w zakresie planowania, wydobycia, przeróbki
i sprzeda¿y wêgla kamiennego, wykonywania us³ug górniczych oraz remontów, modernizacji i produkcji maszyn górniczych.

* Mgr in¿., Kompania Wêglowa S.A., Katowice.
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W trakcie wdra¿ania systemu zastosowano rozwi¹zania informatyczne, które wspiera³y
ten proces i s³u¿¹ jednoczeœnie do nadzorowania, utrzymania i doskonalenia systemu.
Wdro¿enie dokumentacji systemu oparto na rozwi¹zaniach informatycznych dostarczonych
przez firmê DGA Doradztwo Gospodarcze S.A. z Poznania. Do modelowania procesów
i publikacji dokumentacji w KW S.A. u¿ywa siê specjalizowanych programów DGA Process
[1] i DGA Quality[2]. Do nadzorowania jakoœci produkcji wêgla zbudowano system centralnego monitoringu jakoœci produkcji wêgla oparty o rozwi¹zania w³asne, który wspó³pracuje z urz¹dzeniami pomiarowymi firm EMAG i WILPO.

1. DGA Process
Narzêdzie DGA Process przeznaczone jest do modelowania procesów. Aplikacja ta nie
wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki. Umo¿liwia pe³ne modelowanie
obecnego i przysz³ego funkcjonowania organizacji z u¿yciem schematu organizacyjnego,
hierarchii funkcji, modeli procesów, diagramów przep³ywów sterowania. Podczas modelowania procesów, wykorzystuj¹c oprogramowanie DGA Process, wszelkie informacje
zawarte na diagramach w formie graficznej s¹ jednoczeœnie zapisywane w relacyjnej bazie
danych pozwalaj¹c na jej szerokie wykorzystanie. W trakcie modelowania procesów system
automatycznie podpowiada mo¿liwe elementy procesu oraz dba o spójnoœæ wszystkich
elementów organizacji, dziêki czemu modelowanie przebiega szybko i bezb³êdnie. Ponadto,
aplikacja DGA Process posiada tak¿e zaawansowane narzêdzia do generowania raportów
i analizy modeli funkcjonowania organizacji we wielu ró¿nych przekrojach, oraz system
pluginów umo¿liwiaj¹cy rozszerzanie programu o wiele dodatkowych mo¿liwoœci.
Oprócz modelowania, przegl¹dania modeli, DGA Process w wersji standardowej umo¿liwia:
— weryfikacje i analizê modeli,
— konfigurowanie standardów modelowania,
— definiowanie zawartoœci i formatu raportów,
— dokumentowanie procedur Systemu Zarz¹dzania,
— import i eksport danych z innych systemów do modelowania procesów opartych o bazê danych,
— definiowanie u¿ytkowników oraz ich uprawnieñ do bazy danych procesów,
— pracê grupow¹ nad modelowanymi diagramami.
Zalety oprogramowania do modelowania procesów DGA Process wynikaj¹ przede wszystkim z zastosowania bazy danych SQL do przechowywania definicji procesów oraz prostoty
i wygody obs³ugi. Ten typ bazy danych umo¿liwia bardzo elastyczne podejœcie do danych
znajduj¹cych siê na serwerze.
System posiada nastêpuj¹ce funkcje:
— podpowiadanie mo¿liwych elementów procesu w trakcie modelowania,
— automatyczne zapisywanie w bazie danych SQL wszystkich informacji wprowadzanych podczas modelowania,
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— tworzenie raportów bez potrzeby znajomoœci programowania,
— analizê procesów mo¿liw¹ dziêki intuicyjnemu generatorowi zapytañ SQL,
— mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych typów diagramów oraz obiektów,
— nieograniczon¹ liczbê atrybutów elementów diagramu,
— mo¿liwoœæ zmiany wygl¹du procesu w zale¿noœci od potrzeb,
— zabezpieczenie bazy procesów przed nieuprawnionym dostêpem,
— mo¿liwoœæ importu i eksportu danych z innych narzêdzi do modelowania procesów.
DGA Process jest w pe³ni zintegrowany z oprogramowaniem DGA Quality, dziêki
któremu mo¿liwe jest automatyczne tworzenie i zarz¹dzanie dokumentacj¹ jakoœci przez
Internet lub intranet.

2. DGA Quality
Program umo¿liwia zarz¹dzanie informacj¹ o procesach realizowanych w ramach systemu jakoœci. Informacje przedstawione s¹ w przejrzystej formie graficznych modeli i ich
tekstowych opisów dostêpnych za poœrednictwem przegl¹darki internetowej. DGA Quality
to nowoczesny kana³ komunikacji wewn¹trz przedsiêbiorstwa. Dziêki DGA Quality u¿ytkownik ma z dowolnego miejsca dostêp poprzez przegl¹darkê do informacji o procesach
i wzorach obowi¹zuj¹cych dokumentów. Dokumentacja jest w pe³ni zgodna z wymaganiami
norm ISO i zosta³a zaakceptowana na auditach certyfikacyjnych. System obs³uguje dowoln¹
strukturê i formê dokumentacji oraz umo¿liwia jej drukowanie selektywne lub w ca³oœci. DGA
Quality umo¿liwia konfigurowania wygl¹du dokumentacji, skalowanie diagramów bez
utraty jakoœci w formacie wektorowym oraz czytanie opisów bezpoœrednio na diagramach.
Zawartoœæ dokumentacji udostêpniana jest w ca³oœci lub selektywnie, zale¿nie od uprawnieñ. Selektywny dostêp oznacza, ¿e pracownicy okreœlonego dzia³u maj¹ dostêp wy³¹cznie
do procedur, raportów przekrojowych i wzorów formularzy zwi¹zanych z przydzielonymi
im zadaniami. DGA Quality dodaje u¿ytkowników i nadaje im uprawnienia automatycznie
na podstawie struktury organizacyjnej. W ka¿dej chwili istnieje mo¿liwoœæ przywo³ania
dowolnej wczeœniejszej wersji dokumentu lub procesu. Archiwum tworzone jest automatycznie po zatwierdzeniu zmian przez pe³nomocnika ds. systemu zarz¹dzania. Dokumentacja jest tworzona automatycznie na podstawie modeli procesów, a pracownicy s¹ natychmiast powiadamiani o ka¿dej zmianie w dotycz¹cych ich procedurach. Wszystkie zmiany s¹
odnotowane w tabeli zmian. Administrator ma sta³y dostêp do informacji na temat zapoznania u¿ytkowników z dokumentacj¹. Informacja o zmianach podlega hierarchizacji, tzn.
kierownik jednostki organizacyjnej jest informowany o wszystkich zmianach w dokumentacji, jakie dotycz¹ jego jednostki.
W przypadku, gdy pracownik nie zapozna siê ze zmianami, system mu o nich przypomina. DGA Quality umo¿liwia ka¿demu pracownikowi zg³oszenie usprawnienia do procedury i nadanie mu odpowiedniego priorytetu. System umo¿liwia pe³n¹ kontrolê procedury,
wprowadzania usprawnieñ przez w³aœciciela procesu i osoby upowa¿nione, przydzielanie osób
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odpowiedzialnych za wykonanie dzia³añ oraz ich akceptacjê i dokumentacjê prowadzonych
prac. System automatycznie tworzy i publikuje dokumentacjê z narzêdzia DGA Process.
Zawartoœæ publikacji w DGA Quality
Polityka ZSZ

Rys. 1. DGA Quality – Polityka Zintegrowana
Fig. 1. DGA Quality – Integrade Policy

Celem tej strony jest zapoznanie u¿ytkowników z polityk¹ Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania [3]. Ka¿dy u¿ytkownik ma dostêp do tej strony.
Ksiêga ZSZ
Treœæ Ksiêgi ZSZ dostêpnej w witrynie DGA Quality zawiera nastêpuj¹ce elementy:
Polityka ZSZ, Historia, Zakres wy³¹czeñ, Struktura organizacyjna, Wykaz ról, Struktura
procesów VACD, Lista procedur, Skrócony opis procedur, Nadzorowanie Ksiêgi ZSZ [3].
Lista procedur
Lista procedur zawiera nastêpuj¹ce pozycje:
— nazwê procedury,
— w³aœciciela procesu,
— cel procedury,
— przedmiot i zakres stosowania procedury,
— uczestnicy procedury.
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Rys. 2. DGA Quality – Lista Procedur
Fig. 2. DGA Quality – procedure register

Ta pozycja menu g³ównego umo¿liwia dostêp do struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa, wykazu ról, wykazu grup oraz listy stanowisk [3].
Schemat organizacyjny
Po wybraniu tej opcji otwierany jest g³ówny diagram struktury organizacyjnej. Przedstawione s¹ na nim zale¿noœci pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami, ich
hierarchia oraz obsadzenie stanowisk przez konkretnych pracowników [3].
Wykaz ról
Czêsto ma miejsce sytuacja, kiedy wiêksza liczba stanowisk mo¿e wykonywaæ tê sam¹
funkcjê (pe³ni tê sam¹ rolê). Wówczas dla zwiêkszenia przejrzystoœci stosuje siê grupowanie
stanowisk w tzw. role, a nastêpnie na procedurze symbol roli wstawia siê zamiast stanowisk,
które mog¹ j¹ pe³niæ. Na Wykazie ról przedstawione jest przyporz¹dkowanie stanowisk do ról.
Wykaz grup
Analogicznie stosuje siê przyporz¹dkowywanie podobnych stanowisk do okreœlonej
grupy. Na Wykazie grup przedstawione jest przyporz¹dkowanie stanowisk do grup.
Wykaz stanowisk
Kolejn¹ opcj¹ jest mo¿liwoœæ wgl¹du w wykaz wszystkich stanowisk w danej firmie.
Dodatkowo dla ka¿dego stanowiska mo¿na sprawdziæ, jaka rola lub role zosta³y mu przydzielone.
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Rys. 3. DGA Quality – Schemat organizacyjny
Fig. 3. DGA Quality – organization chart

Struktura procesów biznesowych
Ta pozycja Menu umo¿liwia dostêp do map procesów przedsiêbiorstwa. Po wybraniu tej
opcji otwierany jest g³ówny ³añcuch wartoœci dodanej ilustruj¹cy zale¿noœci pomiêdzy
procesami biznesowymi [3].
Lista procedur
Ka¿dy u¿ytkownik ma dostêp do procedur, do których zosta³y mu przyznane prawa na
podstawie projektu w DGA Process Administrator i auditorzy maj¹ dostêp do kompletnej
dokumentacji. Pozostali u¿ytkownicy maj¹ dostêp do procedur:
— w których uczestnicz¹ jako stanowiska,
— w których uczestnicz¹ jako role,
— w których s¹ w³aœcicielami,
— do których maj¹ dostêp ich podw³adni (pod³¹czeni poni¿ej nich w strukturze organizacyjnej).
Procedury sklasyfikowane s¹ w grupy, do których nale¿¹. Po klikniêciu nazwy procedury
otwierany jest jej szczegó³owy opis [3].
Diagram procedur
Na diagramie mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce obiekty: funkcje, przejœcia do innych procesów, stanowiska, jednostki organizacyjne, role, grupy, dokumenty.
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Rys. 4. DGA Quality – Mapa procesów
Fig. 4. DGA Quality – process map

Opis procedury
Opis procedury zawiera nastêpuj¹ce elementy: wydanie, data wydania, data ostatniej
aktualizacji, wersje archiwalne, nowy plik, w³aœciciel procedury, przedmiot i zakres procedury, terminologia, odpowiedzialnoœæ i sposób postêpowania, zapisy, za³¹czniki, rejestry,
dokumenty zwi¹zane, uczestnicy procedury, tabela zmian, stopka, formularze i za³¹czniki,
twoje wnioski o zmianê, w³aœciciele procesów.

3. Monitoring jakoœci wêgla w Kompanii Wêglowej S.A.
Potrzeba pozyskiwania bie¿¹cej informacji niezbêdnej do weryfikacji planów w zakresie
jakoœci mia³u surowego w zak³adach Kompanii Wêglowej, spowodowa³a koniecznoœæ utworzenia modelu s³u¿¹cego do monitoringu jakoœci wêgla. Podstawow¹ zasad¹ systemu monitoringu jest planowanie wielkoœci, kontrola realizacji, tworzenie zapisów, analiza przebiegu wartoœci zadanych i zrealizowanych.
Planowanie jakoœci produkcji mia³ów surowych odbywa siê w ramach opracowywania
Planów Techniczno-Ekonomicznych kopalñ i jest realizowane wed³ug ustalonych procedur.
Wynikiem tych prac jest miêdzy innymi „Jakoœciowy harmonogram biegu œcian”, który
okreœla parametry jakoœci planowanej produkcji mia³u surowego w kopalni [5].
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Funkcjonuj¹cy od 2004 roku w Kompanii Wêglowej S.A. system zarz¹dzania jakoœci¹
w oparciu o normê ISO 9001:2000 oparty jest o funkcjonowanie szeregu procedur, których
zadaniem jest ustalenie sposobu przebiegu procesu nadzoru nad sterowaniem jakoœci¹
wêgla. Procedura „ Jakoœæ mia³ów surowych „, s³u¿y do monitorowania i oceny skutecznoœci
planowania jakoœci wêgla, a procedura „Kontrola jakoœci wêgla” (rys. 5) ustala zasady
nadzorowania i oznaczania jakoœci wêgla handlowego [3].
Nadzór nad procesem realizowany jest poprzez monitoring, który oparty jest o bazê
danych udostêpnion¹ w formie interfejsu www, gdzie Ÿród³em s¹ zapisy uzyskane z pomiarów urz¹dzeñ ci¹g³ego pomiaru zawartoœci popio³u i wilgoci w miale surowym lub
oznaczenia danych uzyskanych z pobieranych prób wêgla przez próbobiorców [4]. Dane
z urz¹dzeñ wprowadzane s¹ do bazy on-line z urz¹dzeñ lub za poœrednictwem uprawnionych
pracowników zak³adów(kopalni) jako uœrednione wartoœci za zmianê robocz¹ (rys. 6).
W przypadku pojawienia siê ró¿nic jakoœci w stosunku do planu kopalnia podejmuje
dzia³ania koryguj¹ce. Generowane wykresy z danych umo¿liwiaj¹ obserwacjê tendencji
zmian jakoœci mia³u surowego w danej kopalni (rys. 7).
W po³¹czeniu z tworzonymi na potrzeby Planu Techniczno-Ekonomicznego planowanymi „Jakoœciowymi harmonogramami biegu œcian” pozwalaj¹ one na analizê skutecznoœci umiejêtnoœci prognozowania przez kopalniê jakoœci wydobywanego wêgla oraz na
doskonalenie pracy s³u¿b w kopalni, które odpowiadaj¹ za w³aœciwe tworzenie planów
jakoœciowego wydobycia.
Monitoring jakoœci wêgla surowego jest centraln¹ baz¹ danych zasilan¹ bezpoœrednio
z urz¹dzeñ ci¹g³ego pomiaru. System zbudowany jest w oparciu o architekturê wielowarstwow¹ typu klient-serwer. Model pozwala na bie¿¹c¹ (on-line) analizê danych z urz¹dzeñ
(rys. 8) jak równie¿ umo¿liwia tworzenie archiwalnych zestawieñ danych (rys. 9).
Aby dane pozyskiwane w ten sposób odzwierciedla³y rzeczywistoœæ niezbêdne jest:
— zapewnienie w³aœciwych warunków pomiarowych,
— poprawne wyskalowanie urz¹dzeñ,
— sprawnoœæ techniczna urz¹dzeñ.
Przedstawione rozwi¹zanie zrealizowane zosta³o przez pracowników Biura Przeróbki
i Jakoœci Wêgla Centrali Kompani Wêglowej SA w wspó³pracy z producentami urz¹dzeñ
ci¹g³ego pomiaru jakoœci wêgla zainstalowanych na kopalniach.

Wnioski
Jednym z wa¿niejszych elementów podejmowania decyzji o wdro¿eniu w Kompanii
Wêglowej S.A. Systemu Zarz¹dzania w oparciu o normy ISO by³o rozstrzygniêcie dotycz¹ce
informatycznego wsparcia procesu wdro¿enia, a nastêpnie utrzymywania i doskonalenia ca³ego
systemu. Wybrane rozwi¹zania oparte o specjalizowane programy firmy DGA Doradztwo
Gospodarcze S.A. umo¿liwiaj¹ utrzymanie spójnoœci, oraz sprawne nadzorowanie ca³ego systemu w wielodzia³owym przedsiêbiorstwie górniczym jakim jest Kompania Wêglowa S.A.

409

Rys. 5. Procedura „Kontrola jakoœci wêgla” – fragment
Fig. 5. Coal quality control procedure – excerpt
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Rys. 6. e-RDJ Elektroniczny Raport Dobowy Dzia³u Kontroli Jakoœci
Fig. 6. e-RDJ Daily electronic raport by Quality Control Department

Rys. 7. e-RDJ Elektroniczny Raport Dobowy Dzia³u Kontroli Jakoœci
Fig. 7. e-RDJ Daily electronic raport by Quality Control Department
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Rys. 8. e-RDJ Elektroniczny Raport Dobowy Kontroli Jakoœci – analiza on-line
Fig. 8. e-RDJ Daily electronic raport by Quality Control Department – on-line analysis

Rys. 9. e-RDJ Elektroniczny Raport Dobowy Kontroli Jakoœci
Fig. 9. e-RDJ Daily electronic raport by Quality Control Department
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Przestawione rozwi¹zanie monitoringu jest narzêdziem dla Systemu Zarz¹dzania funkcjonuj¹cym w obszarze zarz¹dzania jakoœci¹ wyrobu w wielodzia³owym przedsiêbiorstwie
górniczym.
Rozwi¹zanie to umo¿liwia szeroki zakres monitorowania jakoœci produkcji wêgla, poprzez kontrolê pracy urz¹dzeñ ci¹g³ego pomiaru i pozwala na ci¹g³y, wiarygodny i bie¿¹cy
monitoring jakoœci produkcji wêgla w kopalniach przez jednostkê nadzoruj¹c¹.
W³¹czenie urz¹dzeñ ci¹g³ego pomiaru jakoœci wêgla do sieci kopalnianych LAN umo¿liwia firmom serwisowanie urz¹dzeñ poprzez Internet, co daje wymierne korzyœci zarówno
kopalniom jak i producentom.
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Abstract
The paper presents applied information technology solutions supporting the supervision process over the coal
production quality at Kompania Wêglowa S.A. It presents information technology solutions used for designing and
maintenance of Quality Management System which is in conformity with ISO 9001 and a model for monitoring
of raw coal quality as well as commercial products quality in particular divisions of Kompania Wêglowa S.A.
It describes the scope and function ability of the processes being supervised on the basis of the ISO 9001 standard.
It also presents a functioning model for monitoring of the raw coal quality which is a central base of data being
directly provided from the instruments of continues measurement system which allows for on-line analysis of data
connected with the quality of produced coal and also enables to create archives data sets for the analysis at a later
time. This solution allows for a reliable control of the quality of produced coal and allows for a continuous
and current monitoring of coal production quality in the production centres by a supervising unit.
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Dzesiêcioletnie doœwiadczenie w eksploatacji
Górniczego Systemu Informatycznego
w BOT KWB Turów S.A.

S³owa kluczowe
Górnictwo odkrywkowe, wêgiel brunatny, g³ówny system informatyczny (GSI), efektywna gospodarka
z³o¿em
Streszczenie
W przypadku eksploatacji z³o¿a „Turów”, charakteryzuj¹cego siê niezwykle skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹ i trudnymi warunkami geologiczno-in¿ynierskimi, a tak¿e ma³o przychylnymi ze wzglêdu na geograficzne po³o¿enie kopalni, warunkami przestrzennymi i œrodowiskowymi, wdro¿enie nowoczesnej informatycznej
technologii obs³ugi prac mierniczych geologicznych, geotechnicznych oraz technologicznych, sta³o siê niezwykle
istotne a nawet niezbêdne dla przygotowania i realizacji eksploatacji z³o¿a oraz zwa³owania nadk³adu w BOT
KWB Turów S.A. Funkcjonuj¹cy system pozwala na sprawne opracowywanie optymalnej i bezpiecznej dla
otoczenia i zak³adu górniczego technologii eksploatacji w w/w warunkach. Dziêki niemu uzyskano mo¿liwoœæ
wielowariantowego analizowania du¿ej iloœci parametrów, ulegaj¹cych czêstej aktualizacji w zwi¹zku ze zmiennoœci¹ warunków z³o¿owych i zewnêtrznych. Wp³ynê³o to na poprawê efektywnoœci gospodarki z³o¿em oraz
pozwoli³o pokonaæ szereg barier formalno-prawnych oraz technicznych, które w przesz³oœci bardzo istotnie
przyczyni³y siê do powstawania zdarzeñ o charakterze katastrofalnym oraz podejmowania kosztownych,
nieudanych decyzji gospodarczych.

Wprowadzenie
Doœwiadczenia zebrane w czasie 10-letniej eksploatacji GSI (Górniczego Systemu Informatycznego) wskazuj¹ jednoznacznie na celowoœæ podjêtych decyzji i poprawnoœæ obranego
* Mgr in¿., BOT KWB Turów S.A.
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kierunku jego rozwoju. Efekty z wdro¿enia nowoczesnej informatycznej technologii obs³ugi
prac mierniczych geologicznych, geotechnicznych oraz technologicznych prowadzonych na
potrzeby przygotowania i prowadzenia eksploatacji oraz zwa³owania, trudno dziœ precyzyjnie oszacowaæ. Nale¿y jednak jasno stwierdziæ, ¿e w przypadku eksploatacji z³o¿a Turów,
charakteryzuj¹cego siê niezwykle skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹ i trudnymi warunkami
geologiczno-in¿ynierskimi, a tak¿e ma³o przychylnymi ze wzglêdu na geograficzne po³o¿enie
kopalni, warunkami przestrzennymi i œrodowiskowymi (s¹siedztwo terytoriów Niemiec
i Czech, sieæ hydrograficzna, tereny podgórskie, infrastruktura otoczenia) obycie siê bez
przedmiotowego systemu by³oby niezmiernie trudne, je¿eli w ogóle mo¿liwe.
Funkcjonuj¹cy system pozwala na sprawne opracowywanie optymalnej i bezpiecznej dla
otoczenia i zak³adu górniczego technologii eksploatacji w w/w warunkach. Dziêki niemu
uzyskano mo¿liwoœæ wielowariantowego analizowania du¿ej iloœci parametrów, ulegaj¹cych czêstej aktualizacji w zwi¹zku ze zmiennoœci¹ warunków z³o¿owych i zewnêtrznych.
Aktualny re¿im prac prowadzony przez in¿ynieryjne s³u¿by obs³uguj¹ce podstawowy proces
wydobycia, jakoœæ obs³ugi oraz komfort pracy kadry in¿ynieryjno-technicznej by³ nie osi¹galny przy stosowanych w przesz³oœci tradycyjnych metod planowania i projektowania.
Niezwykle wa¿n¹ cech¹ systemu s¹ mo¿liwoœci jego rozwoju wg pojawiaj¹cych siê kolejnych potrzeb, takich jak: bie¿¹ce monitorowanie procesów urabiania górotworu i zwa³owania nadk³adu, czy te¿ zarz¹dzanie jakoœci¹ wydobycia.

1. Historia powstania GSI
Najwa¿niejszym impulsem do utworzenia informatycznego systemu wspomagaj¹cego
procesy: mierniczego, geologicznego, geotechnicznego i technologicznego przygotowania
i zabezpieczenia górniczej eksploatacji z³o¿a wêgla brunatnego „Turów”, by³a potrzeba
pokonania w tych procesach szeregu barier technicznych i formalnych, które uwidoczni³y siê
na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Mo¿liwoœci efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji tradycyjnymi metodami – niezbêdnych dla prawid³owego
projektowania i monitorowania postêpów eksploatacji z³o¿a i zwa³owania nadk³adu wyczerpa³y siê, o czym mo¿e œwiadczyæ szereg bardzo groŸnych katastrof i awarii. Nale¿y tu
wymieniæ chocia¿by:
— ca³kowite zniszczenie w 1987 koparki podstawowej SchRs-800 w trakcie urabiania
w strefie Uskoku G³ównego,
— s³ynne w latach 1998–1990 zagro¿enie osuniêcia siê zbocza filara ochronnego rzeki
granicznej, Nysy £u¿yckiej,
— gigantyczne osuwisko wschodniego zbocza zwa³owiska zewnêtrznego w 1993 roku,
zagra¿aj¹ce linii granicy pañstwa z Republik¹ Czesk¹.
Istnia³a tak¿e potrzeba usamodzielnienia siê kopalni w zakresie procesów sporz¹dzania
dokumentacji mierniczo-geologicznej, analiz geotechnicznych i bie¿¹cego projektowania
robót górniczych, poniewa¿ specjalistyczne oœrodki projektowe nie by³y w stanie zapewniæ
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jakoœci us³ug w³aœciwej do skali problemów, które zaczê³y pojawiaæ siê w kopalni w miarê
rozwoju eksploatacji w coraz trudniejszych warunkach geologiczno-górniczych.
Podstaw¹ tworzenia systemu by³o wyposa¿enie Kopalni w nowoczesny sprzêt geodezyjny, niezbêdny do zbierania i wstêpnego przetwarzania danych do postaci cyfrowej.
Ju¿ w 1992 roku zakupiono najbardziej nowoczesne wówczas na rynku przyrz¹dy, a od
1993 roku, rozpoczêto wdra¿anie we wspó³pracy z pracowni¹ prof. Stefana Caconia
z Akademii Rolniczej we Wroc³awiu systemu GPS, staj¹c siê w ten sposób absolutnym
prekursorem w praktycznym wykorzystaniu tej technologii w Polsce. Pierwsze dzia³ania
w celu tworzenia funkcjonuj¹cego obecnie zintegrowanego Górniczego Systemu Informatycznego zwi¹zane by³y z wykonaniem w latach 1996–1997 numerycznej mapy
wyrobisk górniczych w nadk³adzie i z³o¿u. Do utworzenia mapy cyfrowej zdigitalizowano
i zwektoryzowano mapy analogowe obejmuj¹ce obszar o powierzchni oko³o 126 km2.
Zadanie to stanowi³o fundament budowy systemu i umo¿liwia³o dalszy jego rozwój oraz
rozbudowê. Kolejnym „milowym krokiem” w budowie systemu by³o utworzenie w latach
1997–1998 relacyjnej bazy danych Górniczego Systemu Informatycznego (GSI). Poch³onê³o to oko³o 1700 godzin pracy i zwi¹zane by³o z wprowadzeniem do œrodowiska
numerycznego 6,5 mln rekordów informacji. Pocz¹tkowo informacja w bazie dotyczy³a
danych geologicznych. Szybko uleg³a jednak rozszerzeniu o dane geodezyjne i geotechniczne.
Dysponuj¹c dwoma g³ównymi funkcjonuj¹cymi elementami systemu (mapa cyfrowa oraz
relacyjna baza danych), przyst¹piono do dalszej rozbudowy systemu, w wyniku czego, w latach
1998–1999 opracowano model strukturalny z³o¿a (model tektoniczny, strukturalne pok³adów
i pod³o¿a) oraz modeli jakoœciowych pok³adów i modeli powierzchni piezometrycznych).
W tym samym okresie przeprowadzono rozbudowê bazy danych o informacje geotechniczne
dotycz¹ce informacji o przemieszczeniach wg³êbnych i powierzchniowych oraz wdro¿ono
i zaadaptowano do wspó³dzia³ania z systemem informatyczne rozwi¹zania w zakresie modelowania warunków statecznoœci górotworu oraz deformacji przedpola odkrywki.
Zasadniczym w aspekcie zak³adanych celów i pozwalaj¹cym okreœlaæ funkcjonuj¹cy
system jako kompleksowy by³a implementacja projektu eksploatacji z³o¿a oparta na wszystkich posiadanych ju¿ elementach systemu. W ramach projektu do listopada 1999 r.
wykonano modele przestrzenne piêter eksploatacyjnych, uwzglêdniaj¹cych ich aktualne
i projektowane rzêdne. Nastêpnie w okresie od sierpnia 1999 r. do kwietnia 2000 r.
utworzono modele strukturalne i jakoœciowe poszczególnych piêter eksploatacyjnych oraz
mapy strukturalne dla ka¿dego piêtra. Wprowadzono równie¿ do u¿ytku narzêdzia s³u¿¹ce
do projektowania i harmonogramowania produkcji, raportuj¹cego wyniki obliczeñ i procedur harmonogramowania eksploatacji i zwa³owania.
W ramach funkcjonowania systemu zaadaptowano szereg urz¹dzeñ cyfrowych g³ównie
pomiarowych oraz procedur pozwalaj¹cych na efektywne wykorzystanie posiadanego oprogramowania i sprzêtu.
Niestety, nie uda³o siê podj¹æ pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych dalszych prac nad
zintegrowanym rozwojem systemu w kierunkach:

416
— monitorowania w technologii „online” prawid³owoœci procesów urabiania górotworu
oraz bie¿¹cego rozliczania zadañ wydobywczych, z wykorzystaniem: systemu GPS
i przestrzennej cyfrowej (GIS-owej) mapy z³o¿a,
— automatycznej aktualizacji, równie¿ w technologii „online” i dokumentowania stanów robót górniczych urabiania górotworu i zwa³owania nadk³adu.
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Rys. 1. Schemat budowy Systemu GSI (uproszczony)
Fig. 1. Structure of GSI – Information System for Miners in BOT KWB Turów S.A.

2. G³ówne zadania GSI oraz jego zalety w poszczególnych dziedzinach
funkcjonowania
2.1. O b s ³ u g a m i e r n i c z a z a k ³ a d u g ó r n i c z e g o
Wszelkie prace miernicze prowadzone s¹ z u¿yciem nowoczesnych technologii zapewniaj¹cych spe³nienie wysokich rygorów dok³adnoœciowych. Zasadnicze wyposa¿enie sprzêtowe stanowi¹ dwuczêstotliwoœciowe odbiorniki do pomiarów satelitarnych (GPS), tachimetry elektroniczne i niwelatory kodowe.
W szczególnoœci system wykorzystywany jest do:
— bie¿¹cej obs³ugi mierniczej robot górniczych, tyczenia elementów robót, granic
eksploatacji,
— kontroli zgodnoœci prowadzonych robót górniczych z zatwierdzonym Planem Ruchu
Zak³adu Górniczego,
— sporz¹dzania, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji mierniczej i kartograficznej.
W sta³ej aktualizacji zwi¹zanej z postêpem frontów eksploatacyjnych i zwa³owych
znajduje siê obszar oko³o 13 km2. W chwili obecnej dziêki zastosowanym narzêdziom, urz¹dzeniom i procedur, czas aktualizacji stanu geodezyjnego powierzchni
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Rys. 2. Pomiar geodezyjny punktu bazowego sieci obserwacyjnej z wykorzystaniem technologii pomiarów
satelitarnych (GPS)
Fig. 2. GPS measurement (base point of the survey net)

odkrywki i zwa³owiska wewnêtrznego wynosi 3 do 4 dni i prowadzony jest w cyklu
miesiêcznym. Wynikiem tak przyjêtego harmonogramu prac jest sta³y dostêp do
aktualnych map i informacji o aktualnej sytuacji geodezyjnej ca³ego obszaru kopalni. BOT KWB Turów S.A. posiada zgodê Dyrektora OUG na sporz¹dzanie
i aktualizacjê dokumentacji mierniczej w postaci cyfrowej (uzyskana na podstawie
akceptacji rozwi¹zañ realizowanych za pomoc¹ systemu);

Rys. 3. Fragment modelu wyrobiska wykonany na podstawie numerycznej mapy wyrobisk górniczych
Fig. 3. Open cast mine model BOT KWB Turów S.A. (fragment)
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— eksploatacji i utrzymania, w tym aktualizacji danych: (map wyrobisk górniczych
w nadk³adzie i z³o¿u, modeli przestrzennych powierzchni wyrobiska, map œciêcia
górotworu, bazy danych GSI, systemu kontrolno pomiarowego SKP).
S³u¿by miernicze realizuj¹ pomiary w sieci niwelacji precyzyjnej systemu kontrolnopomiarowego blisko 360 pkt pomiarowych w ró¿nych cyklach pomiarowych. Dane
z pomiarów sieci s¹ wprowadzane do bazy umo¿liwiaj¹c wszystkim zainteresowanym s³u¿bom na sta³y dostêp do informacji o przemieszczeniach wystêpuj¹cych na
obszarze odkrywki i zwa³owisk;
— udostêpniania aktualnej dokumentacji mierniczo-geologicznej;
— zabezpieczenia dokumentów pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych przed
uszkodzeniem b¹dŸ zniszczeniem.
2.2. O b s ³ u g a g e o l o g i c z n a
Podstawowe zadanie s³u¿b geologicznej zwi¹zane jest z pozyskiwaniem, aktualizacj¹,
udostêpnieniem i przechowywaniem informacji geologicznej. W zwi¹zku z czym, system
wykorzystany jest na potrzeby:
— pozyskiwania danych dotycz¹cych:
(lokalizacji prób, wyników badañ prób, litologii, wyników badañ polowych oraz
laboratoryjnych, wyników badañ i obser- wacji w otworach, wyników z próbnych

Rys. 4. Odbiornik GPS wraz z dalmierzem laserowym
Fig. 4. GPS receiver with laser rangefinder
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pompowañ, uskoków tektonicznych oraz innych nieci¹g³oœci, po³o¿enia zwierciad³a
piezometrycznego wód gruntowych, samowyp³ywów z otworów odprê¿eniowych
i szczelin, przep³ywów w rowach i ciekach naturalnych, po³o¿enia stropów i sp¹gów
kartowanych warstw (pok³adów), kopalin wystêpuj¹cych w nadk³adzie i pod³o¿u,
w tym dane z badañ laboratoryjnych).
Wszelkie zadania dotycz¹ce zbierania i aktualizacji danych dotycz¹cych elementów
przestrzennych (otwory, dane z otworów, przebieg uskoków, przebieg stropów i sp¹gów pok³adów itp) wykonywane s¹ z zastosowaniem technologii pomiarów GPS oraz
nowoczesnych cyfrowych urz¹dzeñ metrycznych, sprzê¿onych ze sob¹, co pozwala
na szybkie i dok³adne powi¹zanie dowolnej informacji z lokalizacj¹ w przestrzeni. To
z kolei wp³ywa na znaczn¹ zwiêkszenie iloœci i poprawê jakoœci prowadzonych analiz
oraz informacji wtórnej (dane o jakoœci w pok³adach, zabierkach, modele jakoœciowe
strukturalne, warunki tektoniczne i zawodnienia górotworu) maj¹cej wp³yw na bezpieczeñstwo prowadzenia robót górniczych oraz wyniki ekonomiczne prowadzonych
dzia³añ górniczych (wiarygodnoœæ prognozowanych dostaw wêgla o za³o¿onych
parametrach jakoœciowych);
— magazynowania, archiwizowania i weryfikacji danych geologicznych poprzez aktualizacjê bazy danych.
W³aœciwe uporz¹dkowanie, autoryzowana aktualizacja i dostêp oraz bezpieczeñstwo
posiadanych informacji z tej dziedziny jest mo¿liwy dziêki Bazie Danych GSI.
W chwii obecnej w bazie GSI znajduje siê ponad 13 mln rekordów zwi¹zanych
z blisko 6000 obiektów. Jest to ogromna iloœæ informacji podlegaj¹ca sta³ej aktualizacji i w ka¿dej chwili dostêpna wszystkim zainteresowanym s³u¿bom. Roczny przyrost
informacji w bazie wynosi 5–7%;
— aktualizacji modeli geologicznych i hydrogeologicznych (model z³o¿a (model strukturalny, modele jakoœciowe wêgla, modele powierzchni piezometrycznych);

Rys. 5. Fragment modelu powierzchni stropu I pok³adu wêgla z uwzglêdnieniem tektoniki
Fig. 5. Roof of the stratum lignite model with tectonics (fragment)
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— obliczenia aktualnego stanu zasobów (zasoby geologiczne, zasoby przemys³owe,
zasoby odkryte, zasoby gotowe);
— bie¿¹cego oraz prognozowanego okreœlania jakoœci wêgla w zabierkach (dla potrzeb
programów pracy);
— kontroli stanu odwodnienia i zagro¿eñ wodnych;
— aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej.
Przyk³adem w tym zakresie mo¿e byæ dokumentacja geologiczna z³o¿a wêgla brunatnego
„Turów" sporz¹dzona w formie numerycznej i przyjêta bez uwag w Ministerstwie Œrodowiska. Dodatek do dokumentacji by³ podstaw¹ sporz¹dzenia kolejnego dodatku do projektu
zagospodarowania z³o¿a wykonanego równie¿ w formie cyfrowej.
2.3. T e c h n o l o g i c z n e p r z y g o t o w a n i e r o b ó t g ó r n i c z y c h
Funkcje Systemu w zakresie technologicznej obs³ugi eksploatacji realizuj¹ zasadnicze
za³o¿enia co do celów informatycznego wspomagania przygotowania i projektowania eksploatacji, a jednoczeœnie pozwalaj¹ce na uzyskanie najbardziej wymiernych korzyœci.
Dotyczy to w³aœciwego projektowania kosztownych elementów uk³adów KTZ, obiektów
hydrotechnicznych, optymalnego opracowania harmonogramu wydobycia ze wzglêdu na
wymagane iloœci i parametry jakoœciowe wêgla czy optymalnego doboru i wykorzystania
maszyn i urz¹dzeñ.
W ujêciu szczegó³owym system umo¿liwia:
— obliczenia zasobów i jakoœci wêgla oraz iloœci nadk³adu w dowolnie zadanych
blokach eksploatacyjnych jak równie¿ okreœlanie pojemnoœæ projektowanych bry³
zwa³owiska,
— prowadzenie szczegó³owej analizy wyprzedzeñ frontów eksploatacyjnych i zwa³owych,
— automatyczne obliczanie parametrów oraz raportowanie wyników,
— prognozowanie terminów operacji technologicznych (przesuwki, przejazdy itp.)
— bie¿¹ca aktualizacja projektów,
— synchronizacja pracy dowolnej liczby projektantów i jednoznacznoœæ wyników.
System pos³u¿y³ do sporz¹dzenia i pozwala na okresow¹ aktualizacjê (przyjêto coroczny
okres aktualizacji) „Za³o¿enia górniczo-technologiczne eksploatacji z³o¿a „Turów” i wewnêtrznego zwa³owania nadk³adu do zakoñczenia eksploatacji”.
Projekt ten pozwoli³ na weryfikacje za³o¿eñ, np., co do:
— potrzeb w zakresie budowy zwa³owarki ZGOT-11500 (koszt budowy tego typu
urz¹dzenia wynosi oko³o 70 mln z³),
— budowy pompowni T II/5 (oko³o 15 mln z³),
— ograniczyæ szereg nieefektywnych rozwi¹zañ w zakresie budowy nowych tras przenoœników taœmowych (budowa 1km trasy przenoœnikowej to koszt oko³o 10–13 mln z³).
Opracowywanie podobnego projektu metodami tradycyjnymi by³o zwykle obarczone
istotnymi b³êdami, spowodowanymi g³ównie czynnikiem ludzkim. Ze wzglêdu na bardzo
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du¿¹ pracoch³onnoœæ, w zale¿noœci od zakresu czasowo-przestrzennego, opracowanie za³o¿eñ eksploatacji i zwa³owania przez doœwiadczony zespó³ projektowy trwa³o zazwyczaj od
oko³o 6 m-cy do oko³o 1 roku. Analizowano przy tym, co najwy¿ej 2 warianty postêpów
eksploatacji, a kontrola prawid³owoœci wykonanych obliczeñ mog³a mieæ jedynie charakter
wyrywkowy.

Rys. 6. Okno CADSmine Scheduller – panele eksploatacyjne poziomu podzielone na zabierki zgodnie ze
zdefiniowanym kalendarzem
Fig. 6. Window CADSmine Scheduler

Oprócz w/w opracowania wykonywane s¹ m.in.:
— miesiêczne programy pracy maszyn podstawowych,
— za³o¿enia do Programu Dzia³alnoœci Spó³ki na kolejny rok,
— Plan Ruchu,
— okresowe obliczenia sprawdzaj¹ce do wyczerpania zasobów z³o¿a,
— inne projekty w zale¿noœci od zapotrzebowania przez s³u¿by kopalniane.
2.4. O b s ³ u g a g e o t e c h n i c z n a
Poniewa¿ skuteczne projektowanie bezpiecznych zboczy wyrobiska i zwa³owisk zale¿y
w zasadniczej mierze od dostatecznych informacji o warunkach panuj¹cych w górotworze
oraz korpusie zwa³owiska, oraz o zmianach, jakie w nich zachodz¹ na skutek prowadzonej
dzia³alnoœci górniczej, system GSI jako narzêdzie wspomagaj¹ce s³u¿by geotechniczne
s³u¿y g³ównie do pozyskiwania tego typu informacji. W BOT KWB Turów S.A. jako
element systemu, wykorzystywane s¹:
— sondowania CPT wykonywane statyczn¹ sond¹ Hyson-200 (rocznie wykonuje siê od
kilkuset do kilku tysiêcy mb. sondowañ),
— inklinometryczne pomiary przemieszczeñ wg³êbnych (na obszarze odkrywki i zwa³owisk zainstalowane jest ³¹cznie 52 sprawne inklinoemtry, mierzone w ró¿nych
cyklach pomiarowych),
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— pomiary przemieszczeñ powierzchniowych (ponad 300 punktów pomiarowych),
— pomiary ciœnieñ porowych w gruntach zwa³owych (50 czujników).

Rys. 7. Sonda Hyson podczas prac polowych
Fig. 7. Hyson 200 geostatic laboratory on dump stoking

Do rejestracji ró¿nego typu deformacji oraz zjawisk istotnych z geotechnicznego punktu
widzenia szerokie zastosowania znalaz³a technologia pomiarów GPS pozwalaj¹ca na sprawne kojarzenie rejestrowanych zjawisk z lokalizacj¹ w przestrzeni. W samym procesie analiz
wykorzystywane s¹ wszelkie dostêpne informacje dotycz¹ce np. dane o zaanga¿owaniu
tektonicznym, warunkach zawodnienia górotworu itp. Uwzglêdniana dziêki systemowi iloœæ
i jakoœæ w/w informacji pozwala na niezwykle szybkie prowadzenie analiz i obliczeñ
z jakoœci¹ nieosi¹galn¹ przy zastosowaniu tradycyjnych metod obliczeniowych.
G³ówn¹ zalet¹ aplikacji systemu do obs³ugi geotechnicznej jest to, ¿e zbieranie informacji ich obróbka, oraz uzyskane dane s¹ stale aktualne, skoncentrowane w zwartej dokumentacji, ³atwo dostêpne dla wszystkich zainteresowanych s³u¿b, a czas up³ywaj¹cy od
momentu zauwa¿enia zagro¿enia do chwili podjêcia decyzji o przeciwdzia³aniu jego skutkom zosta³ maksymalnie skrócony.

3. Ogólne korzyœci wdro¿enia systemu
Mo¿na je scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
— Okreœlenie realnych mo¿liwoœci optymalizacji planów rozwojowych oraz bie¿¹cego
projektowania, planowania i sterowania wydobyciem w oparciu o pe³ny zestaw
danych.
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— Stworzenie mo¿liwoœci wielowariantowego planowania eksploatacji z pe³nym wykorzystaniem posiadanych informacji.
— Usamodzielnienie siê Kopalni w pracach projektowych dotycz¹cych za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych eksploatacji z³o¿a.
— Uzyskanie w³aœciwej wiarygodnoœci podstawowych projektów postêpów eksploatacji z³o¿a.
— Stworzenie mo¿liwoœci szybkiego, efektywnego sprawdzania i weryfikacji prac projektowych postêpów eksploatacji i technologii robót górniczych.
— Zwiêkszenie wydajnoœci pracy przy pracach mierniczych, geologicznych i projektowych z mo¿liwoœci¹ zmniejszenia zatrudnienia.
— Zasadnicze ograniczenie b³êdu czynnika ludzkiego w procesie zbierania, transmisji
i przetwarzania danych.
— Lepsza integracja i poprawa procesów przygotowania i sterowania wydobyciem oraz
lepsza wspó³praca pomiêdzy s³u¿bami przygotowania wydobycia i dzia³ami ruchu
zak³adu górniczego.
— Sprostanie rosn¹cym potrzebom w zakresie iloœci i jakoœci prac przygotowania
i obs³ugi eksploatacji, w zwi¹zku z wchodzeniem z eksploatacj¹ w partie górotworu, charakteryzuj¹ce siê coraz bardziej skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹
z³o¿a i zwi¹zanymi z tym utrudnieniami eksploatacji oraz wzrostem zagro¿eñ
naturalnych.
— Uporz¹dkowanie i weryfikacja, gromadzenia i opracowywania narastaj¹cej iloœci
danych.

4. Potrzeby rozwojowe
Priorytetowo nale¿y traktowaæ utrzymanie istniej¹cego systemu na w³aœciwym poziomie
funkcjonalnoœci, aplikuj¹c pojawiaj¹ce siê nowe rozwi¹zania i technologie informatyczne.
Ponadto nale¿y wykonaæ odpowiednie prace studialno-projektowe w celu rozwoju systemu
w kolejnych kierunkach, zabezpieczaj¹cych potrzeby kopalni i jej otoczenia w zakresie:
— poprawy efektywnoœci podstawowych procesów eksploatacji z³o¿a i zwa³owania
nadk³adu,
— zarz¹dzania jakoœci¹ wydobycia wêgla w kontekœcie emisji spalin z Elektrowni
Turów,
— bezpieczeñstwa eksploatacji i jej oddzia³ywania na œrodowisko.
W³aœciwych rozwi¹zañ nale¿y poszukiwaæ w drodze wykorzystania dobrych doœwiadczeñ z wdra¿ania i eksploatacji GSI, a w szczególnoœci takich jego elementów, jak:
— istniej¹ca baza sprzêtowa i oprogramowanie systemu GPS,
— du¿e praktyczne umiejêtnoœci kadry in¿ynierskiej,
— integracja z funkcjonuj¹cym w kopalni dot¹d odrêbnie systemem dyspozytorskim
bie¿¹cego zarz¹dzania ruchem uk³adu technologicznego.
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Przy eksploatacji i utrzymaniu systemu oraz na wszystkich etapach wdro¿enia nowych
elementów, szczególn¹ uwagê – oprócz sprzêtu i oprogramowania – nale¿y zwracaæ tak¿e na
bie¿¹ce dokumentowanie prac, tworzenie odpowiednich instrukcji korzystania z poszczególnych elementów systemu oraz „przyjazne” szkolenie u¿ytkowników, w myœl zasady, ¿e
system jest tak niezawodny jak jego najs³abszy element.
Dla sprawnego i efektywnego korzystania z systemu niezmiernie wa¿ne jest wdro¿enie
rozwi¹zañ w zakresie:
— informatycznej archiwizacji dokumentacji: mierniczo-geologicznej i technologicznej, zagro¿eñ naturalnych,
— informatycznego dostêpu do w/w dokumentacji dla w³aœciwych s³u¿ ruchu zak³adu
górniczego,
— dalsza automatyzacja wprowadzania danych terenowych do œrodowiska numerycznego i wdra¿anie zarówno nowych rozwi¹zañ technologicznych, jak (np. poprzez
dalmierza laserowego zintegrowanego z rejestratorem GPS),
— dalsze usprawnianie narzêdzi, m.in. modyfikacja struktury bazy danych oraz wymiana jej motoru. Pozwoli to na poprawê efektywnoœci systemu oraz prac realizowanych w ramach GSI.
Konkretnymi kierunkami rozwoju systemu powinny byæ tak¿e:
— aktualizacja mapy wyrobiska za pomoc¹ rejestracji trajektorii ruchu kó³ urabiaj¹cych
z u¿yciem GPS,
— cykliczne skanowanie powierzchni wyrobiska i zwa³owiska z automatyczn¹ aktualizacj¹ danych w BD-GSI jako integralnej czêœci systemu,
— bie¿¹ce tworzenie przestrzennego geotechnicznego modelu zwa³owiska wewnêtrznego,
— integracja graficznych œrodowisk przechowywania danych z danymi niegraficznymi
w obrêb jednego projektu GIS,
— model urabialnoœci pola po³udniowego w celu optymalizacji dobru koparek podstawowych i technik wspomagaj¹cych do miejscowych warunków urabiania górotworu,
— numeryczny zintegrowany model odtworzenia i rozwoju systemu odwodnienia wg³êbnego i powierzchniowego kopalni.

Podsumowanie
Na podstawie wieloletnich doœwiadczeñ w KWB Turów nale¿y stwierdziæ, ¿e aplikacja przedmiotowego systemu daje ogromne mo¿liwoœci w dziedzinie poprawy efektywnoœci gospodarki z³o¿em. Pozwala pokonywaæ szereg barier formalno-prawnych oraz
technicznych, które w przesz³oœci bardzo istotnie przyczyni³y siê do powstawania zdarzeñ o charakterze katastrofalnym oraz podjêcia kosztownych, nieudanych decyzji gospodarczych.

425
STANIS£AW ¯UK, TADEUSZ KACZAREWSKI, TOMASZ ¯WIRSKI

AN EXPERIENCE OF 10 YEARS IN RUNNING A MINING INFORMATION SYSTEM AT BOT KWB TURÓW S.A. MINE
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Abstract
The brown coal is the deposit excavated in mine BOT KWB Turów S.A. It lies in a very complicated geological
structure. Many geological and mining difficulties with excavating this deposit to force miners to put into practice,
modern information technology in geology, geodetics, geotechnics and mining technology. Use the digital model
of the deposit and digital maps is now the basement to preparation and realization excavation and dumping in mine
BOT KWB Turów S.A.
The good working geology information system, allow miners accuracy planning and secure excavating
the deposit. Thanks to the geology information system we can analyze many parameters, which changes in a space
an time. This modern system influence effectiveness decisions of mining technologies, geotechnical hazards
and trade decisions.

