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Szanowni Państwo! 
 

Polski przemysł, w tym górnictwo węgla kamiennego, znajduje się ciągle w okre-
sie dynamicznych zmian. Kluczowe przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwach 
górniczych, to przede wszystkim: 
• obniŜanie kosztów produkcji węgla kamiennego, 
• prowadzenie wydobycia węgla kamiennego zgodnie z zasadami ochrony środowi-

ska naturalnego, 
• utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia i Ŝycia pracowników 

kopalń, 
• utrzymanie produkcji węgla na poziomie gwarantującym pełną realizację zamó-

wień odbiorców zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. 

W kaŜdym z przedstawionych przedsięwzięć moŜna znaleźć wiele wyzwań badaw-
czych, których rozwiązanie i wdroŜenie ułatwi trudny proces reformowania polskiego 
górnictwa węgla kamiennego i stworzy dla niego odpowiednie warunki do zajęcia 
mocnej pozycji w Europie. 

Podstawowym problemem utrudniającym realizację zadań (wynikających  
z potrzeby reformowania górnictwa) jest niewątpliwie niski poziom innowacyjności, 
który determinuje powodzenie prowadzonych zadań badawczo-rozwojowych, wspo-
magających reformy. Jest to mankament praktycznie całej polskiej gospodarki, stąd 
teŜ w dokumentach rządowych działalność proinnowacyjna została uznana za strate-
giczny kierunek w sferze jej unowocześniania. W odniesieniu do omawianych wyzwań 
badawczych innowacyjność naleŜy rozumieć jako: 
• zdolność i motywacje przedsiębiorców do poszukiwania i wykorzystywania w pra- 

ktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, 
• doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, wprowadzanie 

nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania, rozwój infrastruktury 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. 

W procesie działań proinnowacyjnych w górnictwie węgla kamiennego powinni 
uczestniczyć: 
• przedsiębiorcy górniczy (równieŜ producenci maszyn, urządzeń i materiałów dla 

kopalń) w zakresie poszukiwania i wdraŜania produktów innowacyjnych, 
• jednostki zaplecza naukowo-badawczego, tworzące rozwiązania o cechach inno-

wacyjnych i oferujące je partnerom. 

Obydwie uczestniczące w tym procesie strony mają wystarczający potencjał, 
przede wszystkim kadrę o wysokich i specjalistycznych kwalifikacjach, aby rozwój 
innowacyjności był bardziej efektywny i sprostał oczekiwaniom bieŜącego stulecia. 
NaleŜy stwierdzić, Ŝe polskie górnictwo węgla kamiennego, w tym równieŜ zaplecze 
naukowe górnictwa, w sposób wyraźny zareagowały juŜ na zmiany, jakie w latach 
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dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaszły w polskiej gospodarce. MoŜna uznać,  
Ŝe jest to pozytywny proces, inicjujący postęp w dziedzinie poprawy innowacyjności 
polskiego górnictwa węgla kamiennego. 

Przed nami pierwsze spotkanie w ramach Polskiego Kongresu Górniczego, które 
– mam nadzieję – będzie spotkaniem ludzi, którym leŜy na sercu dobro polskiego  
górnictwa. Obrady w ramach Sesji Innowacyjne Górnictwo i pozostałych sesji, będą 
stanowiły doskonałe przygotowanie do obrad Światowego Kongresu Górniczego,  
czego serdecznie wszystkim Państwu Ŝyczę. 
 
 
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
 

prof. dr hab. inŜ. Józef Dubiński 
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Wojciech Bochenek, Zbigniew Motyka, Henryk Passia, Adam Szade 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Laserowa kontrola budynków i budowli inŜynierskich poddanych 
oddziaływaniu eksploatacji podziemnej na obszarze Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia opracowaną w Laboratorium Techniki Laserowej GIG metodę ciągłej kontroli 

obiektów – budynków mieszkalnych i konstrukcji inŜynierskich – zlokalizowanych na terenach górni-
czych, realizowaną z zastosowaniem laserowych czujników wychyleń i wibracji wolnozmiennych, sprzę-
Ŝonych z przystawkami akcelerometrycznymi, umoŜliwiającymi pomiar przyspieszeń w trzech osiach. 
Omawiane są: budowa czujnika, jego parametry techniczne oraz wyniki pomiarów prowadzonych  
w długich okresach czasu w kilku lokalizacjach pomiarowych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego. Przedstawione wyniki dają rzetelną informację o charakterze i wielkości oddziaływania eksplo-
atacji podziemnej na obiekty znajdujące się na powierzchni. Uzyskane informacje pozwalają  
z kolei na właściwe stosowanie środków zaradczych w odniesieniu do tych obiektów. 
Słowa kluczowe: laser, obiekty budowlane, wychylenia, przyspieszenia, drgania, tereny górnicze. 

Laser-based control of building and engineering structures influenced  
by underground mining in the Upper Silesian Coal Basin 

Abstract 
The paper presents a method developed in CMI’s Laboratory of Laser Technology of continuous con-

trol of objects – dwelling buildings and engineer constructions – localised on mining grounds, realised 
with use of laser sensors of tilts and low-frequency vibrations, coupling with accelerometer attachment, 
enabling measurement of accelerations in three axes. The sensor layout, its technical parameters as well 
as results of measurements led in long periods of time in some measuring locations on terrain of Upper 
Silesian Coal Basin are discussed. Presented results give a reliable information on a character and extent 
of influence of underground mining onto the surface objects. Information obtained permit in turn a proper 
applying of remedial measures referring to these objects. 
Keywords: laser, building objects, tilts, accelerations, vibrations, mining grounds. 

WPROWADZENIE 

Przy sprawdzaniu stanów granicznych uŜytkowalności budynków znajdujących 
się na terenach górniczych istnieje zapotrzebowanie na pomiary wychyleń, deformacji 
i odkształceń postaciowych, będących następstwem reakcji budynków i konstrukcji 
inŜynierskich na deformacje ciągłe i nieciągłe powierzchni oraz na wstrząsy górnicze  
i inne oddziaływania środowiskowe, takie jak: klimatyczne, hydrogeologiczne, komu-
nikacyjne itp. Dla poprawnej i całościowej analizy zjawisk konieczne jest spełnienie 
warunku automatycznego i ciągłego monitoringu tych parametrów, przy zachowaniu 
odpowiedniej dokładności pomiaru. 

Spełnienie powyŜszych wymagań moŜliwe jest przy zastosowaniu laserowych 
systemów optoelektronicznych, które z powodzeniem zostały opracowane w Labora-
torium Techniki Laserowej GIG i są stosowane w praktyce pomiarowej na wielu 
obiektach. 
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Opracowane rozwiązania i stosowane metody pomiaru obejmują, obok wyzna-
czania pionowości, takŜe monitoring niskoczęstotliwościowych drgań i wychyleń 
konstrukcji i obiektów budowlanych. Stały nadzór prowadzi się na takich obiektach, 
jak: budynki mieszkalne, budowle zabytkowe, wieŜe i wysokie kominy, wiadukty, 
hale przemysłowe, szyby i wieŜe wyciągowe. 

1.  LASEROWY MONITORING KONSTRUKCJI GÓRNICZYCH I OB IEKTÓW 
BUDOWLANYCH NA POWIERZCHNI 

Laser górniczy GL-3BM i jego późniejsze – doskonalsze wersje – pełnią juŜ 
ćwierć wieku słuŜbę w prowadzeniu wyrobisk korytarzowych, prostoliniowym pro-
wadzeniu ścian, szybików, upadowych, rektyfikacji przenośników i torów kolejki. 
Obecnie stosowany jest laser EW-3, produkowany w Głównym Instytucie Górnictwa 
(rys. 1). Jest on o połowę lŜejszy od poprzedników, wyjściowa wiązka ma moc 1 mW, 
przy znacznie mniejszej rozbieŜności (10 mm na 150 m). Stanowi on teŜ zasadniczą 
część pionownika laserowego, stosowanego do kontroli obudów szybowych, rektyfi-
kacji prowadników szybowych, czy jak w latach ubiegłych, do pionowania drąŜonych 
szybów (PRG Mysłowice). Stosowane są lasery zarówno z wiązką laserową o barwie 
czerwonej (diody laserowe), jak i zielonej (laser krystaliczny Nd:YAG). 

  

Rys. 1. Laser górniczy EW-3 (z lewej) i pionownik z laserem Nd:YAG (z prawej)  
produkcji GIG 

W najnowszych rozwiązaniach w oparciu o lasery półprzewodnikowe i nowe typy 
lunet stworzono system pomiarowy, który w trakcie ciągłej jazdy naczynia wyciągo-
wego automatycznie prowadzi wielopunktowe domiary w odniesieniu do pionu lase-
rowego. 

Jednym z podstawowych urządzeń, opracowanych i wykorzystywanych w GIG 
do ciągłej automatycznej kontroli wpływu eksploatacji podziemnej na budynki i bu-
dowle inŜynierskie na powierzchni, jest laserowy czujnik drgań i wychyleń. Pozwala 
on na dokładny i ciągły pomiar zarówno wielkości wychyleń statycznych, jak i dyna-
micznych obiektu oraz na rejestrację amplitud wychyleń i przyspieszeń (opcjonalnie 
całego widma drgań) wywołanych wstrząsami. Ze względu na jego znaczenie, urzą-
dzenie to i uzyskiwane przy jego pomocy rezultaty, zostaną w niniejszym opracowa-
niu przedstawione bardziej szczegółowo. 
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W oparciu o połączenie pionownika laserowego i laserowego czujnika wychyleń, 
słuŜącego do kontroli jego stabilności, opracowany został system wyznaczania bez-
względnego połoŜenia pionu laserowego, który moŜe zostać wykorzystany m.in. do 
celów okresowej kontroli pionowości budowli inŜynierskich poddanych oddziaływa-
niu eksploatacji podziemnej. 

Iskrobezpieczna wersja omawianych czujników umoŜliwia ciągłą, automatyczną 
kontrolę górniczych wieŜ i obmurzy szybowych. W pierwszym przypadku czujnik 
montowany jest na słupach trzonu wieŜy, a w drugim na elemencie pośrednim między 
strefami ścięcia obmurza szybowego lub na wysokości wybranych poziomów szybu. 

Opracowany system laserowego czujnika drgań i wychyleń pozwolił w ramach 
realizacji odrębnego projektu celowego (Projekt Celowy 6 ZR8 2005 C/06654; Kie-
rownik Projektu: dr A. Szade) na dynamiczny monitoring sztucznie wymuszonych 
drgań i wychyleń budynków. W trakcie jego realizacji mierzono zmiany podstawo-
wych parametrów tłumionych drgań swobodnych budynku – okresu drgań własnych  
T i dekrementu tłumienia δ, co moŜe stanowić jeden z punktów wyjścia do oceny sta-
nu badanych konstrukcji (rys. 2). 
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Rys. 2. Czujniki pomiarowe na obiekcie i drgania gasnące konstrukcji  
po wymuszeniu jednostkowym 
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2.  LASEROWY CZUJNIK DRGA Ń I WYCHYLE Ń – BUDOWA  
I ZASADA DZIAŁANIA  

Laserowy czujnik wychyleń, zintegrowany z czujnikiem przyspieszeń, współpra-
cujący z cyfrowym systemem akwizycji i analizy danych, stanowi bazę jednego  
z podstawowych systemów pomiarowych opracowanych i wykorzystywanych przez 
GIG do monitoringu niskoczęstotliwościowych drgań i wychyleń konstrukcji i obiek-
tów budowlanych na terenach górniczych. Czujnik ten jest opatentowanym rozwiąza-
niem własnym Głównego Instytutu Górnictwa, które zostało nagrodzone m.in. złotym 
medalem na 53. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik  
w Brukseli EUREKA 2004. 

Laserowy czujnik drgań i wychyleń budowli pozwala na dokładny i ciągły pomiar 
wielkości wychyleń obiektu, zapewniając automatyzację pomiarów geodezyjnych. 
Wynik w formie graficznego wydruku komputerowego (lub zapisu na taśmie rejestra-
tora) daje pełny obraz zmian zarówno co do wartości wychyleń (w mm wychylenia na 
kaŜdy metr wysokości [mm/m]), ich kierunków (np. względem stron świata), jak  
i czasu, w którym wystąpiły. Zasada pomiaru oparta jest na rejestrowaniu odchylenia 
wiązki laserowej od jej wyjściowego – pionowego połoŜenia zerowego – po przejściu 
przez klin cieczowy (rys. 3). Monochromatyczna wiązka światła o przekroju kołowym 
przechodzi jednokrotnie przez klin cieczowy o znanym współczynniku załamania 
światła i pada bezpośrednio na fotodetektor umieszczony centralnie w ustalonej odle-
głości pod klinem cieczowym. Budowę czujnika przedstawiono na rysunku 4. Zasad-
nicze jego części to nadajnik, zamknięta kuweta częściowo napełniona cieczą (pry-
zmat cieczowy), detektor kwadrantowy, spodarka i obudowa. Skręcone razem korpusy 
nadajnika i detektora mocowane są w uchwycie, na którym opiera się osłona czujnika, 
a całość instalowana jest na spodarce geodezyjnej. W oddzielnej obudowie instalowa-
ny jest rejestrator cyfrowy z układem zasilającym. W nadajniku mocowane jest źródło 
światła – półprzewodnikowa dioda laserowa lub monochromatyczna dioda LED  
o duŜej jasności oraz układ soczewek i przesłon formujących wiązkę światła o prze-
kroju okrągłym na powierzchni detektora. Stabilizacja mocy emitowanej wiązki od-
bywa się poprzez pomiar emisji źródła za pomocą fototranzystora umieszczonego  
w pętli sprzęŜenia zwrotnego układu sterującego prądem zasilania emitera światła. 

Detektorem jest fotodioda BPYP 17 firmy ITE. Powierzchnia światłoczuła ma 
kształt koła podzielonego na 4 równe segmenty. Sygnał z kaŜdej części krzemowego 
fotodetektora jest funkcją oświetlonej powierzchni. Wzmocniony, wprowadzany jest 
przy pomocy karty A/D do komputera, gdzie następuje programowa analiza i rejestra-
cja sygnału. 

Sygnał pochodzący z fotodetektora jest wzmacniany róŜnicowo w dwukanało-
wym wzmacniaczu pomiarowym. Poziom wzmocnienia jest dobierany w trakcie kali-
bracji czujnika w taki sposób, aby dla pełnego zakresu pomiarowego uzyskać sygnał 
wyjściowy + 5 V, odpowiadający napięciu wejściowemu przetwornika A/C rejestrato-
ra cyfrowego. Wzmocniony sygnał poddawany jest filtracji w układzie dolnoprzepu-
stowym w celu ograniczenia pasma sygnału i usunięcia zakłóceń wysokoczęstotliwo-
ściowych. 
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Rys. 3. Schemat działania klina cieczowego i przemieszczenie plamki na detektorze 

 

Rys. 4. Budowa laserowego czujnika wychyleń 
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Urządzenie współpracuje z cyfrowym rejestratorem komputerowym zapewniają-
cym automatyczną ciągłą akwizycję i wstępne przetwarzanie uzyskiwanych danych 
pomiarowych. 

Cyfrowa rejestracja danych odbywa się w systemie opartym na wielokanałowej 
karcie przetwornika A/C o rozdzielczości 12-bitów oraz na komputerze klasy IBM PC 
w wersji przemysłowej (obudowa IP66). Zastosowane wyposaŜenie i oprogramowanie 
umoŜliwia graficzną wizualizację danych pomiarowych w czasie rzeczywistym na 
obiekcie, zapis danych na nośnikach cyfrowych, jak i transmisję danych w systemie 
modułowym GSM lub GSM/GPRS telefonii komórkowej do centralnego komputera. 
Realizowana tu dalsza analiza danych pozwala w efekcie na przedstawienie w formie 
graficznego wydruku komputerowego pełnego obrazu zmian zarówno co do wartości 
wychyleń (w mm wychylenia na kaŜdy metr wysokości [mm/m]), ich kierunków (np. 
względem stron świata), jak i czasu, w którym wystąpiły, w ujęciu dobowym, mie-
sięcznym, a nawet w dłuŜszych okresach pomiarowych. 

Oprogramowanie stosowane w centrali przeznaczone jest do wizualizacji przebie-
gów czasowych rejestrowanych przez kaŜdy czujnik z osobna. 

Do pomiaru przyspieszeń słuŜy mikroukładowy czujnik przyspieszeń (rys. 5), 
opcjonalnie montowany we wspólnej obudowie na laserowym czujniku wychyleń  
i podłączany do tego samego układu przedwzmacniacza (rys. 6). 
 

  

Rys. 5. Mikroukładowy czujnik przyspie-
szeń, zamontowany na laserowym czujniku 
wychyleń 

Rys. 6. Przykład laserowego czujnika wychyleń wraz 
z uwidocznionym poniŜej układem przedwzmacnia-
cza, pracujący na jednym z obiektów na Górnym 
Śląsku nieprzerwanie od 2003 roku 
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Podstawowe parametry pomiarowe i charakterystyka techniczna czujnika wyglą-
dają następująco: 
• zakres pomiaru: +5 mm/m (moŜliwość zmiany zakresu w granicach od +2 do +50 

mm/m), 
• rozdzielczość: + 0,01 mm/m, 
• zakres częstotliwości: < 10 Hz, 
• napięcie wyjściowe: +5V lub 0–10 V, 
• napięcie zasilania urządzenia: 230 V AC, 
• pobór mocy układu pomiarowego: < 2 W. 

3.  PRZYKŁADY LOKALIZACJI LASEROWYCH SYSTEMÓW DO CI ĄGŁEJ 
KONTROLI BUDYNKÓW I BUDOWLI IN śYNIERSKICH NA TERENIE 
GÓRNEGO ŚLĄSKA 

Przy pomocy laserowych czujników drgań i wychyleń prowadzono w ramach 
usług badawczych i projektów celowych pomiary m.in. na następujących obiektach: 
• budynki mieszkalne w Katowicach (osiedle Paderewskiego, osiedle Witosa), 

Mysłowicach (osiedle MSM) oraz budynki uŜyteczności publicznej, jak szkoły, 
szpitale i urzędy (w Rydułtowach – kompleksowa sieć moniotoringu miasta), 

• obiekty zabytkowe i kościoły (zamek w Będzinie, kościoły w Bieruniu Nowym,  
w Rydułtowach i w Katowicach), 

• obiekty przemysłowe (wagonownia dworca towarowego Muchowiec w Kato-
wicach, komin ceglany H = 100 m ciepłowni KWK „Katowice”, komin betonowy 
H = 100 m ciepłowni w Mysłowicach–Wesołej, komin H = 200 m Elektrowni 
„Łaziska”, wieŜe wyciągowe stalowe – KWK „Katowice”, „Makoszowy”, 
„Wieczorek”, ZG Piekary Śl., Ruch „Brzeziny”, wieŜa wyciągowa basztowa  
– KWK „Zofiówka”, obmurze szybowe – KWK „Morcinek”. 

Na wielu z tych obiektów nadal prowadzony jest ciągły monitoring. Stale przy 
tym dochodzą nowe lokalizacje, w miarę rosnącego zainteresowania dla tej formy 
nadzoru metrologicznego, równieŜ na terenach górniczych poza GZW (np. sieć 
monitoringu miasta Polkowice w LGZM). 

Największą sieć pomiarów zrealizowano na Śląsku w ramach projektu celowego 
(Projekt celowy KBN: 9T12A 170/2000C/4925; Nr umowy z KBN: 3064/C.T12-
6/2001 z dnia: 22.11.2001 r. Kierownik projektu: doc. H. Passia). Od tego czasu sieć 
ta dostarcza nieprzerwanie cennych danych na temat reakcji wybranych 6 budowli,  
w obrębie miasta Rydułtowy, na prowadzoną w tym rejonie eksploatację górniczą. 
Rysunek 7 ilustruje rozmieszczenie kontrolowanych obiektów w mieście Rydułtowy. 
Na rysunku 8 przedstawiono przykładowe obiekty objęte kontrolą: kościół, szkołę  
i budynek Urzędu Miejskiego w Rydułtowach. Na rysunku 6 przedstawiono jeden  
z tych czujników umieszczony w budynku UM, a na rysunku 9 czujniki zamontowane 
na wieŜy kościoła i na poddaszu szpitala miejskiego w Rydułtowach. 
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Rys. 7. Rozmieszczenie obiektów kontrolowanych w mieście Rydułtowy  
przez sieć automatycznych czujników laserowych 

   

 

Rys. 8. Trzy przykładowe obiekty objęte kontrolą w Rydułtowach: kościół, szkoła  
i budynek Urzędu Miejskiego 
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Rys. 9. Czujnik wychyleń zamontowany na wieŜy budynku kościoła (uwidoczniony na zdjęciu z lewej 
wraz z układem transmisji i rejestratorem) i na poddaszu szpitala w Rydułtowach 

4.  WYNIKI CI ĄGŁEJ KONTROLI BUDYNKÓW I BUDOW LI IN śYNIERSKICH  
NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA 

Analiza danych pomiarowych, uzyskanych za pomocą systemów laserowych 
czujników wychyleń i przyspieszeń umoŜliwia: 
• ciągły monitoring wychyleń statycznych i dynamicznych badanych obiektów 

względem uprzednio wyznaczonego (np. z wykorzystaniem pionownika laserowego 
i/lub konwencjonalnych metod geodezyjnych) wyjściowego odchylenia od pionu, 

• identyfikację czynników wpływających na stabilność obiektu i ocenę ich uciąŜli-
wości (górnicze, hydrogeologiczne, komunikacyjne, klimatyczne), 

• ustalenie stopnia utraty wartości uŜytkowych (zmiana dekrementu tłumienia), 
• podjęcie we właściwym czasie decyzji o zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki 

budowlanej czy innych zabezpieczeń. 

Zastosowane wyposaŜenie i oprogramowanie umoŜliwia graficzną wizualizację 
danych pomiarowych dla kaŜdego badanego obiektu w czasie rzeczywistym, zapis 
danych na nośnikach, a opcjonalnie takŜe na transmisję danych w systemie moduło-
wym GSM lub GSM/GPRS telefonii komórkowej do centralnego komputera. Program 
stosowany w centrali – przeznaczony jest do wizualizacji przebiegów czasowych reje-
strowanych przez wszystkie czujniki. Przeglądarka wyposaŜona jest w aktywny mar-
ker ułatwiający odczyt danych z dowolnej minuty, a takŜe w lupę i opcję zmiany pod-
stawy czasu. 

Przykładowe zapisy dobowych amplitud wychyleń statycznych i dynamicznych 
oraz przyspieszeń i rejestrowanych wstrząsów górniczych przedstawiono na rysunku 10. 

Rysunek 11 ilustruje przykładowe zmiany wychylenia budynku zaleŜne od eks-
ploatacji prowadzonej pod budynkiem (w funkcji postępu ściany). W prezentowanym 
przypadku wyraźnie większy postęp wychylenia nastąpił w grudniu 2002 roku, czyli 
w miesiąc po przejściu ściany pod budynkiem, gdy znajdowała się ona w odległości 
40 m za nim. 

Wielomiesięczne analizy wskazań czujników zainstalowanych na wieŜach wycią-
gowych (rys. 12) wskazują niejednokrotnie na wyraźną okresowość zmian wartości  
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i kierunków wychyleń. Najczęściej zmiany długookresowe związane są z porami roku, 
co wskazuje, Ŝe zmiana warunków hydrogeologicznych moŜe być przyczyną niesta-
bilności połoŜenia wieŜy. Ich wpływ moŜe się ponadto sumować z odkształceniami 
górotworu spowodowanymi wpływami dokonanej eksploatacji górniczej. Na chwilo-
we wychylenie wieŜy wpływają teŜ takie czynniki, jak obciąŜenie eksploatacyjne wie-
Ŝy, czy wygięcie spowodowane czynnikami termicznymi (nasłonecznienie). Pomimo 
iŜ są one okresowe w skali jednej doby i nie mają wpływu na zmianę wypadkowego 
statycznego wychylenia wieŜy, nie mogą być bagatelizowane. Są one bardzo wyraźne 
(np. sięgają do 2 mm/m dla wieŜ stalowych), a niekorzystne złoŜenie wszystkich 
wskazanych czynników moŜe powodować przekraczanie kątów granicznych natarcia 
liny wyciągowej. 

(a) 

 

(b) 

 

Rys. 10. Przykłady zapisów dobowych amplitud wychyleń statycznych i dynamicznych (a)  
oraz samych przyspieszeń (b) z zarejestrowanymi wstrząsami górniczymi 
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Rys. 11. Wychylenia budynku w funkcji postępu ściany – kierunek N-S 

 

Rys. 12. Rozmieszczenie elementów systemu pomiarowego wieŜy wyciągowej 
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Rys. 13. Biegunowy wykres zbiorczy wychyleń wieŜy wyciągowej na wysokości  
H = 31 m w okresie jednego wybranego miesiąca (styczeń) 
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Rys. 14. Biegunowy wykres zbiorczy wychyleń wieŜy wyciągowej na wysokości H = 31 m  
w dniu realizacji pomiarów geodezyjnych, w miesiącu maju 

Rysunek 13 jest przykładem na to, Ŝe pomimo niewielkiej łącznej zmiany wypad-
kowej amplitudy wychylenia (przemieszczenie na wysokości kół linowych) w skali 
jednego miesiąca (poniŜej 1 mm), rozpiętość zmiany wychyleń wieŜy w tym okresie 
objąć moŜe duŜo większy przedział (tu: 6 mm w kierunku E-W i 5 mm w kierunku  
N-S). Dla uzyskania tego wykresu wykorzystano dane o wychyleniach wieŜy, reje-
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strowane o tej samej porze doby (w pierwszych godzinach po północy). Dobowe 
zmiany, spowodowane nasłonecznieniem bądź wiatrem, potrafią być jeszcze większe. 
Np. w dniu prowadzenia klasycznych pomiarów geodezyjnych, w warunkach silnego 
nasłonecznienia i duŜej dobowej róŜnicy temperatur, uzyskano rozpiętość aŜ 40 mm 
na kierunku E-W (rys. 14). 

Oznacza to, Ŝe konieczne jest równoległe analizowanie wpływu innych, poza gór-
niczymi, czynników (wiatru, słońca, drgań komunikacyjnych, poziomu wód grunto-
wych) na wychylenia budynków, w tym mieszkalnych i zabytkowych. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przedstawione wyŜej metody i rozwiązania techniczne z zastosowaniem czujni-
ków wychyleń i przyspieszeń zapewniają stały monitoring obiektów podlegających 
wpływom eksploatacji górniczej na terenach Górnego Śląska. Stały monitoring wy-
chyleń, wstrząsów i reakcji budowli na wszystkie czynniki środowiskowe pozwala na 
uzyskiwanie cennych danych dotyczących zachowania się takich obiektów jak: wieŜe 
wyciągowe, wielosegmentowe i wielokondygnacyjne budynki mieszkalne oraz obiek-
ty uŜyteczności publicznej. Pozwalają one na pełniejszą ocenę wszystkich czynników 
oddziałujących statycznie i dynamicznie na monitorowane obiekty na powierzchni, co 
z kolei pozwala na wyciąganie na bieŜąco pełniejszych wniosków na temat ich aktual-
nego stanu technicznego i bezpieczeństwa. Najkorzystniejsze na dzień dzisiejszy jest 
połączenie ciągłego monitoringu drgań i wychyleń obiektów laserowymi czujnikami  
z okresowymi pomiarami klasycznymi metodami geodezyjnymi. W wielu wypadkach 
dopiero takie zestawienie danych pomiarowych pozwala na rozróŜnienie skutków 
eksploatacji górniczej, ujawniających się w obserwowanym obiekcie, od innych od-
działywań środowiskowych. Szersze stosowanie zestawu kilku czujników na jednym 
wysokim i/lub rozległym obiekcie pozwala z kolei na pełniejszą ocenę deformacji 
konstrukcji takiego obiektu, a rejestracja widma drgań dynamicznych umoŜliwia okre-
ślenie takich podstawowych jej parametrów, jak okres i dekrement tłumienia drgań 
własnych. Odpowiednie metody zostały opracowane w oparciu o eksperymentalne 
dane uzyskane dla konstrukcji testowego budynku w Katowicach, a następnie zasto-
sowane na obiektach uŜytkowych, w tym wielokondygnacyjnym budynku mieszkal-
nym w Polkowicach i kominie elektrowni „Łaziska”. Szersze zastosowanie tej metody 
z wykorzystaniem wielu czujników moŜe być szczególnie przydatne przy komplek-
sowym monitoringu szczególnie waŜnych obiektów budowlanych na obszarze Górno-
śląskiego Zagłębia Węglowego. 
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Charakterystyka skłonności do tąpań górotworu karbońskiego 
w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono charakterystykę skłonności do tąpań górotworu karbońskiego w obszarze 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) prognozowaną na podstawie opracowanego w GIG  
w ostatnich latach systemu geologiczno-geomechanicznej oceny skłonności górotworu do tąpań „GEO”. 
Prognoza skłonności górotworu do tąpań na podstawie systemu „GEO” zweryfikowana została w kon-
kretnych warunkach GZW w kilkudziesięciu poligonach. Dokonana ocena skłonności do tąpań górotworu 
według systemu geologiczno-geomechanicznej wskaźnikowej metody „GEO” wykazała ogólną prawi-
dłowość w regionalnym występowaniu tąpnięć w obszarze GZW, głównie w strukturach: niecka główna 
– w szczególności jej północne skrzydło, siodło główne – w szczególności kopuła Zabrza, kopuła Maczek 
i południowy skłon siodła, niecka bytomska, niecka kazimierzowska jako część niecki bytomskiej, niecka 
jejkowicka, a w szczególności jej SW skrzydło. Regionalne występowanie tąpnięć w obszarze GZW 
wynika ze zróŜnicowanej budowy zagłębia i jest ściśle związane z distroficzno-sedymentacyjnym rozwo-
jem regionu. Stąd znajomość budowy geologicznej zagłębia, a zwłaszcza jego tektoniki, litologii, składu 
petrograficznego i stopnia nasycenia skał wodą jest warunkiem koniecznym do prognozowania skłonno-
ści górotworu do tąpań. 
Słowa kluczowe: tąpnięcie, górotwór, GZW. 

The susceptibility to bumps of carboniferous rock mass  
in the Upper Silesian Coal Basin 

Abstract 
In the article there was presented the carboniferous rock mass susceptibility to bumps in the area  

of Upper Silesian Coal Basin, that was prognosed in the base of geological and geomechanical system  
of the assessment of rock mass susceptibility to bumps that is called “GEO”. The prognosis of the 
susceptibility to bumps proposed in “GEO” has been verified in the real condition of several polygons  
in the USCB. The assessment of rock mass susceptibility to bumps conducted according to the geological 
and geomechanical method called “GEO” showed the general dependence in the regional occurence  
of bumps in the area of the USCB, particuraly in following structures: the Main Basin – esspecially its 
north wing, the Main Anticline – esspecially the dome of Zabrze, the dome of Maczek, the south fold 
flank, the Bytom Basin, the Jejkowiecki Basin – esspecially its SW flank. The regional occurence  
of bumps in the area of the USCB results from the varied basin's structure and is closely connected  
to distrofic and sedimenthologic development of the region. Thus the knowledge of basin's geological 
structure, esspecially of its tectonic, lithology, petrographic composition and its imperative condition  
for the rock mass susceptibility to bumps. 
Key words: rockburst, rock mass, USCB. 

1. WPROWADZENIE 

Wstrząsy górotworu indukowane działalnością górniczą i tąpania zaliczane są do 
zagroŜeń, które wynikają bezpośrednio z naturalnych właściwości środowiska geolo-
gicznego, a ich wystąpienie warunkowane jest prowadzeniem robót górniczych. 

Pojęcia „wstrząs sejsmiczny indukowany eksploatacją górniczą” i „t ąpnięcie” są 
zjawiskami toŜsamymi w sensie geomechanicznym, jak równieŜ są rezultatem znisz-
czenia struktury skał i ich dynamicznego przemieszczenia, odpowiednio w znacznej 
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odległości od wyrobiska (wstrząs górotworu) i/lub w jego bezpośrednim otoczeniu 
(tąpnięcie). KaŜdemu tąpnięciu bowiem towarzyszy wstrząs o odpowiednio wysokiej 
energii sejsmicznej. Jednocześnie jedynie około 1% zjawisk sejsmicznych o ener-
giach, które mogą wywołać tąpnięcie, kończy się tąpnięciem (Dubiński, Konopko 
1995). Tąpnięcie jest więc szczególnym przypadkiem wstrząsu sejsmicznego, który 
skutkuje zmniejszeniem lub przerwaniem funkcjonalności wyrobiska górniczego  
i bezpieczeństwa jego uŜytkowania (uszkodzenie obudowy i urządzeń), zagroŜeniem 
dla załogi oraz wywołuje inne zagroŜenia (np. metanowe, poŜarowe, pyłowe) (Ko-
nopko 1994b). 

W okresie przed rozpoczęciem działalności górniczej na Górnym Śląsku, wstrzą-
sy odczuwalne były na terytorium Śląska, w południowo-zachodniej części Polski,  
w Czechach, na Węgrzech. Przekazy historyczne wskazują na lata 1443, 1590 i 1858. 
W 1785 r. silne wstrząsy wystąpiły w śorach i w Pszczynie, natomiast wstrząs w 1786 
r. odczuwalny był w Opolu, w Tarnowskich Górach i śorach, a w Bytomiu skutkował 
uszkodzeniem budynków mieszkalnych. Na przełomie XIX i XX wieku górnictwo 
było juŜ rozwinięte na Górnym Śląsku, a wstrząsy stały się wyraźnie odczuwalnym 
zjawiskiem na powierzchni. Początek XX wieku (lata 1909–1912) był okresem,  
w którym wstrząsy skutkowały juŜ tąpaniami w kopalniach. Badacze wydawali pierw-
sze opinie na temat genezy tąpnięć. 

Pierwotnie, pod pojęciem tąpnięcia rozumiano „łuszczenie się ociosów wyrobisk, 
odpryskiwanie z nich węgla, którym towarzyszyły róŜne zjawiska akustyczne” (Gu-
stek, Kociela 1986) (rys. 1). 

  

Rys. 1. Opis zjawisk akustycznych towarzyszących tąpnięciu w ujęciu historycznym 

Znański w 1938 r. termin „tupanie” zamienił na „tąpanie”, a zjawisko tąpnięcia 
opisał jako „raptowność przebiegu procesu pękania i zruszenia”. Stopniowo weryfi-
kowano merytoryczną treść pojęcia „tąpnięcie” (Sałustowicz, 1955, 1960, Borecki, 
Chudek 1972, Filcek, Kłeczek, Zorychta 1984, Konopko 1991, 1994a). 

Tąpania związane są nie tylko z podziemnym górnictwem węglowym, ale są rów-
nieŜ powszechnym zjawiskiem w górnictwie rudnym (kopalnie miedzi, uranu, złota  
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i diamentów), górnictwie solnym (kopalnie soli kamiennej i potasowej) (Ragus, Zyga-
dłowicz 1994). Znane są równieŜ przypadki tąpnięć w górnictwie skalnym (kopalnia 
odkrywkowa marmuru „Vermont” w USA). 

2.  METODY ANALITYCZNE I LABORATORYJNE OCENY SKŁONN OŚCI  
DO TĄPAŃ SKAŁ I GÓROTWORU 

Stale rosnąca wraz z rozwojem eksploatacji górniczej liczba tąpnięć wymuszała 
na środowiskach naukowych prace nad formułowaniem coraz to nowych metod oceny 
skłonności skał do tąpań. 

W efekcie wieloletnich prac ośrodków naukowych nad skłonnością do tąpań 
opracowano wiele metod wskaźnikowych słuŜących temu celowi. Większość spośród 
wskaźników skłonności do tąpań opracowana została na podstawie badań niszczących 
w maszynie wytrzymałościowej i odnoszą się one głównie do skłonności do tąpań 
węgli, a podrzędnie do skał otaczających pokłady węglowe. Jedynie nieliczne z nich 
słuŜą ocenie skłonności do tąpań górotworu, kompleksowo uwzględniając jego cechy 
geologiczne. 

Na rysunku 2 i 3 przedstawiono metody (między innymi odkształceniowe,  
wytrzymałościowe, energetyczne, reologiczne) i wskaźniki oceny skłonności do tąpań 
skał i górotworu wraz z tym, który wykorzystuje dwa róŜne modele zniszczenia  
próbki skalnej w próbie ściskania w maszynie wytrzymałościowej (Tajduś, Flisiak, 
Klisowski 2003). 

Niektóre z wymienionych niŜej wskaźników mają wymiar jedynie teoretyczny  
i nie znalazły zastosowania w praktyce górniczej. Niektóre z nich są dopiero w fazie 
dopracowywania poprzez weryfikację w konkretnych warunkach geologiczno- 
-górniczych. Spośród metod opracowanych w ostatnich latach w GIG jedynie wskaź-
nik o nazwie „okres dynamicznego rozpadu” znalazł zastosowanie do określania 
„wraŜliwości” skał na obciąŜenia dynamiczne w aspekcie występowania wstrząsów 
lub tąpań oraz wskaźnik skłonności do tąpań górotworu i wskaźnik energii kinetycznej 
górotworu. Są one wykorzystywane w opracowaniach dotyczących prognozowania 
skłonności do tąpań górotworu karbońskiego w obszarze GZW. 

Stan wiedzy na temat metod oceny skłonności skał do tąpań podsumowany został 
w pracach Bukowskiej (2005a, d). 
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Metody oceny skłonno ści do t ąpań
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Wskaźnik potencjalnej
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Wskaźnik Jegorowa Metoda Konopki

Reologiczne kryterium skłonności
węgla do tąpań wg Hładysza

Wskaźnik reologiczny skłonności węgla
do tąpań wg Boreckiego

Wskaźnik facjalności
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Rys. 2. Metody analityczne i laboratoryjne oceny skłonności do tąpań skał i górotworu 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY    Sesja 5: Innowacyjne Górnictwo 

 27 

Wskaźniki skłonności do tąpań wykorzystujące pełną
charakterystykę napręŜeniowo-odkształceniową uzyskiwaną z

badań niszczących w maszynie wytrzymałościowej

okres dynamicznego rozpadu wg Kidybińskiego

wskaźnik osłabienia tąpnięcia wg Krzysztoń

wskaźnik napręŜeniowej intensywności rozpadu
wg  Smołki

wskaźnik intensywności rozpraszania energii
wg Bukowskiej i Smołki

wskaźnik skłonności górotworu do tąpań wg Bukowskiej

wskaźnik energii kinetycznej górotworu wg Bukowskiej

wskaźnik zagroŜenia wywołanego przeskokiem
wg Zorychty

wskaźnik potencjalnej skłonności skały do tąpań
wg Tajdusia i zespołu

 

Rys. 3. Wskaźniki oceny skłonności do tąpań skał i górotworu wykorzystujące pełną charakterystykę 
napręŜeniowo-odkształceniową ściskanych próbek skalnych 

3.  SKŁONNOŚĆ DO TĄPAŃ GÓROTWORU KARBO ŃSKIEGO  
NA TLE DIASTROFICZNO-SEDYMENTACYJNEGO TYPU BUDOWY 
GEOLOGICZNEJ W GZW  

ZłoŜoność budowy geologicznej w obszarze GZW odzwierciedla się zróŜnicowa-
niem właściwości geomechanicznych węgli poszczególnych grup stratygraficznych, 
jak równieŜ skał płonnych. Zmienność budowy geologicznej, w tym litologii i petro-
grafii, w profilu pionowym, jak i po rozciągłości warstw, skutkuje liczbą i intensyw-
nością tąpnięć, zróŜnicowaną regionalnie. Poznanie więc właściwości środowiska 
skalnego zarówno w zakresie petrografii, jak i cech geomechanicznych (w tym wy-
trzymałościowych), stopnia nasycenia skał wodą dla róŜnych części GZW, ma istotne 
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znaczenie przy rozpatrywaniu skłonności skał i górotworu do tąpań (Bukowska, Bu-
kowski 2005). 

Zasadnicze ukształtowanie GZW jest związane z orogenezą waryscyjską. Było 
ono początkowo zapadliskiem przedgórskim, które przekształciło się w dalszych eta-
pach swego rozwoju w zapadlisko śródgórskie w wyniku podnoszenia się strefy fał-
dowej Myszków – Kraków (Zdanowski, śakowa 1995). Zapadlisko jest rozwinięte na 
masywie górnośląskim (prekambryjskim) i jest wypełnione utworami produktywnymi 
karbonu, tworzącymi zespół pięter molasowych. 

W budowie GZW wyróŜnia się trzy zasadnicze piętra strukturalne: 
• kaledońsko-waryscyjskie piętro strukturalne podłoŜa, 
• waryscyjsko-górnokarbońskie piętro molasowe, 
• utwory pokrywowe karbonu produktywnego. 

Diastroficzno-sedymentacyjny typ budowy geologicznej GZW jest związany  
z rozwojem orogenu waryscyjskiego, który powstał na obszarze skonsolidowanym 
podczas orogenezy kaledońskiej. GZW zostało utworzone podczas karbonu górnego, 
wewnątrz dwóch gałęzi orogenu waryscyjskiego – śląsko-morawskiej gałęzi waryscy-
dów (od zachodu) i krakowskiej gałęzi waryscydów (od wschodu). Podstawowe prze-
jawy tektoniki zagłębia są związane z ruchami przesuwczymi w głębokim podłoŜu, 
wzdłuŜ rozłamów ograniczających kry struktury podłoŜa. Ruchy przesuwcze są wyni-
kiem lewoskrętnej rotacji masywu w kierunku zachodnim pod masyw czeski i objęcia 
zachodniej części zagłębia wpływami kompresji z zachodu. Ruch prawoskrętny prze-
suwczy w podłoŜu jest przypisywany północnemu i północno-wschodniemu obrzeŜe-
niu zagłębia oraz strefie wzdłuŜ rozłamu północnego kry cieszyńskiej. 

Tektonika GZW jest związana głównie z orogenezą hercyńską, w czasie której 
utworzyło się wiele fałdów i niecek, nasunięć oraz liczne uskoki, dlatego budowa  
w róŜnych rejonach GZW jest róŜna. WyróŜnia się następujące strefy: 
• Strefa tektoniki fałdowej – szerokości do 20 km, od zachodnich granic zagłębia, 

aŜ po linię nasunięcia orłowsko-boguszowickiego, w której wyróŜnia się następu-
jące jednostki strukturalne: synklinę jejkowicką, fałd Michałkowic, synklinę 
Chwałowic i fałd orłowski. Fałdy mają charakter nasunięć skierowanych ku 
wschodowi; cechą charakterystyczną jest zmniejszenie intensywności fałdowań od 
zewnątrz do centrum Zagłębia. W naroŜu NW struktury tektoniki fałdowej skręca-
ją ku NE, przechodząc w struktury o kierunku W-E, co jest związane z ruchami 
przesuwczymi w podłoŜu wzdłuŜ północnego rozłamu kry bytomskiej. W strefie 
tektoniki fałdowej występuje kilka elewacji i depresji poprzecznych. W depresjach 
występują pary płaskich niecek, w elewacjach dominują skomplikowane fałdy, 
nasunięcia i uskoki odwrócone. Ponadto w strefie fałdowej występują uskoki 
normalne i zrzutowo-przesuwcze. Wielu autorów zajmujących się problemem 
rozkładu napręŜeń wyraŜa pogląd, Ŝe większość struktur w tej strefie powstało  
w polu napręŜeń ściskających lub przy udziale składowej poziomej napręŜeń  
(Jureczka, Kotas 1995). 

• Strefa tektoniki fałdowo-blokowej – północny i północno-wschodni obszar Zagłę-
bia, gdzie występują niesymetryczne fałdy i łuski pocięte uskokami południko-
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wymi, a struktury tektoniczne tej strefy mają kierunek zbliŜony do równoleŜniko-
wego. 

• Strefa tektoniki dysjunktywnej– przewaŜająca część GZW, w której największy 
obszar zajmuje niecka główna; znajdują się liczne uskoki, łagodne ugięcia warstw 
– antyklinalne wyniesienia, kopuły i niecki. Kąty upadu warstw sięgają kilku 
stopni, rzadziej osiągają kilkanaście stopni oraz występują strefy regionalnych 
uskoków o zrzutach 300–1200 m. 

Podczas orogenezy alpejskiej powstały w obszarze GZW nowe struktury (uskoki  
i zapadliska) lub stare zostały odmłodzone. NajwaŜniejsze z nich to: uskok kłodnicki 
na S od Katowic i Zabrza o zrzucie do 300 m; uskok ksiąŜęcy między Mikołowem  
a Chrzanowem o zrzucie do 300 m; uskok Zawady na S od Mikołowa o zrzucie do 
400 m; uskok jawiszowicki (między kopalnią „Brzeszcze” a kopalnią „Silesia”)  
o zrzucie do 700 m. 

Wraz z rozwojem polskiego górnictwa węgla kamiennego w GZW nasilało się 
występowanie wstrząsów indukowanych działalnością górniczą i tąpnięć. Na przeło-
mie lat 1940–1950 w polskim górnictwie węglowym notowano po kilkaset tąpnięć 
rocznie (rys. 4). Rozwój technologii eksploatacji i stopniowo rozwijane metody profi-
laktyki tąpaniowej spowodowały systematyczne ograniczanie liczby tąpnięć pomimo 
stałego zwiększania produkcji węgla kamiennego do końca lat 70. ubiegłego wieku  
i zwiększania głębokości eksploatacji. W tym okresie notowano kilkadziesiąt tąpnięć 
w roku. Od lat 90. ubiegłego wieku odnotowano wyraźny spadek liczby tąpnięć  
w polskich kopalniach węgla kamiennego, która aktualnie kształtuje się na poziomie 
kilku rocznie. 

 

Rys. 4. Liczba tąpnięć w latach 1949–2006 w GZW (Konopko, Patyńska 2004) 

Naturalną skłonność węgla i skał płonnych do tąpań określa zespół niektórych 
właściwości geomechanicznych, a zwłaszcza: wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie 
(napręŜenie krytyczne), moduł spręŜystości, moduł pozniszczeniowy oraz zdolność do 
gromadzenia energii spręŜystej w procesie obciąŜania i gwałtownego jej wydzielania 
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po przekroczeniu napręŜenia maksymalnego. Budowa geologiczna, w tym litologia  
i tektonika wraz z naturalną skłonnością węgla i skał płonnych do tąpań, naleŜy do 
czynników naturalnych, warunkujących wystąpienie tąpnięcia. Dotyczy to zarówno 
grubości pokładów węglowych, jak równieŜ występowania w ich otoczeniu grubych 
ławic piaskowców i mułowców zdolnych do gromadzenia duŜych ilości energii sprę-
Ŝystej i wydzielania jej w procesie niszczenia skały. 

Niektóre spośród powyŜszych czynników uwzględnione zostały w opracowanym 
w ostatnich latach w GIG systemie geologiczno-geomechanicznej oceny skłonności 
górotworu do tąpań „GEO”, który autorka szeroko omówiła w swoich wcześniejszych 
pracach (Bukowska 2005b, c, d, 2006). System uwzględnia, oprócz własności geome-
chanicznych i energetycznych górotworu, równieŜ miąŜszości pokładu i głębokość 
jego zalegania, odległość od pokładu warstwy potencjalnie wstrząsogennej oraz bu-
dowę górotworu. Nowatorstwo opracowanych w GIG w ostatnich latach metod oceny 
skłonności do tąpań górotworu polega na przyjęciu załoŜenia, Ŝe o moŜliwości wystą-
pienia tąpnięcia decyduje szereg czynników, w tym własności układu składającego się 
z pokładu i warstw otaczających w interwale wysokościowym względem pokładu, 
któremu przypisuje się źródło tąpnięć w ponad 90 procentach przypadków. 

System „GEO” stał się podstawą oceny skłonności do tąpań górotworu w kilku-
dziesięciu poligonach zlokalizowanych w 28 kopalniach połoŜonych w rejonach,  
w których występują tąpnięcia, jak i w rejonach, gdzie nie odnotowuje się tego typu 
zjawisk dynamicznych (rys. 5). Poligony zlokalizowane są we wszystkich ogniwach 
litostratygraficznych formacji górnego karbonu GZW, począwszy od krakowskiej serii 
piaskowcowej (warstwy libiąskie, łaziskie) przez serię mułowcową (warstwy orzeskie 
i załęskie) i górnośląską serię piaskowcową (warstwy rudzkie, siodłowe), a skończyw-
szy na warstwach gruszowskich przynaleŜnych do serii paralicznej – warstwy brzeŜne 
(warstwy porębskie, jaklowieckie, gruszowskie). 

W tablicy 1 zamieszczono wyniki analiz skłonności górotworu do tąpań w obsza-
rze GZW. Prognozy skłonności do tąpań uzyskano w wyniku zastosowania systemu 
geologiczno-geomechanicznej wskaźnikowej metody „GEO”, która uwzględnia nie 
tylko model warunków geologiczno-geomechanicznych górotworu karbońskiego, ale 
równieŜ energetyczny aspekt zjawiska „tąpnięcia”. 

Zasadniczo, dla wszystkich przebadanych poligonów badawczych z róŜnych rejo-
nów GZW, po przeprowadzeniu analizy wyników badań skłonności górotworu do 
tąpań z zastosowaniem wskaźnika GEO, stwierdzono wysoką zgodność prognoz  
w stosunku do formalnego zaliczenia poszczególnych, analizowanych części pokła-
dów do określonych stopni zagroŜenia tąpaniami (tabl. 1). 

Spośród zbadanych i przeanalizowanych poligonów z kopalń w GZW w dwóch  
z nich, tj. w pokładach 207 i 209 (krakowska seria piaskowcowa), według systemu „GEO” 
górotwór zakwalifikowano jako nieskłonny do tąpań, pomimo, Ŝe oba pokłady są zaliczo-
ne do I stopnia zagroŜenia tąpaniami (tabl. 1). Wykonana wstępna analiza zagroŜenia tą-
paniami, przy zastosowaniu innych wskaźników wykazała, Ŝe zaliczenie to ma najpraw-
dopodobniej charakter prewencyjny z uwagi na występowanie wstrząsów górotworu  
o energiach rzędu 107 J. W poligonie badawczym w pokładzie 401, pomimo, Ŝe górotwór 
określono jako skłonny do tąpań, z uwagi na płytkie zaleganie pokładu (poniŜej 300 m)  
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i relatywnie małe ciśnienia górotworu, wystąpienie zjawiska tąpnięcia jest mało prawdo-
podobne. Generalnie, pokładów takich nie zalicza się do stopni zagroŜenia tąpaniami. 
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- obszar kopalni, w której
    prowadzono badania

  1 - KWK Anna
  2 - KWK Borynia
  3 - KWK Brzeszcze
  4 - ZG Bytom II
     (była KWK Rozbark)
  5 - ZG Bytom III (była KWK 
     Bobrek-Miechowice)
  6 - KWK Chwałowice
  7 - KWK Grodziec (była)
  8 - ZWSM Jadwiga (była 
     KWK Pstrowski)
  9 - KWK Janina
10 - KWK Jankowice
11 - ZGE Jaworzno
12 - KWK Kazimierz-Juliusz
13 - KWK Knurów
14 - KWK Makoszowy
15 - KWK Mysłowice
16 - KWK Niwka-
      Modrzejów (była)
17 - ZG Piekary (była 
       KWK Julian)
18 - KWK Polska-Wirek
19 - KWK Rydułtowy
20 - KWK Silesia
21 - KWK Sośnica
22 - KWK Szczygłowice
23 - KWK Śląsk
24 - KWK Wesoła
25 - KWK Wieczorek
26 - KWK Wujek
27 - KWK Bielszowice
28 - KWK Ziemowit

 

Rys. 5. Szkic sytuacyjny obszarów górniczych kopalń, w których zlokalizowano poligony badawcze 
(liczba „gwiazdek” oznacza liczbę poligonów badawczych) 

Tablica 1. Ocena skłonności do tąpań górotworu w GZW według wskaźnika GEO 

Jednostka strukturalna 
Numer 
pokładu 

Głębokość 
zalegania 
pokładu 

Maksymalna 
energia 
wstrząsów  
w danym 
pokładzie, J 

Wskaźnik 
GEO 

Skłonność 
górotworu do 
tąpań według 
systemu 
„GEO” 

Formalne 
zaliczenie  
do stopnia 
zagroŜenia 
tąpaniami 

E część Niecki Głównej 118 260 – 33 nieskłonny niezaliczony 
Niecka Główna, w zrzuconym skrzydle uskoku KsiąŜęcego 205/4 450–470 1·105 36 nieskłonny niezaliczony 
Niecka Główna, w zrzuconym skrzydle uskoku KsiąŜęcego  207 350–460 1·107 36 nieskłonny niezaliczony/ I 

Niecka Główna, w zrzuconym skrzydle uskoku KsiąŜęcego 209 580–750 3·107 45 nieskłonny I 
Niecka Wilkoszyńska i Szczakowska 209 590–660 <1·103 45 nieskłonny niezaliczony 
Niecka Główna, w zrzuconym skrzydle uskoku KsiąŜęcego 215 360–410 – 36 nieskłonny niezaliczony 
Niecka Główna, w zrzuconym skrzydle uskoku KsiąŜęcego 308 410–460 1·105 41 nieskłonny niezaliczony 
Niecka Główna (jej część zalegająca w zapadlisku przedkarpac-
kim) 

315 460–700 – 56 nieskłonny niezaliczony 

S skłon Siodła Głównego, a za uskokiem kłodnickim Niecka 
Główna 

401 130–180 – 68 słabo skłonny niezaliczony 

Niecka Główna i struktury fałdowe (część zachodnia złoŜa) ** 402/2 1000 – 34 nieskłonny niezaliczony 
E skrzydło Niecki Głównej przechodzące w nasunięcie orłowskie 403/1 840 – 29 nieskłonny niezaliczony 
W skrzydło Niecki Głównej 403/1 650 – 32 nieskłonny niezaliczony 
S skrzydło Niecki Głównej, w zachodniej części tzw. antykliny ** 404 700–1000 – 67 słabo skłonny niezaliczony 
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Brzeszcze–Ryczów– Brzeźnica 
Niecka Chwałowicka 404/9 670 – 32 nieskłonny niezaliczony 
Część N złoŜa – Siodło Główne (kopuła Zabrza), w części 
południowej Niecka Główna, w części zachodniej – struktury 
fałdowe 

405/2 720–1100 2·105 110 silnie skłonny I, II, III 

Niecka Chwałowicka 410 400–600 – 32 nieskłonny niezaliczony 
Niecka Chwałowicka 411/1 570 – 44 nieskłonny niezaliczony 
Część N złoŜa – Siodło Główne (kopuła Zabrza), w Części 
południowej – Niecka Główna, w części zachodniej – struktury 
fałdowe 

** 412/4 500–800 – 103 silnie skłonny niezaliczony 

S skłon Siodła Głównego, część złoŜa na S od uskoku kłodnic-
kiego w Niecce Głównej 

416 700 9·106 110 silnie skłonny III 

SE skrzydło Niecki Bytomskiej i częściowo na N skłonie Siodła 
Głównego 

418 540 – 47 nieskłonny niezaliczony 

N część Niecki Głównej 418 500–700 5·106 98 silnie skłonny III 
N skrzydło Niecki Głównej * 501 700–820 8·106 110 silnie skłonny III 
N część Niecki Głównej * 501 400–500 3·107 99 silnie skłonny III 
N część złoŜa – Siodło Główne (kopuła Zabrza), w południowej 
– Niecka Główna 

* 501 800 6·107 110 silnie skłonny III 

N część złoŜa Siodło Główne (kopuła Zabrza), w południowej – 
Niecka Główna 

* 502 800 7·107 110 silnie skłonny III 

S skłon Siodła Głównego, część na S od uskoku kłodnickiego  
w Niecce Głównej 

* 502 950 9·107 114 silnie skłonny III 

część N złoŜa w Niecce Bytomskiej, część S – w Siodle Głów-
nym na północnym skłonie Kopuły Zabrza 

503 660–760 1·106 104 silnie skłonny III 

S skłon Siodła Głównego * 504 680 6·106 98 silnie skłonny III 
w SW części Niecki Bytomskiej oraz w NW części Kopuły 
Zabrza i Niecce Concordii (struktury Siodła Głównego) 

509 380–400 5·106 96 silnie skłonny I 

N część złoŜa w Niecce Bytomskiej, część S w Siodle Głównym 
na północnym skłonie Kopuły Zabrza 

* 510 760–860 6·105 114 silnie skłonny III 

N skrzydło Niecki Głównej * 510 550 4·105 108 silnie skłonny III 
Niecka Kazimierzowska (część Niecki Bytomskiej ) i kopuła 
Maczek (część Siodła Głównego) 

* 510 320–520 5·106 96 silnie skłonny III 

N skrzydło Niecki Głównej 510 850 9·106 96 silnie skłonny III 
N skrzydło Niecki Bytomskiej * 510 850 3·106 114 silnie skłonny III 
S skrzydło Niecki Głównej – w zachodniej części tzw. antykliny 
Brzeszcze–Ryczów–Brzeźnica 

510 510–640 1·105 99 silnie skłonny I 

N część Niecki Głównej * 510 650 2·105 108 silnie skłonny III 
w S części złoŜa – Niecka Główna, w części N – Siodło Główne 
– kopuła Zabrza 

510/2 550–950 4·105 104 silnie skłonny III 

S skłon Siodła Głównego, a część złoŜa na S od uskoku 
kłodnickiego w Niecce Głównej 

** 615 760 – 78 słabo skłonny niezaliczony 

SW skrzydło Niecki Jejkowickiej * 630/2 840 3·106 62 słabo skłonny III 
Niecka Jejkowicka 713/1-2 1180 2·107 67 słabo skłonny III 
SW skrzydło Niecki Jejkowickiej 718/1-2 800–1100 3·105 103 silnie skłonny I 
Niecka Bytomska i zrąb Piekar–Trzebinii 816 730–870 – 50 nieskłonny niezaliczony 

* w przeszłości, w pokładzie na obszarze kopalni zaistniało przynajmniej jedno tąpnięcie, 
** pokład nie był dotąd eksploatowany. 

PODSUMOWANIE 

Dokonana ocena skłonności do tąpań górotworu karbońskiego według systemu 
geologiczno-geomechanicznej wskaźnikowej metody „GEO” wykazała ogólną prawi-
dłowość w regionalnym występowaniu tąpnięć w obszarze GZW, głównie w struktu-
rach: 
• Niecka Główna – w szczególności jej północne skrzydło, 
• Siodło Główne – w szczególności kopuła Zabrza, kopuła Maczek i południowy 

skłon siodła, 
• Niecka Bytomska, 
• Niecka Kazimierzowska, 
• Niecka Jejkowicka, a w szczególności jej SW skrzydło. 
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Regionalne występowanie tąpnięć w obszarze GZW wynika ze zróŜnicowanej 
budowy zagłębia i jest ściśle związane z distroficzno-sedymentacyjnym rozwojem 
regionu. Stąd znajomość budowy geologicznej zagłębia, a zwłaszcza jego tektoniki, 
litologii, składu petrograficznego skał i stopnia nasycenia wodą jest warunkiem ko-
niecznym do prognozowania skłonności górotworu do tąpań. Z drugiej strony, kopal-
nie węgla kamiennego w Polsce, które nadal będą prowadzić eksploatację górniczą, 
muszą liczyć się z koniecznością eksploatacji złoŜa z coraz głębiej połoŜonych partii 
górotworu. Ze zmianą głębokości eksploatacji wiąŜe się zmiana właściwości geome-
chanicznych skał i górotworu otaczającego perspektywiczne partie złoŜa. Skutkiem 
tego moŜe dojść do pogarszania się warunków naturalnych panujących w górotworze  
i pojawienie się tąpnięć w rejonach, w których dotychczas nie występowały. 

Uwzględniając wymogi przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 863)  
w zakresie potrzeby uwzględniania skłonności do tąpań nie tylko skał, ale równieŜ 
górotworu, prognoza skłonności górotworu do tąpań na podstawie opracowanych  
w GIG w ostatnich latach wskaźników oraz systemu „GEO” zweryfikowana została  
w konkretnych warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w kilkudziesięciu 
poligonach. Były one zlokalizowane w obszarach górniczych kopalń naleŜących do 
Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wszystkich 
nowo powstałych centrów wydobywczych Kompanii Węglowej. Analizy obejmowały 
równieŜ zakłady górnicze w obrębie innych struktur organizacyjnych – samodzielne 
zakłady górniczo-energetyczne oraz kopalnie w strukturach CZOK. 
 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005–2008 jako projekt badawczy. 
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Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Nowa podziemna instalacja do usuwania radu z wód kopalnianych 

Streszczenie 
Metoda usuwania radu z wód kopalnianych została opracowana i sprawdzona w warunkach laborato-

ryjnych w połowie lat 90. Następnie zbudowano podziemną instalację oczyszczania i cały system sedy-
mentacji wód w kopalni „Piast”, który był unikalnym, pierwszym na świecie tego typu rozwiązaniem  
w kopalni nieuranowej. W instalacji tej oczyszczane jest około 6 m3/min wód radowych i ponad 100 MBq 
226Ra i 228Ra pozostaje w postaci osadu w chodnikach sedymentacyjnych na poziomie –650 metrów. 

Od 2002 roku był w budowie nowy system oczyszczania wód radowych w kopalni „Ziemowit”. Bu-
dowa stacji dozowania sorbentu, systemu transportu wód słonych, chodników sedymentacyjnych, trwała 
na poziomie 650 m do końca 2005 roku. W lutym 2006 rozpoczęto rozruch instalacji oczyszczania  
w KWK Ziemowit. Jako sorbent uŜywany jest techniczny chlorek baru, a ilość oczyszczanych wód jest 
większa niŜ w kopalni „Piast” i wynosi około 9 m3/min, chociaŜ stęŜenie izotopów radu w wodach 
oczyszczanych w kopalni „Ziemowit” jest nieco niŜsze niŜ ma to miejsce w przypadku kopalni „Piast”. 

Po kilku miesiącach rozruchu, osiągnięte wyniki oczyszczania były bardzo dobre. Wydajność usuwa-
nia radu z wód słonych, poprzez jego współstrącenie z barem w postaci siarczanów, przekraczała 95%, 
przez co sumaryczne stęŜenie izotopów radu w wodach na wylocie z systemu oczyszczania było niŜsze 
niŜ 0,5 kBq/m3, podczas gdy przed oczyszczeniem stęŜenie 226Ra i 228Ra przekraczało wartość  
9 kBq/m3. Osady o podwyŜszonej promieniotwórczości (zawiesina mechaniczna oraz siarczan radowo- 
-barowy) pozostają w chodnikach sedymentacyjnych, bez moŜliwości kontaktu z obsługą stacji czy in-
nymi górnikami, dzięki czemu nie obserwuje się wzrostu naraŜenia radiacyjnego załogi. Jedynie podwyŜ-
szenie mocy dawki promieniowania gamma zmierzono przy wylocie wód z dozownika sorbentu do sys-
temu chodników sedymentacyjnych, co związane jest z osadzaniem niewielkich ilości siarczanu radowo- 
-barowego. 

W artykule przedstawiono krótki opis instalacji, wyniki oczyszczania osiągnięte w czasie jej rozruchu 
oraz efekty oczyszczania dla środowiska naturalnego. 

New underground treatment installation for radium removal 

Abstract 
For removal of radium from saline waters a method of purification has been developed and 

implemented in full technical scale in one of Polish coal mines several years ago. The purification station 
in Piast Colliery was unique, the first underground installation for the removal of radium isotopes from 
saline waters. Very good results have been achieved – approximately 6 m3/min of radium-bearing waters 
were treated there, more than 100 MBq of 226Ra and 228Ra remained underground each day. 
Purification has been started in 1999, therefore a lot of experiences have been gathered during this period. 

Since year 2002, a new purification station has been under the construction in another colliery  
– Ziemowit. The preparation of water galleries, feeding station, pumping station etc. has been finished at 
the end of 2005. In February 2006, the purification of mine waters was started in this mine, at the level  
–650 meters. Barium chloride is used as a cleaning agent, and amount of water to be purified is larger as 
in the Piast mine – reaching 9 m3/min., although concentration of radium isotopes is lower. 

After several months from the start-up of the installation, results of purification are excellent.  
The removal efficiency is higher than 95%, enabling decrease of radium concentration below 0.5 kBq/m3, 
while before purification the summary concentration of 226Ra and 228Ra exceeded 9 kBq/m3. Sediments 
with enhanced radioactivity are settled in the sedimentation galleries, without any contact with the crew 
or ventilation air. Only an increase of gamma dose rate near the installation is observed due to scaling  
of radium-barium sulphates in the canal, leading from the installation to the sedimentation galleries. 

In the paper short description of the installation, results of purification in the start-up period  
and effects for the environment are presented. 

Mining, natural radionuclides, water treatment, radium removal, environmental pollution. 
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WPROWADZENIE 

Jedną z kopalń, odprowadzających do środowiska izotopy radu wraz z wodami 
dołowymi, jest KWK Ziemowit. W kopalni tej występują wody radowe, w których 
maksymalne stęŜenie 226Ra sięga 12 kBq/m3 (średnio 3,15 kBq/m3 na poziomie  
650 m), a stęŜenie 228Ra – 20 kBq/m3 (średnio 6,36 kBq/m3 na poziomie 650 m).  
Wody z kopalni zrzucane są do osadnika powierzchniowego, skąd odprowadzane są 
do Potoku Goławieckiego, a stamtąd do Wisły. Pod ziemią pozostaje znikoma ilość 
radu. Bilans radu w dopływach do kopalni daje wyniki prawie identyczne, jak dla wód 
odprowadzanych z kopalni – około 60 MBq/dobę 226Ra i około 100 MBq/dobę 228Ra. 
Do chwili obecnej ładunek radu zrzucanego przez KWK Ziemowit stanowił około 
50% całkowitej aktywności izotopów radu, odprowadzanych przez górnictwo do śro-
dowiska naturalnego. Wody zbiorcze tej kopalni zawierają średnio około 1,3 kBq/m3 
dla 226Ra i 2,5 kBq/m3 dla izotopu 228Ra. Od punktu zrzutu wód kopalni „Ziemowit”, 
aŜ do ujścia do Wisły w Potoku Goławieckim, często przekraczany jest poziom  
0,7 kBq/m3 stęŜenia izotopów radu. Ponadto osady denne z Potoku wykazują nieco 
podwyŜszone stęŜenia izotopów radu, który jest przez nie adsorbowany. Natomiast 
większa część radu trafia do Wisły, powodując skaŜenie jej wód. Z tego względu 
oczyszczanie wód KWK Ziemowit jest konieczne dla ograniczenia skaŜeń środowiska 
naturalnego. 

Zgodnie z Decyzją Naprawczą Wojewody Katowickiego z dnia 26.06.1990 r. 
wraz z aktualizacją Wojewody Śląskiego z dnia 19.02.2003 r. KWK Ziemowit zobo-
wiązana została do wykonania do dnia 31.12.2006 r. działań zapewniających ograni-
czenie stęŜeń substancji promieniotwórczych w wodach zrzutowych do poziomu nie 
wyŜszego niŜ 0,7 kBq/m3 226Ra. 

PRZYGOTOWANIE DO OCZYSZCZANIA WÓD KWK ZIEMOWIT Z RA DU 

Metoda oczyszczania z radu wód bezbarowych (zwanych teŜ wodami typu B)  
została opracowana w Laboratorium Radiometrii Głównego Instytutu Górnictwa i tam 
teŜ zostały przeprowadzone badania laboratoryjne. Na ich podstawie wybrano sorbent 
do zastosowań dołowych, oparty na chlorku baru. Badania te wykazały, Ŝe dawka 
potrzebna do oczyszczenia wód z radu do wymaganego poziomu wynosiła w tym 
przypadku jedynie 50 g/m3. To zadecydowało o wyborze tego sorbentu spośród in-
nych do zastosowania praktycznego. Projekt stanowiska oczyszczania został przygo-
towany na podstawie załoŜeń opracowanych przez Laboratorium Radiometrii GIG. 
Budowa systemu oczyszczania w kopalni „Ziemowit” została wsparta finansowo 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 

W przypadku KWK Ziemowit oczyszczaniu podlegają wody z poziomu 650 me-
trów (poziom III). MoŜna było się więc spodziewać, Ŝe wdroŜenie metody oczyszcza-
nia na poziomie 650 metrów powinno doprowadzić do całkowitego rozwiązania pro-
blemu skaŜeń promieniotwórczych środowiska powodowanych przez tę kopalnię, jako 
Ŝe wody z poziomu 500 metrów charakteryzują się niskim zasoleniem i niskimi stęŜe-
niami izotopów radu. 

Jednym z najpowaŜniejszych zadań, jakie stały przed kopalnią „Ziemowit” było 
wdroŜenie metody i doprowadzenie do jej stabilnego stosowania. Laboratorium Ra-
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diometrii GIG było odpowiedzialne za nadzór nad rozruchem technologicznym i ba-
daniami efektów ekologicznych w KWK Piast. Dlatego teŜ zdobyte w tym czasie do-
świadczenie zostało wykorzystane przy pracach dla KWK Ziemowit. 

W artykule niniejszym zamieszczono wyniki wstępnych badań efektów oczysz-
czania wód kopalni „Ziemowit” z radu. 

 

Rys. 1. Schemat stanowiska oczyszczania w KWK Ziemowit 

W trakcie rozruchu instalacji oczyszczania w kopalni „Ziemowit” zmierzono pro-
mieniotwórczość naturalną w około 350 próbkach wód dołowych oraz w kilkunastu 
próbkach osadów. Wykonywano takŜe badania chemizmu pobranych próbek wód jak  
i zawartości zawiesiny. Ponadto prowadzone były pomiary mocy dawki i dawek pro-
mieniowania gamma i stęŜenia energii potencjalnej alfa na stanowiskach pracy w re-
jonie systemu oczyszczania wód z radu. Przeprowadzono teŜ kilkukrotnie analizy 
sorbentu RA2, w tym badania składu chemicznego, granulacji i wilgotności. 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OCZYSZCZANIA WÓD Z RADU 

Stanowisko dozowania sorbentu i system chodników sedymentacyjnych 

W latach 2003–2005 wykonano system chodników sedymentacyjnych, komorę 
dla stanowiska dozowania, jak teŜ pompownię wody surowej wraz z systemem ruro-
ciągów, doprowadzających wodę na stanowisko dozowania. W komorze dozowania 
zainstalowano dozowniki sorbentu RA2, za pomocą których sorbent dozowany jest do 
koryta ściekowego, którym woda grawitacyjnie spływa za tamę do osadników sedy-
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mentacyjnych (czterech równoległych wyrobisk), gdzie następuje osadzanie zawiesiny 
i osadów (patrz rys. 1.) 

Stałe oczyszczanie wód z radu w KWK Ziemowit rozpoczęto 9 lutego 2006 r.  
Rysunek 2 przedstawia wstępne wyniki oczyszczania z okresu pomiędzy 9 lutego a 20 
marca 2006 r. Tak więc obrazuje on przebieg oczyszczania w prawie całym okresie 
wdraŜania metody. Widać z niego, Ŝe okres ten moŜna podzielić na kilka etapów.  
I tak, po rozpoczęciu wdroŜenia w dniu 9.02.2006 r. stęŜenie izotopów radu na wylo-
cie z systemu zaczęło spadać juŜ po upływie około 2 dni. Po tym czasie stęŜenie 228Ra 
spadło do wartości poniŜej 0,7 kBq/m3. Po pewnych wahaniach w okresie pierwszych 
dwóch tygodni stęŜenie tego izotopu radu na wylocie z systemu oczyszczania w zasa-
dzie nie przekraczało wartości 0,2 kBq/m3. NaleŜy podkreślić, Ŝe stęŜenie 226Ra jest  
w wodach KWK Ziemowit niŜsze prawie dwukrotnie od stęŜenia 228Ra. 
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Rys. 2. Wstępne wyniki oczyszczania z radu (228Ra) wód KWK Ziemowit – poziom 650 

Na rysunku 2 widać wyraźnie, Ŝe po dwóch tygodniach od rozpoczęcia wdroŜenia 
– czyli po 20 lutego 2006 r. udało się osiągnąć taki efekt, Ŝe oszacowane stęŜenie  
izotopów radu 228Ra na wylocie z systemu było niŜsze od 0,7 kBq/m3. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe osiągnięto efektywność oczyszczania rzędu 96–98% w sto-
sunku do wartości początkowej, przed oczyszczaniem. Wynik potwierdza zalety  
metody, dzięki której w krótkim czasie udało się uzyskać pozytywne wyniki oczysz-
czania i znaczący efekt ekologiczny, gdyŜ ładunek izotopów radu, odprowadzanych na 
powierzchnię zmniejszył się o około 100 MBq/dobę. 

Dodatkowym efektem zastosowanego rozwiązania jest obniŜenie stęŜenia zawie-
siny w wodach wypływających z systemu oczyszczania. StęŜenie zawiesiny mecha-
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nicznej na wlocie do systemu wynosi średnio około 100 mg/l, a po sedymentacji siar-
czanu radowo-barowego i zawiesiny mechanicznej w chodnikach sedymentacyjnych 
spada do wartości poniŜej 10 mg/l. Dla przykładu w próbkach pobranych 25 marca 
2006 na wlocie i wylocie systemu, zawartość zawiesiny wynosiła odpowiednio 98,7  
i 5,8 mg/l. 

WPŁYW OCZYSZCZANIA NA PROMIENIOTWÓRCZO ŚĆ WÓD DOŁOWYCH 

Analizę dołowych efektów oczyszczania wód radowych wykonano na podstawie 
wyników pomiarów tzw. stanu zerowego, przed rozpoczęciem oczyszczania, do któ-
rych dodano wyniki pomiarów, uzyskane po rozpoczęciu oczyszczania. Na tej pod-
stawie wykonano rysunek 3. Widać z niego wyraźnie, Ŝe w większości wybranych 
punktów pomiarowych stęŜenia izotopów radu 228Ra są dosyć stabilne – jak na przy-
kład w pompowni na poziomie 500 metrów. Jedynie w wodach w pompowni na  
poziomie 650 metrów nastąpił bardzo znaczący spadek stęŜenia izotopów radu 228Ra, 
do poziomu około 0,3 kBq/m3. 

Tak więc od momentu wdroŜenia metody poddano oczyszczaniu główne źródło 
skaŜeń powierzchni, jakim były w KWK Ziemowit słone wody z poziomu 650 me-
trów. W trakcie wstępnej fazy wdraŜania metody osiągnięty efekt oczyszczania był 
dość stabilny – w wodach zbiorczych z poziomu 650 stęŜenie 226Ra i 228Ra wynosiło 
około 0,3–1,0 kBq/m3, podczas gdy przed oczyszczaniem wynosiło w przybliŜeniu  
10 kBq/m3. Tak więc ładunek radu odprowadzany na powierzchnię z wodami z po-
ziomu 650 metrów zmniejszył się prawie 10-krotnie. 
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wstępne wyniki (tylko Ra-228)  luty–marzec 2006
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Rys. 3. Wstępne wyniki oczyszczania wód kopalnianych z radu (228Ra) w KWK Ziemowit 
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WNIOSKI 

Prowadzenie na tak duŜa skalę oczyszczania wód typu B z radu w warunkach do-
łowych wymagało zaprojektowania całego systemu sedymentacyjnego, sposobu do-
prowadzania i odprowadzania wód z systemu oraz urządzeń do dozowania sorbentu  
– dozowników sorbentu RA2. Obserwacje funkcjonowania takiego systemu zarówno 
od strony organizacyjnej, jak i technicznej, dostarczyły wielu doświadczeń i pozwoliły 
na usprawnienie działania systemu oczyszczania po zakończeniu fazy wdroŜenia. 

NajwaŜniejszym efektem rozruchu systemu oczyszczania wód dołowych z radu, 
zbudowanego na poziomie 650 m w kopalni „Ziemowit” jest prawie całkowite 
oczyszczenie dopływających wód dołowych z naturalnych radionuklidów. Obecnie 
(koniec marca 2006 r.) stęŜenie izotopów radu w wodzie wypływającej z instalacji 
oczyszczania nie przekracza średnio wartości 0,7 kBq/m3. Co prawda, zdarzały się 
czasem przekroczenia tej wartości, ale w trakcie dalszej eksploatacji systemu średnie 
stęŜenie radu w wodach po oczyszczeniu jeszcze się obniŜyło. Dodatkowym efektem 
jest usuwanie zawiesiny mechanicznej z wód podlegających oczyszczeniu, której za-
wartość na wylocie z systemu nie przekracza 10 mg/l. 

Wyniki pomiarów stęŜenia radu na powierzchni, na wylocie do osadnika po-
wierzchniowego potwierdziły pozytywny efekt ekologiczny zastosowanej metody. Na 
podstawie uzyskanych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe stęŜenie izotopów radu w wodzie 
zrzucanej do osadnika, a stamtąd do Potoku Goławieckiego spadło o około 85–90%. 
Odpowiada to ładunkowi około 100 MBq/dobę dla obu izotopów radu – 226Ra i 228Ra. 

Pełny efekt ekologiczny na powierzchni uzyskano w połowie 2006 roku po usta-
bilizowaniu pracy systemu oczyszczania i pełnej wymianie wód w osadniku po-
wierzchniowym. 
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Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Mikołów 

Nowe moŜliwości badawcze Głównego Instytutu Górnictwa 
w oparciu o poligon Kopalni Doświadczalnej „Barbara” 

Streszczenie 
Doświadczenia w duŜej skali są unikalnym źródłem danych eksperymentalnych, uzyskanych  

w warunkach dokładnie odtwarzających warunki przemysłowe. Wszędzie tam, gdzie zagadnienia ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa pracy odgrywają kluczową rolę zarówno wyniki badań laboratoryjnych, jak  
i te uzyskane w wyniku przeprowadzonych symulacji numerycznych, powinny być potwierdzone przez 
tego typu doświadczenia. Eksperymenty wykonywane w instytutach, zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa w górnictwie, mogą i rzeczywiście znajdują zastosowanie w innych gałęziach przemysłu. 
W pracy opisano stanowiska badawcze Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnic-
twa umoŜliwiające przeprowadzenie doświadczeń w skali przemysłowej, jak równieŜ przedstawiono 
zakres wykonywanych aktualnie badań. W podsumowaniu podkreślono, Ŝe wyniki uzyskane w doświad-
czeniach w duŜej skali stanowią bogate źródło informacji o zagroŜeniach przemysłowych. Potwierdza to 
znaczenie tego typu badań dla zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. 

New research possibilities of the Central Mining Institute basing  
on Experimental Mine „Barbara’s” testing facilities  

Abstract 
In the situation, when occupational safety and health protection are the most important objectives, un-

usually significant is the possibility to confirm the results of laboratory tests and mathematical modelling 
by investigations on a big scale in real conditions. The Central Mining Institute has at its disposal in the 
Experimental Mine „Barbara” the only in Europe underground testing facilities and a number of laborato-
ries on the surface, where such tests are carried out. The article presents the research possibilities of these 
testing facilities in the field of investigations into methane and coal dust explosions, strength of dams 
protecting against explosions, blasting operation safety, industrial dust explosiveness, approval of electric 
devices to work in conditions of methane hazard and methane hazard control in mines. The article con-
firms that experiments realised on a big scale constitute a rich source of information; its use contributes 
constantly to the improvement of occupational safety and health protection. In the summary it has been 
also confirmed that the results of investigations carried out in mining scientific-research institutes can  
be used not only in the mining sector, but also in other branches of industry. 

WPROWADZENIE 

Wraz z rozpoczęciem badań wybuchów gazów, par cieczy i pyłów, jak równieŜ 
sposobów bezpiecznego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, prace do-
świadczalne w rzeczywistej, czy teŜ w duŜej skali, zaczęły odgrywać bardzo waŜną 
rolę. Był to prawdopodobnie pierwszy sposób zdobywania wiedzy w tym zakresie.  
W późniejszych latach rozwinęły się równieŜ inne metody badań. Wprowadzono testy  
w mniejszej, laboratoryjnej skali, pozwalające szybko i stosunkowo prosto oznaczyć 
parametry wybuchowości. Ten rodzaj badań do dziś dostarcza wielu informacji  
o przebiegu wybuchów róŜnego typu. Szczególnie cenne są tu wyniki dotyczące zja-
wiska zapłonu i mechanizmu spalania. JednakŜe wyniki testów wybuchowości uzy-
skane w urządzeniach laboratoryjnych nie umoŜliwiają bezpośredniego przewidywa-
nia rozwoju wybuchu w skali rzeczywistej. Do tej pory nie udało się opracować meto-
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dy powiązania tych wyników z parametrami wybuchów w duŜej skali. W ostatnich 
latach następuje bardzo szybki rozwój innej metody badań wybuchowości gazów, par 
cieczy i pyłów – modelowania numerycznego. Ogromny postęp metod numerycznych 
pozwala na budowanie i stosowanie bardzo skomplikowanych modeli wybuchów. 
Metoda ta ma wiele zalet. Symulacje numeryczne dostarczają bardzo szczegółowych 
informacji o rozwoju wybuchu. Geometria instalacji i skala wybuchu praktycznie nie 
stanowią w tym wypadku ograniczenia. Ujemną stroną tej metody jest konieczność 
weryfikacji przewidywań modelu. Często modele muszą być „kalibrowane” w oparciu 
o dane eksperymentalne. Do tych celów najlepiej słuŜą wyniki badań wykonanych  
w duŜej skali. Niespodziewanie, wraz z szybkim rozwojem symulacji numerycznych 
wybuchów gazów, par cieczy i pyłów, wzrasta zapotrzebowanie na wysokiej jakości 
dane eksperymentalne uzyskane w testach przeprowadzonych w skali rzeczywistej.  
W ten sposób stanowiska badawcze w duŜej skali odzyskują częściowo zapomniane 
juŜ znaczenie. Jednocześnie tradycyjne zastosowania tych stanowisk wciąŜ zachowują 
swoją waŜność. 

W pracy zostały krótko opisane stanowiska do przeprowadzania badań w duŜej 
skali, dostępne w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa. 
Dla kaŜdego stanowiska podano przykłady prowadzonych obecnie badań, w celu 
przedstawienia zakresu ich zastosowania. 

Sztolnia doświadczalna 100 m 

Od chwili jej powstania, czyli od lat 60., sztolnia doświadczalna (rys. 1) posłuŜyła 
do wykonania ponad 3500 testów wybuchów pyłu i mieszanin hybrydowych. Oczywi-
ście w większości były to badania róŜnego rodzaju pyłów węglowych. JednakŜe  
w doświadczeniach stosowano równieŜ wiele innych pyłów przemysłowych. Jako 
przykład moŜna podać obszerne badania wybuchowości pyłu zboŜowego, które wy-
konano dla Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. 

 

Rys. 1. Schemat sztolni doświadczalnej o długości 100 m wraz z układem pomiarowym 
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Sztolnię stanowi rura stalowa o długości 100 m i średnicy 2 m, zamknięta w jed-
nym końcu i otwarta w końcu przeciwnym. Co 10 m, począwszy od zamkniętego koń-
ca, istnieje dostęp do ściany sztolni pozwalający na montowanie róŜnego rodzaju 
urządzeń pomiarowych. Najczęściej wybuch inicjuje się wybuchem pierwotnym  
w zamkniętym końcu sztolni. W takich warunkach wybuch mieszaniny pyłowo- 
-powietrznej rozwija się w kierunku otwartego końca sztolni. 

Łatwość instalacji urządzeń pomiarowych, jak i moŜliwość obserwacji wybuchu  
w końcowej jego fazie to główne powody, dla których sztolnia doświadczalna jest 
chętnie stosowanym narzędziem badawczym. Z drugiej jednak strony, ze względu na 
ograniczoną wytrzymałość sztolni, mogą być w niej wykonywane tylko słabe wybu-
chy, w których nadciśnienie nie przewyŜsza wartości 1 bar. 

Ostatnio sztolnia była wykorzystywana do badań propagacji wybuchów miesza-
nin hybrydowych zawierających pył węglowy i metan. W badaniach tych do miesza-
niny pyłowo-powietrznej dodawano niewielkie ilości metanu, o koncentracji dopusz-
czalnej w polskich kopalniach i określano wpływ domieszek metanu na propagację 
wybuchu mieszaniny hybrydowej. 

Innym rodzajem doświadczeń wykonywanych od wielu lat z wykorzystaniem 
sztolni są badania właściwości gaszących pyłu uŜywanego do opylania wyrobisk ko-
palnianych. Zgodnie z polskimi przepisami pyły, z wyjątkiem pyłów wapiennych, 
które mają być stosowane do tego celu, najpierw muszą być wcześniej zbadane  
w skali rzeczywistej. 

 

Fot. 1. Wybuch pyłu węglowego w sztolni doświadczalnej 100 m 

Sztolnia słuŜy równieŜ do celów edukacyjnych. Propagacja wybuchu pyłu wę-
glowego w sztolni jest demonstrowana wszystkim uczestnikom szkoleń zawodowych 
organizowanych przez Główny Instytut Górnictwa. 

Komora doświadczalna 5 m3 

Najnowszym stanowiskiem doświadczalnym umoŜliwiającym przeprowadzanie 
badań w skali przemysłowej w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytu-
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tu Górnictwa jest komora doświadczalna 5 m3. Komora ta została wykonana w celu 
przeprowadzenia prac badawczych w projekcie Airpipe V Ramowego Programu Unii 
Europejskiej. Jednak konstrukcja komory pozwala na przeprowadzanie szerokiego 
zakresu testów wybuchów pyłów i gazów zarówno do celów praktycznych, jak i na-
ukowych. 

Całe stanowisko badawcze składa się z cylindrycznej komory (fot. 2) o stosunku 
wymiarów charakterystycznych L/D < 2 i z sekcji przewodów rurowych. Komora jest 
wyposaŜona w układ dyspersyjny, pozwalający na generowanie wybuchów o powta-
rzalnych parametrach. MoŜliwe jest równieŜ wytwarzanie jednorodnych mieszanin 
gazowo-powietrznych. Do otworu wylotowego komory mogą być dołączone trzy sek-
cje rur, kaŜda o długości około 5 m i średnicy 500 mm, tworzące przewód, którym 
prowadzony jest wybuch z komory. Rury są zamocowane na ruchomych podporach, 
pozwalających na łatwe zmiany konfiguracji doświadczenia. 

 

Fot. 2. Komora doświadczalna 5 m3 

Pierwsze badania wykonywane na tym stanowisku miały na celu uzyskanie in-
formacji o własnościach róŜnych materiałów uŜywanych do budowy nowych syste-
mów izolacji wybuchu. Fotografia 3 przedstawia przykład wybuch pyłu węglowego  
w komorze 5 m3. Podczas tego testu otwór wylotowy komory został zamknięty mem-
braną wykonaną z kevlaru. Kolejne zaplanowane juŜ doświadczenia będą polegały  
na badaniu propagacji wybuchu w przewodzie rurowym przyłączonym do otworu 
wylotowego komory. W najbliŜszych miesiącach planuje się wykonanie badań wybu-
chowości róŜnych pyłów przemysłowych, jak pył pigmentu, pył węglowy czy skrobia 
kukurydziana. 

Komora jest równieŜ uŜywana do badań skuteczności działania róŜnych syste-
mów zabezpieczających przed skutkami wybuchu. Ten rodzaj testów jest konieczny  
w procesie badań certyfikacyjnych urządzeń. Wymaga się, aby skuteczność działania 
systemów tłumienia i izolowania wybuchu, jak równieŜ prawidłowość funkcjonowa-
nia systemów dekompresji i wykrywania, były potwierdzone badaniami w duŜej skali. 
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Fot. 3. Badanie materiału uŜywanego do produkcji poduszek powietrznych 

  

Fot. 4. Tama przeciwwybuchowa 

Podziemne chodniki doświadczalne 400 i 200 m 

Sieć podziemnych chodników doświadczalnych (rys. 2) jest unikalnym stanowi-
skiem badawczym Kopalni Doświadczalnej „Barbara” umoŜliwiającym badania  
w duŜej skali. W chodnikach tych przeprowadzane są silne wybuchy pyłów i gazów,  
a takŜe bada się przebiegi wybuchów w złoŜonej geometrii wyrobisk. W chodnikach 
doświadczalnych KD „Barbara” generowano juŜ bardzo silne wybuchy pyłu, z deto-
nacją w mieszaninie pyłowo-powietrznej włącznie. Doświadczenia te są prawdopo-
dobnie pierwszymi i jak do tej pory jedynymi przykładami detonacji w mieszaninie 
pył-powietrze w skali rzeczywistej. 

System chodników doświadczalnych KD „Barbara” obejmuje kilka wyrobisk,  
z których najwaŜniejsze są dwa chodniki o długościach 400 i 200 m. Oba chodniki 
wyposaŜone są w panele pomiarowe rozmieszczone wzdłuŜ ścian wyrobiska. Panele 
umoŜliwiają instalację róŜnego typu urządzeń pomiarowych, w zaleŜności od potrzeb  
i celu badania. Ze względu na geometrię chodników istnieje moŜliwość przeprowa-
dzania badań w połączonych wyrobiskach z róŜnymi punktami inicjalizacji wybuchu. 
W chodniku doświadczalnym 200 m zlokalizowane jest stanowisko badawcze o prze-
kroju 11 m2 do badań wytrzymałości tam przeciwwybuchowych. 
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Rys. 2. Plan podziemnych chodników doświadczalnych 

Ze względu na ich szczególne właściwości, podziemne chodniki były uŜywane do 
doświadczeń bardzo róŜnych rodzajów. Ostatnio prowadzone były badania sprawdza-
jące skuteczność działania nowych konstrukcji zapór pyłowych. Badano takŜe róŜne 
rodzaje tam przeciwwybuchowych. W miarę jak automatyczne zapory przeciwwybu-
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chowe zyskują na popularności, w chodnikach doświadczalnych były wykonane liczne 
badania skuteczności ich działania. Jako przykład zupełnie odmiennego typu badań 
moŜna przytoczyć przeprowadzone w chodnikach badanie sprawdzające skuteczność 
działania zaworu systemu wentylacji przeznaczonego do pracy w metrze. Na bazie 
podziemnego poligonu doświadczalnego rozpoczyna się realizacja projektu Funduszu 
Węgla i Stali Komisji Europejskiej, dotyczącego podziemnego zgazowania węgla. 

 

Fot. 5. Wybuchu pyłu węglowego w chodniku doświadczalnym o długości 400 m 

Poligon doświadczalny badań materiałów wybuchowych 

W ostatnich latach została opracowana nowa metodyka badania gazów wydziela-
nych podczas detonacji materiałów wybuchowych odnosząca się do nowych wymagań 
europejskich (Norma Europejska EN 13631-16). W ramach wdraŜania tej metodyki 
została zaprojektowana komora strzałowa o objętości 15 m3 (rys. 3). Komora, połą-
czona z aparaturą pomiarową, umoŜliwia wykonywanie ciągłego pomiaru koncentracji 
gazów postrzałowych z natychmiastowym oznaczeniem toksycznych składników: CO, 
NO, NO2, NOx. Nowa metodyka, w odróŜnieniu od metody tradycyjnej, pozwala na 
skrócenie czasu wykonywania oznaczeń gazów. Ponadto pozwala na wyeliminowanie 
zbyt kosztownych grubościennych rur stalowych stosowanych do kaŜdego odstrzału. 
W opracowanej metodzie ładunki bez osłon z rur, odpala się w moździerzu stalowym 
umieszczonym wewnątrz komory strzałowej. 
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Rys. 3. Stanowisko do badania gazów postrzałowych metodą ciągłą 

Posiadamy aparaturę pomiarowo-badawczą o wysokim standardzie, zgodną  
z wymaganiami norm zharmonizowanych, między innymi: 
• przyrząd do pomiaru prędkości detonacji (VOD) materiałów wybuchowych 

EXPLOMET-FO-2000 (firmy KONTINITRO) z czujnikami światłowodowymi 
(Szwajcaria), 

• analizatory do ciągłego pomiaru i analizy: typu TOPAZ 3020 (Francja) dla 
NO/NOX/NO2 oraz typu BERYL 100 (Francja) dla CO. 

 

Fot. 6. Przyrząd do pomiaru prędkości detonacji (VOD)  
materiałów wybuchowych EXPLOMET-FO-2000 
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Fot. 7. Analizatory do ciągłego pomiaru i analizy typu TOPAZ 3020 oraz typu BERYL 100 

Największe moŜliwości badawcze, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu od-
działywania na środowisko, stwarzają najnowsze inwestycje czyli bunkier dźwięko-
chłonny oraz sztolnia doświadczalna do badań materiałów wybuchowych. W bunkrze 
wykonywane są badania własności strzelniczych, prędkości i przenoszenia detonacji 
oraz wraŜliwości na inicjowanie materiałów wybuchowych. 

 

Fot. 8. Bunkier do badań materiałów wybuchowych 

W sztolni doświadczalnej o długości 44 m (fot. 9) wykonywane są badania bez-
pieczeństwa materiałów wybuchowych, lontów detonacyjnych i zapalników elek-
trycznych wobec metanu i pyłu węglowego. 
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Fot. 9. Sztolnia doświadczalna 44 m 

Badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych 

W wyniku realizacji wymagań dyrektywy 94/9/WE (ATEX) w Kopalni Doświad-
czalnej „Barbara” wykonywane są badania certyfikacyjne urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do uŜytku w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem.  
Do tego celu jest stosowany zestaw komór o objętościach: 0,25 m3, 0,75 m3, 2 m3,  
16 m3. Badane są wszystkie typy zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i nieelektrycz-
nych grupy I (do uŜytku w zakładach górniczych) oraz grup IIA, IIB i IIC (do uŜytku 
w innych gałęziach przemysłu). Największa komora umoŜliwia badanie osłon 
ognioszczelnych silników o masach przekraczających 6000 kg (fot. 10). Badania mo-
gą być wykonywane przy normalnym ciśnieniu początkowym, jak równieŜ w warun-
kach nadciśnienia. 

 

Fot. 10. Komora doświadczalna o objętości 16 m3 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY    Sesja 5: Innowacyjne Górnictwo 

 51 

Innym obiektem w duŜej skali wykorzystywanym do podobnych celów jest ko-
mora doświadczalna o objętości 64 m3 (fot. 11). Przykładem pracy badawczej prze-
prowadzonej w tej komorze jest sprawdzanie pracy górniczych napędów spalinowych 
w atmosferze metanowej. 

 

Fot. 11. Komora doświadczalna o objętości 64 m3 z górniczą lokomotywą spalinową 

 

Fot. 12. Przeniesienie wybuchu z wnętrza osłony ognioszczelnej silnika elektrycznego  
– badania na poligonie Laboratorium 

Badania skłonności węgla do wyrzutów metanu i skał 

Badania nad desorpcją metanu zawartego w pokładach węgla stanowią obecnie 
waŜne zagadnienie. Pozwalają one określić skłonność węgla do wyrzutów metanu  
i skał. Szczególną rolę odgrywają przy tym badania laboratoryjne desorpcji metanu. 
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Pozwalają one bowiem rozpoznać mechanizm fizykochemiczny tego zjawiska, okre-
ślić zespół czynników i parametrów mających wpływ na jego przebieg. W Zakładzie 
Zwalczania ZagroŜeń Gazowych KD „Barbara” – GIG do badania sorpcji (desorpcji) 
gazów, jak równieŜ ich mieszanin, wykorzystywany jest układ grawimetryczno- 
-sorpcyjny (fot. 13). 

  

Fot. 13. Układ grawimetryczno-sorpcyjny 

Układ ten umoŜliwia między innymi badanie: 
• ilości metanu, jaka moŜe się pomieścić w strukturze porowatej węgla (pojemność 

sorpcyjna), 
• szybkości sorpcji (współczynnik dyfuzji) oraz przebiegu kinetyki i izoterm  

sorpcji. 

Wyznaczane parametry sorpcyjne zaleŜą w duŜym stopniu od warunków prowa-
dzonych badań, tzn. ciśnienia i temperatury. MoŜliwość prowadzenia badań  
w temperaturze do 200 °C i ciśnieniach od 0 do 2 MPa pozwala na uzyskanie warun-
ków zbliŜonych do rzeczywistych. Ponadto układ umoŜliwia oznaczenie gęstości (ob-
jętości) oraz oznaczenie porowatości (wielkości porów), co równieŜ jest bardzo istotne 
przy wyznaczeniu współczynnika dyfuzji oraz pojemności gazowej węgla. 

Układ sorpcyjny jest wyposaŜony w moduł kontrolno-rejestrujący. Moduł ten sta-
nowi komputer z oprogramowaniem uŜytkowym. Zapewnia to między innymi pełną 
kontrolę nad przebiegiem eksperymentu, graficzną wizualizację uzyskiwanych wyni-
ków oraz analizę kinetyki sorpcji w czasie rzeczywistym. Do układu wprowadzony 
jest równieŜ tryb programowanej sekwencji cyklu pomiarowego, w zaleŜności od wy-
ników analizy kinetyki sorpcji przeprowadzanej w czasie rzeczywistym. 

Układ sorpcyjny posiada moŜliwość zapisania na dysku wszystkich rejestrowa-
nych parametrów eksperymentu oraz wyników analiz. Istnieje równieŜ moŜliwość 
eksportu danych w formie plików ASCII lub do MS Excel. 

Stanowisko demonstracyjne gaszenia poŜaru metanu 

W zamierzeniu stanowisko to zostało zaprojektowane do przeprowadzania de-
monstracji skuteczności, czy teŜ nieskuteczności gaszenia poŜaru metanu róŜnymi 
środkami. W praktyce, stanowisko to słuŜy do zademonstrowania, Ŝe poŜar metanu 
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moŜe być znacznie skuteczniej i szybciej ugaszony przy uŜyciu odpowiednich prosz-
ków gaśniczych niŜ przy uŜyciu wody. 

 

Fot. 14. Stanowisko demonstracyjne gaszenia poŜaru metanu 

WNIOSKI 

Przedstawiony obszar badań to tylko część prac doświadczalnych w skali rzeczy-
wistej wykonywanych obecnie w wielu laboratoriach na świecie. JuŜ jednak wspo-
mniane wyŜej prace wskazują, iŜ doświadczenia w duŜej skali wciąŜ dostarczają nie-
zwykle cennych, niemoŜliwych do uzyskania inną drogą, informacji o zagroŜeniu 
wybuchowym w przemyśle. Wszędzie tam, gdzie zagadnienia bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia odgrywają waŜną rolę, badania w duŜej skali są niezastąpione.  
Nic nie wskazuje równieŜ na to, by sytuacja ta miała ulec zmianie w najbliŜszej przy-
szłości. 

Recenzent: doc. dr hab. inŜ. Jan Wachowicz 
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Józef Dubiński, Marian Turek 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach 

Streszczenie 
Przedsiębiorstwa górnicze, szczególnie w przypadku górnictwa podziemnego, są z reguły złoŜonymi 

organizacjami, w których produkcja wymaga stosowania róŜnych technologii, o wyborze których decydu-
ją uwarunkowania prawne, ekonomiczne, bezpieczeństwo, akceptacja środowiskowa i wiele innych. 
Zatem rozwój ich technologii jest istotnym elementem strategii zarządzania w przedsiębiorstwie górni-
czym, która musi być ukierunkowana na ciągłą modyfikację istniejących produktów kopalni oraz dosko-
nalenie systemu produkcji. Stanowi to podstawę konkurencyjności przedsiębiorstwa i gwarancję dla jego 
rozwoju. Wymaga to jednak stałego zaangaŜowania potencjału innowacyjnego zarówno samego przed-
siębiorstwa górniczego, jak i korzystania z osiągnięć nauki górniczej w tym zakresie. Przedstawiono 
podstawowe sfery moŜliwych innowacyjności w przedsiębiorstwie górniczym, biorąc pod uwagę zakres  
i potencjalne efekty, które dotyczą rozwiązań procesowych oraz produktowych. Poddano analizie pro-
blem chłonności przedsiębiorstw górniczych na innowacje, wskazując między innymi na wpływ innowa-
cji procesowych i produktowych na ich wyniki ekonomiczne. Podkreślono, Ŝe umiejętne kształtowanie tej 
chłonności to wielkie wyzwanie dla zarządzających przedsiębiorstwami górniczymi. 
Słowa kluczowe: technologie górnicze, innowacyjność, konkurencyjność, transfer wiedzy, innowacje 
procesowe i produktowe. 

Development chances of mining enterprises in innovations 

Abstract 
Mining enterprises, particularly in the case of underground mining, are as a rule complex 

organisations, in which production requires the use of different technologies. About their selection decide 
legal and economic determinants, safety, environmental acceptance and a number of other factors. Thus 
their development is an essential element of management strategy in the mining enterprise, which must be 
directed at continuous modification of the existing mine’s products and improvement of the production 
system. This constitutes the basis of the enterprise’s competitiveness and guarantee of its development. 
However, this requires permanent involvement of the innovative potential, both regarding the mining 
enterprise itself as well as use of world science achievements in this field. Fundamental spheres  
of possible innovativeness in the mining enterprise, taking into account the scope and potential effects, 
which concern process or product solutions, have been presented. An analysis of the problem of mining 
enterprises absorptiveness relating to innovations was given, indicating among others the impact  
of process and product innovations on their economic effects. It has been emphasised that competent 
formulation of this absorptiveness constitute a great challenge for mine enterprise managements. 
Keywords: mining technologies, innovativeness, competitiveness, transfer of knowledge, process and 
product innovations. 

1. WSTĘP 

Górnictwo podziemne dość wyraźnie róŜni się od tzw. przemysłu przetwórczego. 
Istotne dla górnictwa podziemnego jest to, Ŝe produkt wprowadzony do obrotu pozy-
skuje się ze złoŜa, aby w kolejnych fazach procesu produkcyjnego doprowadzić go do 
postaci oczekiwanej przez odbiorców. 

Proces ten jest w naszych uwarunkowaniach formalno-organizacyjnych realizo-
wany przez przedsiębiorstwo górnicze, przez które zwykle rozumie się spółkę węglo-
wą, czy teŜ przedsiębiorstwo państwowe wydobywające węgiel kamienny na podsta-
wie koncesji. Kopalnie są na ogół wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi  
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– zakładami górniczymi. SłuŜą one wydobywaniu węgla kamiennego w rozumieniu 
art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 – Prawo geologiczne i górnicze z późniejszy-
mi zmianami. W rzeczywistości kopalnia to wyodrębniony pod względem organiza-
cyjno-technicznym zakład prowadzony przez kierownictwo. Kierownictwo to musi 
posiadać kompetencje i kwalifikacje dwojakiego rodzaju: 
• wiedzę z obszaru prawa geologicznego i górniczego, 
• zdolności kierownicze i specjalistyczne w obszarze szeroko pojętych technologii. 

Technologia to dział nauki i techniki obejmujący metody wytwarzania. Produkcja 
węgla kamiennego wymaga stosowania róŜnych technologii, a o ich wyborze decydu-
je wiele czynników np. uwarunkowania prawne, bezpieczeństwo, koszt. Zmieniając 
organizację produkcji modyfikujemy technologię, nie zmienia to jednak systemu eks-
ploatacji. MoŜemy takŜe mówić o technologii urabiania, obudowy, nie wiąŜąc tych 
zagadnień z systemem eksploatacji bądź technologią eksploatacji. 

„Racjonalną podstawą nowoczesnej, zmechanizowanej produkcji górniczej musi 
być ścisłe poznanie cech skał otaczających wyrobiska, oraz właściwe kierowanie ich 
zachowaniem się przez dobór obudowy i maszyn urabiających, a takŜe stosowanie 
odpowiednich technologii osłabienia bądź wzmocnienia skał wokół wyrobisk” [Kidy-
biński 1982]. 

Geomechanika opisuje stan napręŜenia i odkształcenia górotworu, jaki jest wywo-
łany działalnością górniczą. Przebieg i natęŜenie zjawisk zachodzących w górotworze 
zaleŜy od wielu czynników, które moŜna podzielić na dwie grupy: 
• naturalne, tj. takie jak własności fizyczne górotworu, współzaleŜność między tymi 

własnościami, głębokość zalegania itp., 
• techniczne, tj. związane ze sposobem prowadzenia działalności górniczej i jej 

skutkami w górotworze. 

Pojęciem technologia eksploatacji określamy sposoby wybierania złóŜ węglo-
wych przy uwzględnieniu czynników wpływających w istotny sposób na prowadzenie 
ich eksploatacji. Przy takim ujęciu technologia jest pojęciem szerszym od systemu 
(eksploatacji), który sposoby eksploatacji ujmuje w zasadzie geometrycznie, a nie 
problemowo. Na podstawie studiów literaturowych przyjmuje się, Ŝe w najbliŜszych 
latach nie nastąpią rewolucyjne zmiany w procesach produkcji górniczej. NaleŜy jed-
nak przewidywać nowe poszukiwania w sferze technologii oraz dalszy rozwój techni-
ki górniczej. Wydaje się oczywiste doskonalenie w zakresie mechanizacji i automaty-
zacji procesów produkcyjnych w szczególności dalszego udoskonalenia środków 
technicznych. Rozwój działalności naukowo-badawczej pójdzie w kierunku zwalcza-
nia zagroŜeń skojarzonych, doskonalenia metod eksploatacji i organizacji, przy 
uwzględnieniu wymogów związanych z ochroną środowiska. 

Do podstawowych czynników determinujących wybór technologii eksploatacji 
naleŜą niewątpliwie: głębokość zalegania pokładu i jego grubość, warunki stropowe  
i spągowe, nachylenie pokładu i jego urabialność, gazowość złoŜa, samozapalność itp. 
Natomiast przebieg zjawisk w górotworze uzaleŜniony jest od czynników techniczno- 
-górniczych oraz w istotnej mierze od własności fizyczno-mechanicznych pokładów 
eksploatowanych i skał towarzyszących. Spośród własności fizyczno-mechanicznych 
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szczególnie waŜne są: struktura i tekstura, cięŜar objętościowy i właściwy, porowa-
tość, szczelinowatość, uwarstwienie, kliwaŜ, własności hydrogeologiczne, wytrzyma-
łość i twardość, zwięzłość, urabialność, własności cieplne (rys. 1). 
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Rys. 1. Uwarunkowania prowadzenia procesu produkcji górniczej 

Wymienione wyŜej czynniki w mniejszym lub większym stopniu wpływają na 
wybór technologii eksploatacji, która powinna uwzględniać w pełnym zakresie bez-
pieczeństwo i efektywność produkcji, ale takŜe maksymalne ograniczenia ujemnych 
skutków jego działalności w odniesieniu do środowiska naturalnego i społeczności 
lokalnej. 

I tak wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji następuje nie tylko pogorszenie 
warunków klimatycznych, ale wzrasta takŜe ciśnienie górotworu. Powoduje to nasile-
nie zagroŜenia tąpaniami, trudności w utrzymywaniu wyrobisk górniczych, a takŜe 
zagroŜenie poŜarami. Wymaga to stosowania dodatkowych środków techniczno- 
-organizacyjnych, co niewątpliwie wpłynie na pogorszenie efektywności kopalń,  
a tym samym przedsiębiorstw górniczych. 

2. ZNACZENIE NOWYCH TECHNOLOGII DLA PRZEDSI ĘBIORSTW 
GÓRNICZYCH 

Technologia jest zagadnieniem na tyle waŜnym, Ŝe istnieje silniejsza niŜ dotych-
czas potrzeba uwzględniania jej w procesie zarządzania strategicznego przedsiębior-
stwem górniczym. Potrzeba modyfikacji istniejących produktów kopalni oraz dosko-
nalenie systemu produkcji wymaga zaangaŜowania potencjału innowacyjnego przed-
siębiorstwa i sięgania do nowych technologii. Dotychczasowe doświadczenia dowo-
dzą, Ŝe głównym źródłem innowacyjności jest koncentracja przedsiębiorstwa na swo-
ich aktualnych atutach. 
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Charakterystyczną cechą nowoczesnego przemysłu wydobywczego jest obecność 
we wczesnych fazach rozwojowych technologii wymagających zaangaŜowania znacz-
nych nakładów finansowych, podejmowania duŜego ryzyka z jednej strony, ale  
i szybki zwrot nakładów poniesionych w przypadku sukcesu przedsiębiorstwa.  
W fazie dojrzałości, gdy branŜa przybiera cechy przemysłu tradycyjnego, a technolo-
gia przestaje być technologią kluczową, a nawet bazową, maleje tempo wzrostu pro-
dukcji oraz zakres korzyści płynących z ewentualnej komercjalizacji technologii.  
Decyzje w tym zakresie powinny być bardzo wywaŜone, poniewaŜ jedna pozycja  
w portfelu technologicznym, rodzi wiele pozycji w innych obszarach. Portfel techno-
logiczny stanowi często bazę korzyści starannego zdefiniowania głównych kompeten-
cji przedsiębiorstwa. Jednocześnie wielu specjalistów odpowiedzialnych za rozwój 
przedsiębiorstwa twierdzi, iŜ naleŜy odejść od planistycznego podejścia, skoncentro-
wanego na jednej technologii, a skupić uwagę na rodzinach technologii, które mogą 
wyrastać ze wspólnej platformy technologicznej. 

Przejście do myślenia w kategoriach rodziny technologii i długofalowego ujmo-
wania strategii technologicznej otwiera moŜliwości znacznej poprawy pozycji konku-
rencyjnej. Pomiędzy liderowaniem w branŜy a umiejętnościami komercjalizacji tech-
nologii zachodzi ścisły związek. Przedsiębiorstwa z wysokimi aspiracjami skutecznie 
zarządzają procesem komercjalizacji. Wybitne firmy efektywnie sterują procesem 
komercjalizacji „szybciej wprowadzają na rynek produkty lub procesy, wykorzystują 
swoje technologie w produktach obejmujących szerszą gamę rynków, wprowadzają 
większą liczbę produktów i wcielają w nich szerszy zakres technologii” [Nevens  
i inni, 1990]. Ze względu na wyzwania konkurencji przedsiębiorstwa uzyskują szereg 
korzyści: 
• w procesie produkcji wykorzystują moŜliwie najnowsze technologie, przez co 

demonstrują swoją wiarę w swój własny potencjał technologiczny i umacniają wi-
zerunek kopalni – lidera, 

• krótki okres wdraŜania nowych technologii sprawia, Ŝe jest moŜliwość obniŜenia 
kosztów i podniesienia poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu, 

• upowszechnienie technologii w innych obszarach pozwala rozłoŜyć wysokie kosz-
ty rozwoju. 

Warto pamiętać, Ŝe sukces mogą odnieść tylko przedsiębiorstwa górnicze realizu-
jące strategie oparte na innowacjach. „PrzeŜycie dzisiaj, obojętnie gdzie, zaleŜy od 
wiecznych innowacji i poprawy” [Peters 1991]. 

Warunki, w których funkcjonują przedsiębiorstwa górnicze są ukształtowane 
przez dwie zasadnicze grupy czynników. Czynniki te mają istotny wpływ na ekono-
miczną efektywność produkcji górniczej, a nawet funkcjonowania przedsiębiorstw 
jako takich. Są to: 
• warunki naturalne zalegania złoŜa, 
• technologie procesu produkcji górniczej. 

MoŜemy więc powiedzieć o specyfice geologiczno-górniczej i technologicznej pro-
cesu wydobywczego kopalń, wchodzących w skład przedsiębiorstwa górniczego.  
W złoŜach eksploatowanych równocześnie przez sąsiadujące kopalnie mamy zawsze do 
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czynienia ze swoistym konfliktem interesów, przy występowaniu zaburzeń geologicz-
nych. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe oprócz powyŜszych utrudnień, występują zaburze-
nia i utrudnienia wynikające z ruchów górotworu naruszonego robotami górniczymi. 

Stosując nowoczesne technologie produkcji górniczej moŜna eliminować przy-
najmniej do pewnego stopnia geomechaniczne czynniki, prowadząc roboty górnicze  
w bezpieczny sposób. Specyfika produkcji górniczej przekłada się na wymóg zapew-
nienia wyrobiskom podziemnym, wyposaŜeniu i zatrudnionym ludziom bezpieczeń-
stwa prowadzenia ruchu. Im bardziej złoŜona jest geologiczno-górnicza i przestrzenna 
struktura kopalni, tym bardziej jest zróŜnicowany poziom technologiczny produkcji  
w kopalni (rys. 2). 
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Rys. 2. Wybrane czynniki determinujące wybór technologii 
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Czynniki determinujące wybór nowoczesnych technologii moŜna podzielić na 
dwie grupy: 
• planowe, 
• doraźne. 

3. UWARUNKOWANIE ROZWOJOWE PRZEDSI ĘBIORSTW GÓRNICZYCH 

W literaturze światowej związanej z teorią i praktyką zarządzania przedsiębior-
stwem panuje obecnie dość powszechne przekonanie, Ŝe „kaŜde przedsiębiorstwo ma 
dwie – i tylko dwie – podstawowe funkcje: marketing i innowacje”. Teza ta dotyczy 
wszystkich przedsiębiorstw, takŜe górniczych. Przedsiębiorca górniczy powinien być 
„innowacyjny”. Jego cechą jest zatem „poszukiwanie zmian, reagowanie na nie i wy-
korzystywanie ich”. Powinno to polegać na: 
• otwieraniu nowych rynków zbytu, 
• wprowadzaniu nowych produktów i usług, czy teŜ nowej ich jakości, 
• wprowadzaniu nowych metod produkcji, 
• wprowadzaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. 

Innowacje są więc „specyficznym narzędziem przedsiębiorczości” i nie są wybo-
rem lecz przymusem [Drucker 1992]. 

Warto przytoczyć ogólną definicję innowacji: „Innowacja to kaŜde celowe dzia-
łanie prowadzące do zmiany dotychczasowego stanu obiektów i/lub relacji między 
nimi” [Bielski 2000]. 

Ze względu na zakres i potencjalne efekty moŜna wyróŜnić w przedsiębiorstwie 
górniczym innowacje: 
• procesowe, to nowy sposób prowadzenia procesu produkcji górniczej, nowe usłu-

gi czy teŜ sposoby dystrybucji produktów, 
• produktowe, to znaczy charakterystyki dotychczas wytwarzanych produktów,  

czy usług oraz całkowicie nowych usług czy teŜ produktów; ten rodzaj innowacji 
wiąŜe się z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa. 

PowyŜsze rodzaje innowacji są przewaŜnie z sobą powiązane, bowiem trudno so-
bie wyobrazić niektóre innowacje produktowe bez procesowych. 

Innowacje wpływają na poziom przychodów i wyniki ekonomiczne przedsiębior-
stwa. Wpływ ten jest uzaleŜniony od etapu procesu innowacyjnego (rozwój,  
zastosowanie, uruchomienie, wzrost, dojrzałość, schyłek), co zilustrowano na rysun-
kach 3 i 4. W pierwszych trzech fazach dla innowacji produktowych jest znaczący,  
jak się wydaje w sposób istotny oddziaływuje na wyniki ekonomiczne przedsiębior-
stwa. Następnie, kiedy innowacja wchodzi w okres wzrostu, dojrzałości i schyłku,  
dla podtrzymania poziomu efektywności, konieczne jest zharmonizowanie produkcji, 
poprawa jakości, czy teŜ podniesienie poziomu jakości dystrybucji. Trudno ocenić, 
który rodzaj innowacji ma większe znaczenie, jednak w trakcie badań prowadzonych  
w ramach „scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla 
kamiennego” uda się nieco przybliŜyć odpowiedź na to pytanie. 
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Rys. 3. Wpływ innowacji procesowych na wyniki przedsiębiorstwa górniczego 
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Rys. 4. Wpływ innowacji produktowych na wyniki przedsiębiorstwa górniczego 

Jednak celem innowacji jest nie tylko zaspokajanie potrzeb rynku, ale konieczne 
wydaje się ich wywoływanie, a takŜe zaspokajanie ich na jak najwyŜszym poziomie. 
WaŜną rolę w tej dziedzinie odgrywa nie tylko zapotrzebowanie ze strony rynku, ale 
nowoczesna na wysokim poziomie technologia i nauka, które cechuje bardzo wysoki 
stopień „naukochłonności”. Źródłami innowacji dla przedsiębiorstwa górniczego po-
winny być i są rozmaite instytucje naukowo-badawcze. Tzw. rozwój naukowo- 
-techniczny obejmuje wiele faz, które powinny być ze sobą skorelowane (rys. 5). 
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Rys. 5. Relacja między teorią a praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych 

Procesy innowacyjne są funkcją rozwoju badań prowadzonych w krajowych 
ośrodkach naukowych oraz stopnia wykorzystania zagranicznych dokonań naukowych 
i technologii. Są takŜe wynikiem innowacji samych przedsiębiorstw górniczych. Nale-
Ŝy takŜe wyodrębnić róŜne formy transferu wiedzy dzięki współpracy z instytucjami 
zagranicznymi. Wpływają one korzystnie na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw 
górniczych i jest to istotne źródło zasilania w innowacje. 

Procesy innowacyjne to „…działalność twórcza, w której kładzie się większy na-
cisk na wdroŜenie twórczego pomysłu. Jak się wydaje, jest to nieustanny proces, który 
rozpoczyna się od dostarczenia okazji, potrzeby do zaspokajania lub problemu do 
rozwiązania. Proces ten zmierza do zakończenia z chwilą podjęcia decyzji o wdroŜe-
niu określonego pomysłu, wybranego spośród wielu rozwaŜanych i przystąpieniu do 
realizacji” [Mc Gowan 1994]. Kompleks działań w procesie innowacyjnym przedsta-
wia rysunek 6. 
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Rys. 6. Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie górniczym 

Jednym z waŜnych składników działalności przedsiębiorstw górniczych, która 
wiąŜe się z działaniami państwa, jest zapewnienie w długim horyzoncie czasowym 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Mało tego, produkcja energii powinna się od-
bywać w warunkach konkurencyjnych, przy zachowaniu zasad zrównowaŜonego roz-
woju. Zagadnienie to zostało dostrzeŜone przez Komisję Europejską, która uznała 
wspólną politykę energetyczną za waŜny składnik bezpieczeństwa energetycznego. 
Strategia działań w tym obszarze została przedstawiona w dokumencie pt. „W kierun-
ku europejskiego planu strategicznego technologii”. Cele długofalowe w tym obszarze 
zostały omówione przez A. Karbownika [2007]. Postęp technologiczny w sferze pro-
dukcji paliw, wytwarzania energii z wykorzystaniem surowców kopalnych jest wielką 
szansą nie tylko na przetrwanie, ale na rozwój przedsiębiorstw naleŜących do tzw. 
przemysłów tradycyjnych. Czy ta szansa zostanie wykorzystana, czy teŜ nie, zdecydu-
je o tym przede wszystkim poziom rozwoju nowych technologii energetycznych. Po-
wodzenie tych działań będzie wzmocnione przez mechanizmy tworzone przez Komi-
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sję Europejską, która w tym obszarze będzie współdziałać z władzami krajów człon-
kowskich. Stosowanie węgla jako surowca do wytwarzania energii powinno być waŜ-
nym składnikiem rozwoju technologii. Przy czym rozwój technologii energetycznych 
nie moŜe być rozpatrywany autonomicznie, lecz konieczne jest uwzględnienie relacji, 
jakie występują z otoczeniem. Ze względu na stopień zuŜycia urządzeń energetycz-
nych oraz prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię występuje konieczność 
budowy nowych bloków wykorzystujących węgiel. Realne wydaje się takŜe wprowa-
dzenie nowych technologii gazowych, chociaŜ trzeba pamiętać przy tym o rachunku 
ekonomicznym. Jednak atrybutem nowych technologii musi być ich potencjał z zakre-
su spełnienia wymagań technicznych (eksploatacyjnych), ekologicznych i ekonomicz-
nych. Wykorzystanie węgla do produkcji innych paliw i tworzyw otwiera szerokie 
moŜliwości jego wykorzystania (rys. 7). Biorąc pod uwagę energetyczny punkt wi-
dzenia, kierunek ten moŜe być rozpatrywany jako kluczowy, ale pod warunkiem  
zaprojektowania takich technologii, które będą z jednej strony generowały zysk, zaś  
z drugiej strony nie będą uciąŜliwe dla środowiska. Nie sposób pominąć kwestii  
efektywności wykorzystywania złóŜ węgla kamiennego i brunatnego. Teza bowiem  
o niebagatelnej roli węgla, z punktu widzenia zapotrzebowania przyszłych pokoleń na 
energię, powinna być poszerzona o alternatywę dla ropy naftowej i gazu ziemnego 
jako źródła energii. 

 ZASOBY WĘGLA – BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 

KLASYCZNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI WĘGLA I JEGO PRZERÓBKI PODZIEMNE  
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Rys. 7. Wybrane obszary stosowania i rozwoju nowych technologii w wykorzystaniu węgla  
do produkcji energii, paliw i zaawansowanych materiałów 
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ZAKO ŃCZENIE 

1. Aktualny stan wiedzy o warunkach determinujących moŜliwość wprowadzenia 
nowych technologii jest wysoce zaawansowany, jednak nie zawsze wystarczający 
do prowadzenia eksploatacji podziemnej złoŜa w złoŜonych i skomplikowanych 
warunkach. Jest to o tyle istotne, Ŝe wdroŜenie nowej technologii w najwcześniej-
szym momencie stwarza przesłanki do sukcesu w długim horyzoncie czasowym. 

Nowoczesne technologie mogą być wykorzystaną szansą, jeŜeli członkowie za-
rządów i kierownictwo przedsiębiorstw górniczych będą posiadali: 
1. Zdolność do dynamicznych zmian, w tym tworzenie nowych przedsiębiorstw. 
2. Pełną otwartość i ciągłą gotowość do generowania pomysłów i akceptowania no-

wych propozycji swojego personelu oraz zaplecza naukowo-badawczego. 
3. Umiejętność samouczenia oraz zdolność porozumiewania się, w tym równieŜ 

posługiwanie się językami obcymi. 
4. Zdolność do opracowywania własnych programów zmian wewnętrznych, przy 

wykorzystaniu wiedzy w jakim kierunku rozwija się rynek, aby w efekcie osią-
gnąć powodzenie w realizacji danej zmiany. 

Zmiany technologiczne i ich doskonalenie wymagają danych kontrolnych dla 
przeprowadzenia oceny i podejmowania racjonalnych decyzji. Stąd teŜ dla osiągnięcia 
sukcesów we wdraŜaniu zmian technologii, bardzo waŜną sprawą jest ujęcie w ra-
chunku kosztów roli przedsięwzięcia, które ma decydujące znaczenie dla przedsię-
biorstwa. Szansą dla węgla jest takŜe jego wykorzystanie do produkcji zaawansowa-
nych materiałów i tworzyw, które mogą spełniać coraz większą rolę w technice. 
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Metoda oceny efektywności drąŜenia wyrobisk korytarzowych w oparciu 
o analizę warunków geologiczno-górniczych – wskaźnik  Ws 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono opracowaną w firmie Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. (daw-

niej: Voest Alpine Technika Górnicza i Tunelowa Sp. z o.o.) metodę oceny efektywności drąŜenia wyro-
bisk korytarzowych w oparciu o zaproponowane wyznaczenie wskaźnika Ws. Porównano oceny pracy 
kombajnów firmy w wyrobiskach chodnikowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w I kw. 2005 r. 

Method of effectiveness assessment of roadway driving basing on the analysis  
of geological and mining conditions – Ws index 

Abstract 
The paper presents the developed in the firm Sandvik Mining and Construction Ltd (formerly: Voest 

Alpine Mining and Tunnelling Technique Ltd) method of effectiveness assessment of roadway driving 
basing on the proposed determination of the Ws index. The assessments of work of heading machines  
in roadway workings of hard coal mines in Poland in the first quarter of 2005 were compared. 

Key words: RcZ set, Ws index, quadrilateral of “development work”. 

1.  WSTĘP 

W zarządzaniu robotami przygotowawczymi podstawą efektywnego działania 
jest, by zastosowany kombajn (po wyborze takiego sposobu urabiania), poprzez swoje 
parametry techniczne i właściwości, mógł optymalnie wykorzystać istniejące warunki 
„otoczenia” dołowego, zdefiniowane wskaźnikiem Ws, a poziom rozwiązania trans-
portu materiałów i odstawy urobku był z nimi kompatybilny. Wskaźnik Ws poprzez 
uwzględnienie w nim parametrów „otoczenia” dołowego, pracującego lub projekto-
wanego do wprowadzenia kombajnu, obrazuje jego potencjalne moŜliwości wyko-
nawcze. Wskaźnik ten charakteryzuje wyrobisko korytarzowe od strony zagroŜeń 
naturalnych, utrudnień dołowych, sprecyzowanych czynników organizacyjnych i in-
nych dostrzeŜonych, często losowych negatywnych zjawisk, stwarzając moŜliwość 
określenia postępu drąŜenia i jego ocenę, przy zapewnieniu odpowiedniego transportu 
materiałów i odstawy urobku. 

Wprowadzono pojęcie czworoboku „przygotówek”. Tematem opracowania nie 
jest cały czworobok „przygotówek”, tylko jego najbardziej złoŜona składowa scharak-
teryzowana wskaźnikiem Ws. Rysunek 1 schematycznie przedstawia i definiuje czwo-
robok „przygotówek”, którego bokami są: 
• wskaźnik Ws, 
• sposób urabiania (np. kombajn), 
• odstawa urobku, 
• transport materiałów. 
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Urabianie
(np. kombajn, MW)

Transport
materiałów

Odstawa
urobku  

Rys. 1. Czworobok „przygotówek” 

2. WYBÓR PARAMETRÓW DO WYZNACZANIA WSKA ŹNIKA Ws 

Obserwacją objęto 23 kombajny „Alpine Miner”, pracujące w polskich kopal-
niach. Do analizy i obliczeń wskaźnika Ws pominięto pracę tych, dla których nie uzy-
skano pełnych danych, lub te które były w transporcie, montaŜu, remoncie czy techno-
logicznym postoju. 

Parametry do wyznaczenia wskaźnika Ws: 
• Rc [MPa] wytrzymałość skał na ściskanie, 
• N [°] Nachylenie wyrobiska, 
• S [m] Strop (opad), 
• B [m] Budynek (rozstaw odrzwi), 
• T   Tąpania (stopień zagroŜenia tąpaniami), 
• M  Metan (kategoria zagroŜenia metanowego), 
• W  Woda (stopień zagroŜenia wodnego), 
• C  Czynniki organizacyjne, 
• P [m2] Przekrój wyrobiska, 
• Z  Zapylenie (efektywność zraszania). 

PowyŜsze parametry zapisane zawsze w tej samej kolejności tworzą zbiór „RcZ”. 
PoniŜej przedstawiono ich zapis wraz z wagami kolejnych parametrów. 
 

Rc N S B T M W C P Z 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7   (5)    (5) (5)  
8   (6)    (6) (6)  
9          
X 

X+ 
         

Przyjęto następujące załoŜenia w celu wykorzystania zbioru „RcZ”: 

X 
X X 
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• Dla wszystkich parametrów przyjęto wagi w skali od „0” do „4”. Jest to skala 
wzrastająca. Im więcej punktów – tym większe utrudnienia i zagroŜenia. 

• Wyjątek stanowi „Rc” [MPa], gdzie „waga” zaczyna się od „2” a kończy na „X+” 
(waga wynika z podzielenia rzeczywistej wartości „Rc” przez 10 i zaokrąglenia 
„w górę” do całości). Wyjątek dotyczy takŜe budynku, tąpań, zagroŜenia wodne-
go, czynników organizacyjnych oraz przekroju wyrobisk i zapylenia. 

• Dla Rc 100 [MPa] iloraz oznaczamy cyfrą rzymską „X”, a powyŜej „100” jako 
„X+”. 

• Dla tąpań – T, zagroŜenia metanowego – M, zagroŜenia wodnego – W, zachowa-
no istniejące klasyfikacje (nieco je uzupełniając). 

Przyjęte „wagi” poszczególnych parametrów podano poniŜej: 
• Rc – wytrzymałość skał na ściskanie [MPa] 

waga 
– ≤ 15 – 2 
– ≤ 30 – 3 
– ≤ 40 – 4 
– ≤ 50 – 5 
– ≤ 60 – 6 
– ≤ 70 – 7 
– ≤ 80 – 8 
– ≤ 90 – 9 
– ≤ 100 – X 
– > 100 – X+ 

(max. twardość w przekroju wyrobiska) 
 

• N – Nachylenie wyrobiska [stopnie] [wznios (+), upad (–)] 
podłuŜne [°] poprzeczne [°]  waga 
–  ≤ 4 –  ≤ 1 – ± 0 
–  ≤ 8 –  2 – ± 1 
–  ≤ 12 –  3 – ± 2 
–  ≤ 16 –  4 – ± 3 
–  > 16 –  > 4 – ± 4 

Do analiz (prognozy) bierzemy pod uwagę nachylenie podłuŜne i poprzeczne ra-
zem, przy czym do obliczeń wskaźnika Ws bierzemy jedną, mniej korzystną wartość 

 
• S – Strop – opad stropu [m] 

waga 
– brak  – 0 
– ≤ 0,5 – 1 
– ≤ 1,0 – 2 
– ≤ 2,0 – 3 
– > 2,0 – 4 

• B – Budynek – rozstaw odrzwi [m] 
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waga 
– gdy 1,0 m (bez dodatkowego wzmocnienia) – 0 
– gdy 1,0 m (z dodatkowym wzmocnieniem) – 1 
– gdy 0,75 m (bez dodatkowego wzmocnienia) – 2 
– gdy 0,75 m (z dodatkowym wzmocnieniem) – 3 
– gdy 0,5 m – (bez i z dodatkowym wzmocnieniem) – 4 
UWAGA: 
– gdy stosujemy obudowę zamkniętą w kaŜdym przypadku ilość 

punktów 
– gdy stosujemy obudowę podwójną w kaŜdym przypadku ilość 

punktów 

– 
 
– 

 
5 
 
6 

 
• T – Tąpania – stopień zagroŜenia tąpaniami 

waga  
– brak  – 0 
– poza klasyfikacją – 1 
– 1. stopień  – 2 
– 2. stopień  – 3 
– 3. stopień  – 4 
UWAGA:  
– strefa szczególnego zagroŜenia tąpaniami – zawsze 4 do potęgi 4 – 44 

 
• M – Metan – kat. zagroŜenia metanowego 

waga 
– brak – 0 
– 1. kategoria – 1 
– 2. kategoria – 2 
– 3. kategoria – 3 
– 4. kategoria – 4 

 
• W – Woda – stopień zagroŜenia wodnego 

waga 
– brak – 0 
– 1. stopień – 1 
– 2. stopień – 2 
– 3. stopień – 3 

  
UWAGA:  
– prowadzenie przodka na upad i konieczność ciągłego pompowania – 4 

 
 
 

X 
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• C – Czynniki organizacyjne 
– ≥ 5 ludzi w przodku  waga 
– ≥ 300 min czasu pracy w przodk/zm.  – 0 
– ≥ 60 przodkozmian w miesiącu   

   
 Gdy jeden z tych czynników niespełniony  – 1 
 Gdy dwa z tych czynników niespełnione  – 2 
 Gdy trzy z tych czynników niespełnione  – 3 
   
UWAGA:   
W kaŜdym przypadku, gdy przodkozmian w miesiącu ≤ 50  – 4 
   
UWAGA :   
Gdy temperatura < 28ºC lecz int. chło. < 11 katastopni wil-
gotnych 

 

Gdy int. chło. ≥ 11 katastopni wilgotnych lecz temp. ≥ 28ºC  
– 5 

   
Gdy temperatura ≥ 28 ºC i int. chło. < 11 katastopni wilgot-
nych 

 – 6 

 
• P – Przekrój wyrobiska 
Typ 
obu-
dowy 

Szer. 
[m] 

Wys. 
[m] w

ag
a MPa 

 
m2 

≤ 20 

21
–3
0 

31
–4
0 

41
–5
0 

51
–6
0 

61
–7
0 

71
–8
0 

81
–9
0 

91
–1
00
 

10
1–
11
0 

11
1–
12
0 

12
1–
13
0 

13
1–
14
0 

14
1–
15
0 

15
1–
16
0 

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

ŁP9 5,0 3,5 0 
15 
16 

0 5 10 15 20 30 45 65 90 120 155 195 240 290 345 

ŁP10 5,5 3,8 1 
17 
18 10 20 30 40 50 65 85 110 140 175 215 260 310 365 425 

ŁP11 5,8 4,025 2 
19 
20 

20 35 50 65 80 100 125 155 190 230 275 325 380 440 505 

ŁP12 6,1 4,225 3 
21 
22 30 50 70 90 110 135 165 200 240 285 335 390 450 515 585 

ŁP13 6,4 4,425 4 
23 
24 

40 65 90 115 140 170 205 245 290 340 395 455 520 590 665 

ŁP14 6,7 4,55 5 
25 
26 50 80 110 140 170 205 245 290 340 395 455 520 590 665 745 

ŁP15 7,0 4,7 6 
27 
28 

60 95 130 165 200 240 285 335 390 450 515 585 660 740 825 
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• Z – Zapylenie – efektywność zraszania 
 

– poza klasyfikacją 
 waga 

– 0 
   

– optymalna wentylacja 
– zraszanie sektorowe + JETROHR + AERO SAFE JET 
– wybieg < 1000 m 
– Rc < 60 MPa 

 

– 1 

   
– optymalna wentylacja 
– zraszanie sektorowe + JETROHR – 2 
► niezaleŜnie od wybiegu i Rc oprócz kwalifikacji dla „wagi” 1 
 

 

 

– optymalna wentylacja 
– zraszanie sektorowe 
– wybieg < 1000 m 
– Rc < 60 MPa 

 

– 3 

   
– optymalna wentylacja 
– zraszanie sektorowe – 4 
► niezaleŜnie od wybiegu i Rc oprócz kwalifikacji dla „wagi” 3 

 

 
 
► wybieg ≥ 1000 m, Rc ≥ 60 MPa 
lub wybieg ≥ 1000 m, Rc ≤ 60 MPa 
lub wybieg ≤ 1000 m, Rc ≥ 60 MPa 

 

3. OKREŚLENIE WSKA ŹNIKA Ws 

Analizując „wagi” poszczególnych parametrów pracy kombajnów w drąŜonych 
wyrobiskach korytarzowych zestawionych w zbiorze „RcZ”, wskaźnik Ws oblicza się 
z zaleŜności: 

 Ws = 0,1 (Rc • β + N2 + S2 + B2 + T3* + M3 + W3 + C + P + Z) (1) 

w której: 
• w przypadku Rc do obliczeń wskaźnika Ws bierzemy wartość rzeczywistą (a nie 

jak w zapisie w zbiorze „RcZ” podzieloną przez 10), 

ponadto: 
• dla Rc do obliczeń wskaźnika Ws stosujemy współczynnik „β” rosnący (o 0,1) od 

wartości 1,2 – przy Rc = 20 MPa do wartości 2,0 – przy Rc = 100 MPa i więcej, 
• „Wagi” parametrów N, S, B przy obliczeniu wskaźnika Ws podnosimy do kwadratu, 
• „Wagi” T, M, W, przy obliczeniu wskaźnika Ws, podnosimy do potęgi trzeciej. 
• W odniesieniu do tąpań w przypadku strefy szczególnego zagroŜenia tąpaniami do 

obliczeń stosujemy „wagę” 44 (4 do potęgi 4). 

X 
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4. ZAKRESY DZIAŁANIA WSKA ŹNIKA Ws, POSTĘPY, OCENY, WYKRES STREF 
OCEN POSTĘPÓW KOMBAJNÓW  

Tabela 1 przedstawia zakresy od I do VI wskaźnika Ws, postępy przypadające na 
poszczególne zakresy i ich ocenę. 

Tabela 1 
Zakresy działania I II III IV V VI 

Ws 2–8 > 8–15 > 15–23 > 23–32 > 32–42 > 42 
Ocena 

≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 7 ≥ 4 bdb 5 

< 25–20 < 20–15 < 15–10 < 10–7 < 7–4 < 4–3 db 4 

< 20–15 < 15–10 < 10–7 < 7–4 < 4–3 < 3–2 dst 3 

Postęp kombajnu 
średnio [m/dobę] 
w miesiącu 

w zaleŜności od 
wskaźnika Ws < 15 < 10 < 7 < 4 < 3 < 2 ndst 2 

Na podstawie tabeli 1 opracowano rysunek 2, przedstawiający wykres stref ocen 
postępów kombajnów w zaleŜności od wskaźnika Ws. 

 

Rys. 2. Strefy ocen postępów kombajnów w wyrobiskach korytarzowych w zaleŜności  
od wskaźnika Ws 

5. ZESTAWIENIE DANYCH Z MONITORINGU KOMBAJNÓW W I K WARTALE  
2005 ROKU 

 



 

 

Tabela 2. 

Wyszczególnienie Styczeń Luty Marzec 

Komb.AM Zbiór „RcZ” Zbiór „RcZ” Zbiór „RcZ”

L.
 k
om
ba
jn
. 

Kopalnia 
/Firma Typ Nr fabr. 

I I–I 
Rc NSB TMW CPZ 

W
s II I–II 

Rc NSB TMW CPZ 

W
s III I–III 

Rc NSB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 
- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- 
- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- 
 Razem AM 45 --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- 
1 ~~~~ 65 017 70 70 3 -101 041 103 12 210 280 3 -101 041 103 12 135 415 3 -101 
2 ~~~~ 65 030 70 70 3 -122 041 403 13 45 115 3 -122 041 403 13 11 126 3 -122 
3 ~~~~ 65 018 Transp. --- - --- --- --- --- MontaŜ --- - --- --- --- --- 12 12 - --- 
4 ~~~~ 65 029 120 120 4 +122 343 203 24 209 329 4 +122 343 203 24 93 422 4 +122 
5 ~~~~ 65 009 187 187 3 +111 331 103 14 157 344 3 +111 331 103 14 195 539 3 +111 
6 ~~~~ 65 010 302 302 - --- --- --- --- 183 458 - --- --- --- --- 200 685 - --- 
7 ~~~~ 65 021 200 200 8 001 010 103 20 220 420 8 001 010 103 20 220 640 8 001 
- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- 
- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- - --- 
    Razem AM 65 949 949 - --- --- --- --- 1024 1973 - --- --- --- --- 866 2839 - --- 
1 ~~~~ 75 145 214 214 3 -101 041 123 15 320 534 3 -101 041 123 15 365 899 3 -101 
2 ~~~~ 75 129 360 360 3 001 003 023 11 145 505 3 001 003 023 11 704 1209 3 001 
3 ~~~~ 75 128 146 146 4 +111 141 123 18 19 165 4 +111 141 123 18 Postój 165 - --- 
4 ~~~~ 75 146 44 44 4 -111 021 223 12 146 190 4 -111 021 223 12 146 336 4 -111 
5 ~~~~ 75 136 246 246 4 011 001 023 11 108 354 4 011 001 023 11 218 572 4 011 
6 ~~~~ 75 095 Postój --- - --- --- --- --- Postój --- - --- --- --- --- Postój --- - --- 
7 ~~~~ 75 144 172 172 3 +111 331 123 17 142 314 3 +111 331 123 17 90 404 3 +111 
8 ~~~~ 75 133 35 35      40 75      25 100   
9 ~~~~ 75 118 120 120      85 205      90 295   
10 ~~~~ 75 154 Transp. --- - --- --- --- --- MontaŜ --- - --- --- --- --- 50 50   
11 ~~~~ 75 115 Transp. --- - --- --- --- --- MontaŜ --- - --- --- --- --- 32 32   
12 ~~~~ 75 131 132 132      123 255      190 445   
13 ~~~~ 75 153 63 63      62 125      186 311   
14 ~~~~ 75 150 MontaŜ --- - --- --- --- --- 84 84 - --- --- --- --- 235 319 4 -101 
15 ~~~~ 75 108 85 5 4 +111 001 223 12 100 185 4 +111 001 223 12 100 285 4 +111 
16 ~~~~ 75 130 105 105 4 -111 001 223 12 100 205 4 -111 001 223 12 75 280 4 -111 
17 ~~~~ 75 126 172 172 5 011 001 123 15 100 272 5 011 001 123 15 96 368 5 011 
18 ~~~~ 75 109 MontaŜ --- - --- --- --- --- 70 70 8 001 001 023 28 150 220 8 001 
19 ~~~~ 75 102 189 189 4 +101 311 123 18 Transp. 189 - --- --- --- --- 235 424 4 +101 
20 ~~~~ 75 052 551 551 2 015 011 033 8 441 992 2 015 011 033 8 241 1233 2 015 
21 ~~~~ 75 116 355 355 2 015 011 033 8 427 782 2 015 011 033 8 Postój 782 - --- 
22 ~~~~ 75 140 439 439 2 015 011 033 8 450 889 2 015 011 033 8 596 1485 2 015 
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6. ZESTAWIENIE WYNIKÓW DR ĄśENIA 

Tabela 3 przedstawia sklasyfikowane kombajny w poszczególnych kopalniach  
i wyrobiskach. Kombajny pogrupowano według rosnącego wskaźnika Ws. Wskaźnik 
Ws wyliczono z najkorzystniejszego (z punktu widzenia postępu) miesiąca I kwartału 
2005 r. 

Tabela 3. 
Wyszczególnienie „Otoczenie” dołowe kombajnu Postępy [m] 

Komb. AM Zbiór „RcZ” Za okres Śr/dobę 
Lp. Kopalnia/ 

Firma typ nr fabr. Rc NSB TMW CPZ 

W
sk
aź
ni
k 

W
s 

I II III I kw. 
najlepszy 
miesiąc 

O
ce
na
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. ~~~~ 75 052 2 015 011 033 8 551 441 241 1233 26 5 
2. ~~~~ 75 116 2 015 011 033 8 355 427 postój 782 20 4 
3. ~~~~ 75 140 2 015 011 033 8 439 450 596 1485 26 5 
4. ~~~~ 75 086 2 015 011 033 8 275 285 350 910 15 3 
5. ~~~~ 75 129 3 001 003 023 11 360 145 704 1209 31 5 
6. ~~~~ 75 136 4 011 001 023 11 246 108 218 572 12 4 
7. ~~~~ 75 108 4 +111 001 223 12 85 100 100 285 5 2 
8. ~~~~ 75 130 4 –111 001 223 12 105 100 75 280 5 2 
9. ~~~~ 75 146 4 –111 021 223 12 44 146 146 336 7 2 
10. ~~~~ 65 017 3 –101 041 103 12 70 210 135 415 10 3 
11. ~~~~ 65 030 3 –122 041 403 13 70 45 11 126 3 2 
12. ~~~~ 65 009 3 +111 331 103 14 187 157 195 539 9 2 
13. ~~~~ 75 126 5 011 001 123 15 172 100 96 368 8 2 
14. ~~~~ 75 145 3 –101 041 123 15 214 320 365 899 16 4 
15. ~~~~ 85 037 3 +111 041 133 15 78 76 80 234 4 2 
16. ~~~~ 75 144 3 +111 331 123 17 172 142 90 404 8 3 
17. ~~~~ 75 102 4 +101 311 123 18 189 transp. 235 424 10 4 
18. ~~~~ 75 150 4 –101 041 123 18 mont. 84 295 319 13 4 
19. ~~~~ 75 128 4 +111 141 123 18 146 19 Postój 165 7 3 
20. ~~~~ 65 021 8 001 010 103 20 200 220 220 640 11 4 
21. ~~~~ 65 029 4 +122 343 203 24 120 209 93 422 10 5 
22. ~~~~ 75 109 8 001 001 023 28 mont. 70 150 220 7 4 
23. ~~~~ 75 041 9 –101 001 123 33 120 120 90 330 6 4 

Ilość dniówek w miesiącu 21 21 23  

Na podstawie tablicy 3 wykonano rysunek 3. 
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Rys. 3. Postępy analizowanych kombajnów w najlepszym miesiącu ich pracy (I kw. 2005 r.),  
z uwzględnieniem Ws 

7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wskaźnik Ws charakteryzuje wyrobisko korytarzowe od strony zagroŜeń natural-
nych, utrudnień ruchowych, sprecyzowanych czynników organizacyjnych i innych 
dostrzeŜonych, często losowych negatywnych zjawisk. Ukazuje potencjalne moŜ-
liwości uzyskania określonych postępów w drąŜonym lub projektowanym wyrobi-
sku korytarzowym. Ułatwia ocenę nie tylko doboru, ale przede wszystkim opty-
malnego wykorzystania kombajnu w wyrobisku chodnikowym o określonych wa-
runkach geologiczno-górniczych. 

2. Podstawowymi elementami dla danego wyrobiska korytarzowego scharakteryzo-
wanego wskaźnikiem Ws umoŜliwiającymi uzyskanie postępu w drąŜeniu na  
poziomie określonym z wykresu są: odpowiednio dobrany sposób urabiania (kom-
bajn, MW) oraz sprawny transport materiałów i odstawa urobku. 

3. Z perspektywy producenta maszyn urabiających, jak i ich uŜytkownika, opraco-
wana metoda oceny efektywności drąŜenia wyrobisk korytarzowych pozwala na 
porównanie wyników pracy kombajnów chodnikowych w róŜnych kopalniach  
i w róŜnych warunkach geologiczno-górniczych, rozszerza zakres obserwacji kry-
teriów decydujących o tych wynikach, umoŜliwia pogłębienie merytorycznego 
kontaktu w układzie: inwestor – sprzedawca (np. kombajnów) czy wykonawca 
usług (np. drąŜenie wyrobisk). 
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4. Ocena niedostateczna oznacza, Ŝe nie wykorzystano przynajmniej w dostatecznym 
stopniu istniejącego w danych warunkach geologiczno-górniczych potencjału 
przodka w odniesieniu do postępu drąŜenia. Wskazuje na rezerwy umoŜliwiające 
zwiększenie tego postępu. KaŜdorazowo powinna spowodować analizę przyczyn 
tego stanu rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, w której mniejszy postęp wynika z celo-
wej, opartej o harmonogramy prowadzenia frontu robót, planowej działalności. 

5. W rozumieniu autorów zaproponowana metoda ułatwi i pogłębi geomechaniczną  
i ekonomiczną analizę projektowanych i realizowanych wyrobisk korytarzowych, 
zaś standaryzacja elementów i parametrów ją tworzących oraz ukierunkowanie na 
ocenę wyników drąŜenia przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa, poprawę za-
rządzania i w konsekwencji progresji efektywności w obszarze robót przygoto-
wawczych, a poprzez to kopalni. 

6. Trafność przyjętych załoŜeń zaproponowanej metody została potwierdzona dal-
szymi obserwacjami i ich analizami w pozostałych kwartałach 2005 i w 2006 roku 
oraz w 2007 roku. 
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Zintegrowany system zarządzania zagroŜeniami w kopalniach 
– koncepcja rozwiązania 

Streszczenie 
W kopalniach węgla kamiennego występują zagroŜenia górnicze, których skutki wpływają na róŜno-

rakie aspekty funkcjonowania ich ruchu. Dla kaŜdego z zagroŜeń zostały opracowane i są stosowane 
odpowiednie systemy prewencji, obejmujące zespół przepisów prawnych, róŜnego szczebla słuŜby zwal-
czania zagroŜeń, zespół profilaktycznych metod i środków technicznych i organizacyjnych, instytucje 
nadzoru oraz doradztwa naukowo-technicznego. W zakres tych słuŜb wchodzą równieŜ systemy monito-
ringu zagroŜeń oraz zarządzania nimi. W praktyce systemy monitoringu i zarządzania zagroŜeniami 
ukierunkowane są na pojedyncze lub pokrewne zagroŜenia i funkcjonują wewnątrz struktur kaŜdej  
z kopalń. Stan taki naleŜy uznać za niezadowalający, nieodpowiadający współczesnym wymogom spraw-
nego i efektywnego zarządzania. 

W referacie przedstawiono koncepcję budowy zintegrowanego systemu zarządzania zagroŜeniami 
górniczymi SYGNet. Obejmuje ona wszystkie występujące w kopalni zagroŜenia, posiada aktywne funk-
cje informowania i alarmowania odpowiednich struktur organizacyjnych kopalni, będzie integrował 
ocenę stanów zagroŜeń oraz przeprowadzał ocenę ryzyka zawodowego. Wymagania stawiane przez 
potencjalne zastosowanie opracowywanego systemu sprawiają, Ŝe takie jego cechy, jak elastyczność, 
moŜliwość stosunkowo łatwego dostosowania do potrzeb określonej kopalni czy teŜ łatwość rozbudowy, 
nabierają kluczowego znaczenia. Przedstawiona koncepcja wykorzystuje paradygmat architektury wielo-
warstwowej i została przygotowana z uwzględnieniem konieczności zapewnienia współpracy projekto-
wanego systemu z systemami pomiarowymi pracującymi w kopalniach. W referacie scharakteryzowano 
zakresy funkcjonalne poszczególnych modułów składających się na system i zaproponowano technologię 
jego implementacji. 

Integrated hazard management system in mines – conception of solution 

Abstract 
In hard coal mines occur mining hazards, the effects of which influence the diversified aspects  

of functioning of their operation. For each hazard were developed and are used appropriate prevention 
systems, comprising a set of legal regulations, hazard control services of different levels, a set of preven-
tive methods as well as technical and organisational means, supervision and scientific – technical consul-
tancy institutions. The scope of these services comprises also hazard monitoring and hazard management 
systems. In the practice the hazard monitoring and managing systems are directed on individual or related 
hazards and are functioning inside the structure of every mine. Such a state should be considered as an 
unsatisfactory one, which does not meet the temporary requirements of efficient and effective manage-
ment. 

The paper presents a conception of construction of an integrated mining hazard management system 
SYGNet. It comprises all hazards occurring in the mine, has active functions of informing and alarming 
of appropriate organisational structures of the mine. The system will integrate the assessment of hazard 
states and will carry out the professional risk evaluation. The requirements put by potential application  
of the developed system cause that such its features as elasticity, possibility to relatively easy adaptation 
to the needs of a determined mine or development easiness acquire key significance. The presented con-
ception uses the paradigm of multilayer architecture and has been prepared taking into consideration the 
necessity to ensure the cooperation of the designed system with measuring systems working in mines. 
The paper characterises the functional scopes of individual modules forming the system; a technology  
of its implementation was proposed. 
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1. WSTĘP 

Występujące w kopalniach zagroŜenia górnicze są zjawiskami realnie wpływają-
cymi na bezpieczeństwo pracy i efektywność funkcjonowania zakładów górniczych.  
Z tego teŜ względu powinny być i są przedmiotami i podmiotami realizowanych  
w kopalniach procesów zarządzania. 

Cechą charakterystyczną zagroŜeń jest zawsze towarzyszący im czynnik przypad-
kowości i niepewności. Z drugiej strony obowiązujący system prawa i przepisów niŜ-
szej rangi, wymagają precyzyjnej oceny, prognozy i zwalczania kaŜdego z nich. Bio-
rąc dodatkowo pod uwagę skutki występowania zagroŜeń, mogące w decydujący spo-
sób wpływać na strategiczne i bieŜące decyzje, moŜna stwierdzić, Ŝe sprawny i efek-
tywny system zarządzania zagroŜeniami występującymi w kopalniach, jest waŜnym 
elementem funkcjonowania kaŜdej kopalni. Problem ten jest w praktyce dostrzegany  
i doceniany, co przejawia się stosowaniem w tym zakresie róŜnorodnych narzędzi 
wspomagających bieŜącą działalność słuŜb prewencji zagroŜeń, BHP oraz menedŜer-
skiego zarządzania kopalnią. 

W zakresie zagroŜeń występujących w kopalniach, a w szczególności zagroŜeń 
naturalnych, systemy wspomagające ograniczają się jednak zwykle tylko do groma-
dzenia, wizualizacji i alarmowania w centrach dyspozycyjnych występowania ich 
mierzalnych przejawów (Sikora, Krzykawski 2005; Bohosiewicz i inni 2004; Krzysta-
nek i inni 2004). Są one zorientowane na pojedyncze zagroŜenia lub zagroŜenia  
o podobnych sposobach kontroli ich przejawów, np. pomiary stęŜenia gazów, parame-
trów wentylacji itp. Wyjątkiem w tym zakresie jest jedynie program HESTIA (Sikora 
2003), który realizuje procedury przewidziane w kompleksowej metodzie oceny stanu 
zagroŜenia tąpaniami (Zasady… 1996). Generalnie, systemy te stanowią bazy danych 
z rozbudowanymi prezentacjami gromadzonych informacji. Najczęściej brak w nich: 
• opcji rejestracji decyzji związanych ze zwalczaniem zagroŜeń, 
• rejestracji skutków przedsięwzięć profilaktycznych, 
• powiązania personalnej odpowiedzialności za wydawane i realizowane decyzje, 
• integracji danych dotyczących wszystkich występujących w danym miejscu za-

groŜeń, 
• rozbudowanych funkcji powiadamiania o stanach krytycznych upowaŜnionych 

osób funkcyjnych, niekoniecznie związanych z ich obecnością w centrum dyspo-
zycyjnym, 

• syntezy ocen stanów zagroŜeń, czy teŜ 
• oceny ryzyka zawodowego. 

W niniejszym artykule odnosić się będziemy wyłącznie do naturalnych zagroŜeń 
górniczych, chociaŜ koncepcja rozwiązania systemu uwzględnia docelowo moŜliwość 
objęcia nim wszystkich zagroŜeń. 

2. SŁUśBY PREWENCJI ZAGRO śEŃ W KOPALNIACH W ĘGLA KAMIENNEGO 

W polskich kopalniach węgla kamiennego powszechnie występują zagroŜenia na-
turalne – moŜna stwierdzić, Ŝe pod tym względem Górnośląskie Zagłębie Węglowe 
naleŜy do najbardziej zagroŜonych w świecie. Występowanie tych zjawisk ma ścisły 
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związek z bezpieczeństwem pracy w kopalniach i znajduje swoje odzwierciedlenie 
praktycznie we wszystkich najistotniejszych aspektach funkcjonowania tych zakła-
dów. Z tego teŜ powodu stanowią one bardzo waŜny aspekt zarządzania ruchem  
kopalń. 

Realizacja procesu zarządzania zagroŜeniami górniczymi w kopalniach, organiza-
cyjnie oparta jest o odpowiednie słuŜby ich prewencji oraz słuŜby dyspozytorskie 
ruchu. Stan ten wynika z Prawa geologicznego i górniczego (Prawo… 2001), które  
w artykule 73 stwierdza, Ŝe: 

Art. 73. 
Przedsiębiorca jest obowiązany w szczególności: 
1) rozpoznawać zagroŜenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować 

środki zmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagroŜeń, w tym oceniać  
i dokumentować ryzyko zawodowe występujące w ruchu zakładu górniczego oraz 
stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko, 

2) posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz właściwie zorganizo-
wane słuŜby ruchu do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa 
ruchu zakładu górniczego. 

RównieŜ w przepisach prawnych niŜszej rangi, np. w Rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Rozporządzenie… 2002), stwierdza się między 
innymi, co następuje: 

§ 8. 1.  W zakładzie górniczym powinna być zorganizowana i wyposaŜona w odpo-
wiednie środki techniczne słuŜba dyspozytorska ruchu. 

2.  Zadaniem słuŜby dyspozytorskiej ruchu jest bieŜąca kontrola ruchu i stanu bez-
pieczeństwa wykonywania pracy. 

§ 28. 1. Zakład górniczy wyposaŜa się w: 
(…) 
b) system kontroli stanu zagroŜeń. 

§ 309.  W zakładzie górniczym … powinna być zorganizowana słuŜba zwalczania za-
groŜenia wybuchem pyłu węglowego. 

§ 325.1.  W zakładach górniczych … organizuje się: 
 1) słuŜby do spraw tąpań, 

 2) stacje geofizyki górniczej, (…) 
§ 347.1.  Zakład górniczy powinien posiadać: 

 1) odpowiednio zorganizowaną i wyposaŜoną słuŜbę przeciwpoŜarową. 

W praktyce w kopalniach GZW w róŜnych konfiguracjach występuje zagroŜenie 
poŜarowe, metanowe, pyłowe, tąpaniami, klimatyczne, wodne, radiacyjne, a ostatnio 
ujawnia się zagroŜenie wyrzutami metanu i skał. KaŜde z tych zagroŜeń posiada,  
w przypadku ich występowania w kopalni, odpowiednio zorganizowane słuŜby pre-
wencji. Funkcjonowanie tych słuŜb jest wspierane przez róŜnorodne automatyczne 
systemy monitoringu oraz programy wspomagające zarządzanie zagroŜeniami. Wraz  
z obowiązującym systemem regulacji prawnych i wydawanymi decyzjami administra-
cyjnymi stanowią one źródło informacji dla decydentów – osób funkcyjnych odpo-
wiedzialnych za zarządzanie zagroŜeniami górniczymi. Informacje te posiadają róŜny 
stopień szczegółowości i wiarygodności, zwykle akceptowalny w odniesieniu do po-
jedynczych zagroŜeń. JednakŜe w praktyce często zagroŜenia występują wspólnie, 
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tworząc tzw. zjawisko zagroŜeń skojarzonych (Kabiesz 2002), mogące skutkować 
odmiennymi jakościowo i ilościowo stanami zagroŜenia bezpieczeństwa pracy. Rów-
nieŜ nakaz (Prawo… 2001) określania ryzyka zawodowego powoduje konieczność 
uwzględniania współwystępowania zagroŜeń. W takich przypadkach wiarygodność 
pozyskiwanych o zagroŜeniach informacji jest znacznie mniejsza. 

Wszystkie znane i stosowane systemy monitoringu zagroŜeń, oceny ich stanów 
oraz systemy wspomagania zarządzania zagroŜeniami nie umoŜliwiają wspólnej, syn-
tetycznej oceny stanu zagroŜeń górniczych oraz odpowiadającej jej oceny ryzyka za-
wodowego. Budowany zintegrowany system zarządzania zagroŜeniami musi korzy-
stać z informacji zbieranych przez istniejące w kopalniach systemy, a docelowo speł-
niać równieŜ warunek oceny stanu zagroŜeń skojarzonych i oceny ryzyka. 

3. WYKORZYSTYWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZ ĄDZANIU 
BEZPIECZEŃSTWEM 

Stosowane w kopalniach informatyczne systemy wspomagające zarządzanie bez-
pieczeństwem, moŜna podzielić na dwie podstawowe grupy: 
• systemy monitoringu stanów i przejawów zagroŜeń, 
• systemy dyspozytorskie nadzoru ruchu kopalni. 

Do pierwszej grupy moŜna zaliczyć między innymi: 
• system monitorowania zagroŜeń metanowo-poŜarowych SMP-NT, 
• system mikrosejsmiczny ARAMIS M, 
• system przetwarzania i wizualizacji zjawisk sejsmicznych ARAMIS Win, 
• system sejsmoakustyczny ARES-5, 
• system obserwacji sejsmologicznych SOS GIG, 
• system HESTIA. 

Grupę drugą tworzą natomiast między innymi: 
• system ZEFIR, 
• system SD2000, 
• system dyspozytorski MINTECH, 
• system wspomagania akcji ratowniczej SWAR-1, 
• system monitorujący pracę kombajnu ścianowego SMOK. 

Osobną grupę rozwiązań stanowią infrastruktury integrujące istniejące i funkcjo-
nujące w kopalniach systemy monitoringu, kontroli i zarządzania zagroŜeniami. Czę-
ściowo realizują one funkcje syntezy oceny stanu wielu zagroŜeń, jednak ich zasadni-
czym celem jest aktywna ochrona (awaryjne wyłącznie energii elektrycznej, urządzeń 
i maszyn, kierowanie wycofywaniem ludzi itp.) ludzi i wyrobisk. 

Dla zobrazowania najwaŜniejszych cech systemów monitoringu zagroŜeń oraz 
systemów dyspozytorskich przedstawiono wybrane ich przykłady. 
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3.1. System obserwacji sejsmologicznych SOS GIG 

System obserwacji sejsmologicznych SOS produkcji GIG składa się z cyfrowej 
aparatury sejsmologicznej AS1-SEISGRAM do automatycznej rejestracji i analizy 
wstrząsów górotworu oraz programu MULTILOK słuŜącego do analizy i obrazowania 
rejestrowanych wstrząsów. 

 

Rys. 1. Zestaw powierzchniowej aparatury systemu SOS 

 

Rys. 2. Geofon 
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Charakterystyka techniczna aparatury AS1-SEISGRAM: 
• liczba kanałów 16,32 lub 64, 
• zakres częstotliwości od 1 do 3000 Hz (wybiera uŜytkownik), 
• próbkowanie sygnału 16-bitowe, 
• zakres napięć wejściowych sygnału ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 
• automatyczne wyzwalanie zapisów wstrząsów, 
• system ciągłego zapisu danych, 
• zapisywanie wszystkich rejestracji w bazie danych o wstrząsach, 
• system operacyjny Windows XP, Windows 2000, Windows 98, 
• sposób detekcji sygnałów z uŜyciem komunikacji międzyprocesowej (interprocess 

communication) oraz procesy wielowątkowe (multithread processing), 
• synchronizacja czasu systemowego GPS lub DCF, 
• zasilanie 220 V. 

 

 

Rys. 3. Linia transmisyjna 

Charakterystyka oprogramowania 
• prezentacja graficzna zarejestrowanych wstrząsów, 
• analiza fouriera (FFT), 
• filtracja częstotliwościowa sejsmogramów (w celu wycinania szumów i zakłóceń), 
• róŜniczkowanie i całkowanie sejsmogramów, 
• korekcja linii bazowej, 
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• wydruki sejsmogramów na dowolną drukarkę i wpisywanie plików graficznych do 
innych programów (np. WORD), 

• zapis grafiki do plików wektorowych typu windows metafile, 
• eksport i import sejsmogramów w plikach ASCII. 

 

Rys. 4. Przykładowy obraz sejsmogramu 

Charakterystyka programu MULTILOK: 
• cztery nowoczesne algorytmy lokalizacji ognisk wstrząsów w wariancie płaskim  

i przestrzennym, 
• obliczenia energii wg definicji, całki z sejsmogramu prędkości i metodą spektralną, 
• informacja o błędzie dopasowania czasów w procesie lokalizacji na poszczegól-

nych stanowiskach sejsmometrycznych, 
• wprowadzanie róŜnych modeli prędkościowych górotworu, 
• obliczanie nowych informatywnych parametrów źródła wstrząsu: moment sej-

smiczny, spadek napręŜeń, przemieszczenia w ognisku, energy index, 
• drukowanie wyników analizy wstrząsów na tle mapy wyrobisk, tektoniki i innych 

elementów, 
• moŜliwość bezpośredniego wykorzystywania sejsmogramów do analizy stanu 

zagroŜenia sejsmicznego metodą tomografii pasywnej. 
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Rys. 5. Lokalizacja ogniska wstrząsu na tle mapy eksploatowanego pokładu 

3.2. System dyspozytorski SD2000 

System SD2000 sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem większości istot-
nych procesów technologicznych oraz stanami zagroŜeń górniczych, celem skuteczne-
go zarządzania procesem produkcyjnym i bieŜącą kontrolą stanu bezpieczeństwa pra-
cy. Źródłem danych dla systemu są czujniki, kontrolujące pracę maszyn i urządzeń, 
czujniki testujące parametry atmosfery kopalnianej, jakość urobku itd. System 
SD2000 korzysta z informacji zbieranej przez inne podsystemy monitorowania.  
W systemie SD2000 zastosowano system zarządzania relacyjną bazą danych SQL 
Server 2000 firmy Microsoft. W szczególności umoŜliwia: 
• szybki i łatwy dostęp do danych bieŜących i archiwalnych, 
• poprawę efektywności reagowania w stanach awaryjnych, 
• moŜliwość tworzenia zaawansowanych zestawień długoterminowych analiz  

w oparciu o techniki: bazodanowe, systemy informacji przestrzennej (GIS) oraz 
systemy ciągłego monitorowania produkcji (SCADA), 

• poprawę wydajności produkcji, 
• poprawę bezpieczeństwa pracy, 
• zmniejszenie kosztów produkcji i serwisu. 
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Struktura systemu SD2000 opiera się na relacji klient-serwer. Do jednostek gro-
madzących i przechowujących informacje, dostęp posiadają jedynie uprawnione oso-
by funkcyjne ujęte w strukturze organizacyjnej kopalni. Funkcje wizualizacji i rapor-
towania realizowane są przez stacje klienckie. 

 

Rys. 6. Wizualizacja procesów technologicznych w systemie SD2000 
(http://www.emag.katowice.pl/produkt.aspx?idu=101&idkat=&podz=0) 

Podstawowe funkcje systemu SD2000: 
• wizualizacja i monitorowanie procesów technologicznych oraz kontrola zagroŜeń 

naturalnych na róŜnych poziomach dozoru kopalnianego na planszach, mapach  
i schematach przygotowywanych na bieŜąco przez słuŜby kopalniane, 

• alarmowanie o stanach krytycznych, 
• ostrzeganie o stanach zagroŜeń, rejestracja zmiennych procesowych, 
• prezentacja na ekranach monitorów i ścianach graficznych stanu pracy i zagroŜeń 

na tle rzeczywistych map kopalni w układzie przestrzennym oraz na planszach 
technologicznych, 

• raportowanie: 
– zdarzeń w kopalni, 
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– informacji bilansowo-statystycznych, 
– danych w postaci zestawień, tabel i wykresów, 

• archiwizacja danych, 
• zdalna diagnostyka, serwis i pielęgnacja oprogramowania systemu. 

Systemy wchodzące w skład systemu dyspozytorskiego: 
• zintegrowany system iskrobezpiecznej łączności telefonicznej i dyspozytorskiej 

alarmowo-rozgłoszeniowej STAR, 
• urządzenie do transmisji wolnozmiennych sygnałów analogowych i dwustano-

wych UTS, 
• system monitorowania procesów technologicznych MPT, 
• system monitorowania parametrów środowiska w kopalni SMP-NT, 
• system sterowania tablicą synoptyczną UST, 
• system sterowania wyjściami dwustanowymi USP, 
• zintegrowany iskrobezpieczny system transmisji ZIST, 
• system prezentacji, analiz i raportowania NEO/MORPHEUS. 

4. KONCEPCJA ARCHITEKTURY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO WSPIERAJ ĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAGRO śENIAMI 
GÓRNICZYMI 

System informatyczny wspierający zarządzanie zagroŜeniami górniczymi powi-
nien pełnić następujące funkcje: 
• integracja, poprzez repozytorium danych, informacja pomiarowa, pochodząca  

z róŜnorodnych systemów informatycznych funkcjonujących w kopalniach oraz 
pomiarów dokonywanych ręcznie, 

• składowanie informacji przetworzonej, opisującej zjawiska zidentyfikowane  
w kopalni (np. wstrząsy), 

• składowanie informacji dotyczącej struktury kopalni oraz powiązanie jej z infor-
macją pomiarową oraz dotyczącą zjawisk, 

• przetwarzanie informacji, szczególnie pod kątem identyfikacji zagroŜenia oraz 
wymuszenie obiegu informacji związanej z zagroŜeniem w zakładzie górniczym, 

• wizualizacja zgromadzonej informacji. 

Oprócz przedstawionej listy, system musi dawać do dyspozycji swoim uŜytkow-
nikom narzędzia wspomagające administrowanie nim oraz ochronę dostępu, a takŜe 
moŜliwość sporządzania raportów dostosowanych do wymogów danej kopalni. Biorąc 
pod uwagę zakres gromadzonej informacji oraz potencjalny zbiór uŜytkowników sys-
temu (rozumianych takŜe jako współpracujące z nim inne systemy komputerowe), 
naleŜy stwierdzić, Ŝe opracowywane rozwiązanie będzie naleŜało do klasy duŜych 
systemów, pełniących istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (klasa Enter-
prise). ChociaŜ funkcjonalność działającego w obrębie zakładu górniczego systemu 
będzie udostępniona jedynie wybranej grupie uŜytkowników, naleŜy zwrócić uwagę 
na dobre skalowanie się systemu, a przede wszystkim na jego efektywność pracy. 
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NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe część zadań będzie musiała być realizowana przez 
system w ścisłych uwarunkowaniach czasowych. 

W celu zapewnienia naleŜytej elastyczności oraz efektywności systemu, został on 
zaprojektowany jako aplikacja warstwowa (rys. 7). 

 Serwer Bazy Danych

Procedury składowane

Moduł akwizycji danych Warstwa dostępu do danych

Moduł raportowy

Adapter
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Rys. 7. Architektura systemu wspierającego zintegrowane zarządzanie  
zagroŜeniami górniczymi 

5. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ ĄDZANIA ZAGRO śENIAMI GÓRNICZYMI 

Ze względu na załoŜony szeroki zakres funkcjonalności udostępnianej przez pro-
jektowany system, przyjęto, Ŝe jego projektowanie oraz implementacja będą miały 
charakter iteracyjny (MCSD… 2003). Przewiduje się przeprowadzenie co najmniej 
trzech cykli (analiza, projektowanie, implementacja, stabilizacja, wdroŜenie) przed 
osiągnięciem przez system załoŜonej funkcjonalności. Doświadczenie zebrane przy 
opracowywaniu kaŜdej z iteracji będzie wykorzystywanie przy opracowywaniu itera-
cji następnej. W obrębie realizowanych przez system zadań konieczne będzie ustalenie 
hierarchii, mającej na celu wyodrębnienie tych z nich, które mają najistotniejsze zna-
czenie z punktu widzenia planowanych zastosowań. Rozwiązanie takie pozwoli na 
wyodrębnienie tych elementów systemu, dla których konieczne będzie stworzenie 
środowiska wykonania pozwalającego na ich realizację w moŜliwie krótkim (najlepiej 
przewidywalnym) czasie. Ta część realizowanego oprogramowania będzie posiadała 
cechy systemu czasu rzeczywistego. NaleŜy jednak nadmienić, Ŝe na obecnym etapie 
proponowane jest jedynie wyodrębnienie bloku uprzywilejowanych zadań i co najwy-
Ŝej zapewnienie wykonania ich przez system jako priorytetowych. 

Podstawową cechą przyjętej architektury wielowarstwowej jest separacja opisu 
funkcji dostarczanych przez kaŜdą z warstw od sposobu jej realizacji. Dzięki takiemu 
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rozwiązaniu moŜliwa jest zmiana sposobu działania kaŜdej z warstw bez konieczności 
modyfikacji kodu korzystającego z jej usług. Rozwiązanie to powinno pozwolić na 
uzyskanie załoŜonej elastyczności systemu i ułatwienie dostosowania go do potrzeb 
konkretnego zakładu górniczego. Zakresy funkcjonalności realizowane przez po-
szczególne warstwy są następujące: 
Repozytorium danych (serwer danych) odpowiedzialny za fizyczne składowanie 
danych przetwarzanych przez system, stanowi podstawę jego funkcjonalności. 
Warstwa dostępu do danych odpowiada za przesyłanie danych z i do repozytorium, 
uniezaleŜniając tym samym resztę systemu od jego rzeczywistej struktury i implemen-
tacji. W warstwie tej odbywa się teŜ przekształcenie danych z formatu wykorzystywa-
nego w repozytorium na format wykorzystywany w pozostałej części aplikacji. 
Warstwa logiki systemu odpowiedzialna jest za przetwarzanie danych. W tej war-
stwie zamknięte są komponenty odpowiedzialne za realizację funkcji systemu. Ma ona 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia algorytmów realizowanych przez system. 
Warstwa procesów uŜytkownika i interfejsu u Ŝytkownika  odpowiedzialna jest za 
zorganizowanie sposobu interakcji systemu z uŜytkownikiem oraz dostosowaniem 
wprowadzanych i wykorzystywanych przez niego formatów danych do wymogów 
systemu. 
Moduł akwizycji danych i Adaptery Systemów Rejestracji  odpowiedzialne są za 
wymianę danych między wdroŜonymi na kopalniach systemami a projektowanym 
systemem. 
Moduł raportowy  ma za zadanie pobranie informacji z repozytorium danych, jej 
przetworzenie i przedstawienie uŜytkownikowi. Zakłada się Ŝe w nim będą zawarte 
algorytmy słuŜące zaawansowanej analizie danych. 
Komponent GIS będzie elementem, o który zostanie rozwiązana wizualizacja zgro-
madzonej w systemie informacji, a zwłaszcza jej aspekt mający charakter przestrzenny 
(rys. 8). 

Z punktu widzenia uŜytkownika najistotniejszym elementem jest aplikacja umoŜ-
liwiająca bezpośrednią interakcję z systemem. Zastosowanie architektury warstwowej 
sprawia, Ŝe interfejs uŜytkownika pełni rolę jedynie nakładki na funkcjonalność sys-
temu, umoŜliwiającej łatwe z niej skorzystanie. Takie rozwiązanie pozwala na stosun-
kowo proste dostosowanie wyglądu aplikacji do potrzeb określonej grupy uŜytkowni-
ków oraz na utworzenie zestawu kilku aplikacji dedykowanych dla wyodrębnionych 
zadań. W ramach tworzonego systemu przewiduje się utworzenie 3 aplikacji: panelu 
administracyjnego systemu, aplikacji operatorskiej do ręcznego wprowadzania da-
nych, aplikacji uŜytkownika przeznaczonej do prowadzenia standardowych prac  
z systemem. Panel administracyjny oraz aplikacja przeznaczona dla operatorów mają 
charakter zamknięty, tzn. moŜliwości konfiguracji ich sposobu działania oraz wyglądu 
będą z załoŜenia ograniczone, natomiast aplikacja uŜytkownika będzie zbudowana  
w oparciu o zestaw paneli osadzonych w głównym oknie aplikacji. KaŜdy z paneli 
będzie realizował wybrane elementy z zakresu funkcjonalności systemu. Osadzanie 
paneli w oknie głównym aplikacji będzie się odbywało dynamicznie, w momencie jej 
startu. To, jakie panele będą uruchamiane, będzie zaleŜało od wymagań i uprawnień 
uŜytkownika logującego się do systemu i będzie mogło być konfigurowane w trakcie 
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działania systemu za pomocą wspomnianego panelu administracyjnego. W kolejnych 
fazach rozbudowy systemu przewiduje się uzupełnienie systemu o aplikację interne-
tową, dającą zdalny dostęp do systemu (w ograniczony sposób). 

 

Rys. 8. Przykładowa wizualizacja struktury kopalni przy wykorzystaniu komponentu GIS 

Implementacja systemu zostanie przeprowadzona w oparciu o platformę .NET 
Framework 2.0, a docelowym systemem operacyjnym będzie MS Windows Server 
2003 wraz z MS SQL Server 2005 (część serwerowa) oraz MS Windows XP/Vista. 
Prace programistyczne zostaną wykonane przy uŜyciu pakietu MS Visual Studio 
2005. 

6. PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawione zostały załoŜenia przyjęte podczas opracowywania 
koncepcji systemu informatycznego przeznaczonego do wspomagania zintegrowanego 
zarządzania zagroŜeniami górniczymi. Na podstawie tych załoŜeń opracowano charak-
terystykę systemu oraz przygotowano koncepcję jego architektury i implementacji. 
Wybrana została takŜe platforma sprzętowa i programowa oraz środowisko programi-
styczne. Przedstawione rozwiązanie powinno umoŜliwi ć utworzenie systemu cechują-
cego się nie tylko skalowalnością i efektywnością, ale równieŜ duŜą elastycznością, 
rozumianą zarówno jako moŜliwość modyfikacji pracy poszczególnych jego elemen-
tów, jak równieŜ rozbudowy o nową funkcjonalność. W chwili obecnej w Głównym 
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Instytucie Górnictwa trwają prace nad utworzeniem pierwszej, prototypowej wersji 
systemu. 
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Model bezpieczeństwa dla projektowanych ścian 
w pokładach metanowych 

Streszczenie 
Prowadzenie eksploatacji w coraz silniej metanowym złoŜu, przy sukcesywnie rosnącej koncentracji 

wydobycia przyczyniło się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat do znacznego wzrostu wydzielania 
metanu do rejonów ścian. Nie bez znaczenia jest, na etapie projektowania, znajomość zdolności wydo-
bywczej poszczególnych ścian zaleŜnych często od warunków wentylacyjno-metanowych. Projektowanie 
wielkości wydobycia ze ścian powinno uwzględniać prognozę metanowości bezwzględnej, warunki 
przewietrzania oraz odmetanowanie zapewniające spełnienie kryteriów warunkujących bezpieczną eks-
ploatację na wybiegu ściany. W artykule przedstawiono algorytm postępowania dla projektowanych 
rejonów eksploatacyjnych, który pozwala na jednoznaczną identyfikację poziomu zagroŜenia metanowe-
go na wybiegu ściany wraz z ustaleniem bezpiecznego postępu eksploatacji. Procedury obliczania pro-
gnozowanej metanowości bezwzględnej na wybiegu ściany (Instrukcja nr 14 GIG) w powiązaniu z kryte-
riami zawartymi w „Zasadach prowadzenia ścian w warunkach zagroŜenia metanowego” (Instrukcja nr 
17 GIG) są składowymi modelu bezpieczeństwa dla projektowanej eksploatacji. 

Safety model for designed longwalls in gassy seams 

Abstract 
Conducting of extraction in a more and more strong gassy deposit, at successively increasing output 

concentration during the last 10 years, contributed to an essential growth of methane emissions to 
longwall panels. On the design stage it is significant to know the extraction capacity of individual 
longwalls depending frequently on ventilation – methane conditions. The design of output quantity from 
longwalls should take into consideration the forecast of absolute methane emission, ventilation conditions 
and methane drainage ensuring the meeting of criteria that guarantee safe extraction at the longwall life 
(in terms of distance). The article presents the proceeding algorithm for designed extraction panels.  
The developed model enables univocal identification of the methane hazard level at the designed longwall 
life (in terms of distance) along with the determination of safe extraction advance. The procedures  
of calculation of predicted absolute methane emission at the longwall life (in terms of distance) 
(Instruction No 14 of the Central Mining Institute) in connection with the criteria included in the 
“Principles” of longwall mining in methane hazard conditions (Instruction No 17 of Central Mining 
Institute) are components of the safety model for designed extraction. 

WPROWADZENIE 

Proces restrukturyzacji polskiego górnictwa, stymulowany wymaganiami gospo-
darki rynkowej, wymusił obniŜenie jednostkowego kosztu produkcji węgla, co osią-
gane jest głównie poprzez wzrost koncentracji wydobycia. 

Zwiększająca się od szeregu lat koncentracja wydobycia, przy sukcesywnym 
prowadzeniu eksploatacji na większej głębokości w silnie metanowym złoŜu, spowo-
dowała skumulowanie ilości wydzielającego się metanu w mniejszej liczbie ścian, tym 
samym wzrost ich metanowości bezwzględnej. PowyŜsza sytuacja spowodowała, Ŝe  
w ścianach eksploatujących silnie metanowe pokłady wentylacyjne sposoby zwalcza-
nia zagroŜenia metanowego, nawet przy prowadzeniu odmetanowania, są często nie-
wystarczające. Taka sytuacja wymaga, przy braku moŜliwości zmian w warunkach 
przewietrzania oraz odmetanowania, ograniczenia postępu eksploatacyjnego ściany, 
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tym samym i wielkości wydobycia. Planowana wielkość wydobycia ze ściany powin-
na być zatem wynikiem przeprowadzonego bilansu wentylacyjno-metanowego w wa-
runkach projektowanego sposobu przewietrzania oraz odmetanowania. 

Ustalenie planowanej wielkości wydobycia ze ściany, jedynie na podstawie pa-
rametrów takich, jak: długość, wysokość i postęp ściany, jest niewłaściwe, poniewaŜ 
właśnie te parametry rzutują bezpośrednio na objętość strefy odpręŜonego złoŜa i po-
średnio wpływają na ilość uwalnianego metanu do środowiska ściany z odgazowywa-
nia pokładów podebranych i nadebranych. 

Wiarygodne oszacowanie poziomu zagroŜenia metanowego na etapie projekto-
wania eksploatacji, powinno bazować na wynikach prognoz dla kolejnych odcinków 
wybiegu ściany. Metoda prognozowania zawarta w Instrukcji nr 14 Głównego Instytu-
tu Górnictwa pt. „Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian” [2] po-
zwala na wykonanie prognostycznych obliczeń, przy załoŜeniu róŜnych wartości pa-
rametrów projektowanej ściany. 

Prognoza wydzielania metanu na wybiegu projektowanej ściany powinna 
uwzględniać zmieniające się nasycenie metanem zarówno pokładu eksploatowanego, 
jak i otaczającego złoŜa oraz umoŜliwiać obliczenie wielkości wydzielania metanu dla 
róŜnych postępów eksploatacyjnych. 

Wartości prognozowanego wydzielania metanu dla projektowanego rejonu eks-
ploatacyjnego, przy załoŜeniu zmiennych postępów ściany, powinny być podstawą do 
doboru układu przewietrzania wraz z wydatkami powietrza, decyzji o zastosowaniu 
lub nie odmetanowania, jak i określenia dopuszczalnych bezpiecznych wielkości wy-
dobycia na eksploatacyjnym wybiegu ściany. 

W świetle powyŜszego, na etapie projektowania ściany w pokładach metano-
wych, naleŜy wyprzedzająco określić moŜliwą dopuszczalną wielkość wydobycia, 
zapewniającą bezpieczną pracę załogi po uruchomieniu ściany. Spełnienie kryteriów 
warunkujących bezpieczną eksploatację moŜna przeprowadzić w oparciu o algorytm 
postępowania zawarty w Instrukcji nr 17 Głównego Instytutu Górnictwa wydanej  
w 2004 roku pt. „Zasady prowadzenia ścian w warunkach zagroŜenia metanowego” 
[3] zarówno dla projektowanych, jak i eksploatowanych ścian. Opracowane „Zasa-
dy…” wprowadzają pojęcie metanowości kryterialnej, której wartość naleŜy obliczać 
dla ścian usytuowanych w pokładach zaliczonych do II, III i IV kategorii zagroŜenia 
metanowego. Pod pojęciem metanowości kryterialnej rozumiemy taką wartość meta-
nowości bezwzględnej, przy której w danych warunkach przewietrzania i odmetano-
wania oraz przy nierównomiernym wydzielaniu metanu do środowiska ściany, nie 
będą występować przekroczenia dopuszczalnej zawartości metanu w prądzie powie-
trza zuŜytego. 

Nadmienić naleŜy, Ŝe „Zasady…” [3] są stosowane w kopalniach metanowych  
i pozwalają na jednoznaczną ocenę poziomu zagroŜenia metanowego zarówno na 
etapie projektowania, jak i prowadzenia eksploatacji. 

WPŁYW PARAMETRÓW ŚCIANY NA WIELKO ŚĆ WYDZIELANIA METANU 

Parametrami ściany, które w zasadniczy sposób kształtują wydzielanie metanu do 
rejonu eksploatacyjnego, są: 
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• wysokość eksploatowanej ściany, 
• długość ściany, 
• postęp ściany, 
• czas trwania cyklu urabiania kombajnem, 
• prędkość urabiania kombajnem. 

Wysokość ściany wpływa proporcjonalnie na wielkość wydobycia z 1 cyklu,  
ponadto jest parametrem rzutującym na ilość uwalnianych desorbowalnych zasobów 
metanu z pokładu eksploatowanego oraz pośrednio wpływa na stopień odgazowania 
pokładów podebranych i nadebranych, objętych strefą odpręŜenia eksploatacyjnego. 

Objętość desorbowalnych zasobów metanu uwalnianych do ściany podczas  
wykonywania cyklu urabiania zwiększa się w jednostce czasu wraz z prędkością  
urabiania kombajnem. 

Z wysokością ściany wiąŜe się pośrednio objętość uwalnianych zasobów metanu 
z pokładów podebranych i nadebranych, które znalazły się w zasięgu odpręŜenia eks-
ploatacyjnego. 

PowyŜsza zaleŜność związana jest ze stopniem odgazowania pokładów podebra-
nych i nadebranych zgodnie ze wzorami (7) i (8) w metodzie prognozowania metano-
wości bezwzględnej zawartej w Instrukcji nr 14 Głównego Instytutu Górnictwa [2]. 

Zasięg desorpcji metanu z pokładów podebranych i nadebranych jest bezpośred-
nio związany z długością ściany oraz kątem nachylenia pokładu. Wraz z wydłuŜaniem 
ściany wzrasta zasięg odgazowania warstw stropowych i spągowych, zwiększa się 
objętość strefy odpręŜenia i odgazowania węgla z pokładów podebranych i nadebra-
nych. 

Zmiana pola przekroju przez strefę desorpcji, dla dwóch długości ścian L1 i L2, 
przedstawia poglądowo rysunek 1. Kolor szary przedstawia pole przekroju pionowego 
ściany o długości L1, natomiast kratka dodatkowe zwiększenie pola przekroju w przy-
padku zwiększenia długości ściany. Zasięg odgazowania pokładów podebranych  
i nadebranych przy długości ściany L2 jest znacznie większy niŜ przy długości ściany 
L1. PowyŜsze przekłada się na objętość złoŜa odgazowującego się w wyniku prowa-
dzenia eksploatacji. Przy długości ściany L1 odgazowują się pokłady podebrane p1, p2 
i p3 oraz dwa pokłady nadebrane n1 i n2. 

WydłuŜenie ściany z L1 do L2 powoduje odgazowanie znacznie większego pola 
przekroju, co wpływa na odgazowanie dodatkowo pokładów podebranych p4, p5 i p6 

oraz nadebranego n3. 
Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe wzrost koncentracji wydobycia uzyskany po-

przez zwiększenie długości ściany powoduje znaczący wzrost objętości złoŜa odprę-
Ŝonego, tym samym uwalnianie się znacznie większych ilości desorbowalnych zaso-
bów metanu z pokładów podebranych i nadebranych. Spośród wszystkich parametrów 
opisujących ścianę, jej długość ma największy wpływ na bezwzględną ilość wydziela-
jącego się metanu do jej środowiska. 
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Rys. 1. Przekrój geometryczny przez strefę desorpcji przy określonej długości ściany 

Kształtowanie się zasięgu odgazowania warstw podbieranych i nadbieranych  
w zaleŜności od długości ściany i kąta nachylenia przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Zasięg odgazowania warstw podbieranych i nadbieranych w zaleŜności od długości ściany  
i nachylenia pokładu 

Postęp ściany ma równieŜ bezpośredni wpływ na dwa strumienie dopływającego 
metanu do jej środowiska, a mianowicie: 
• do wyrobiska ścianowego z pokładu eksploatowanego oraz blisko zalegających 

pokładów podebranych i nadebranych, 
• do zrobów z odgazowywania się pokładów podebranych i nadebranych. 
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Iloczyn parametrów takich, jak długość i postęp ściany, pozwalają obliczyć po-
wierzchnię odsłoniętego stropu (w m2), w jednostce czasu (tydzień, miesiąc, kwartał). 

Analiza wyników obliczeń wpływu ww. parametrów na wydzielanie metanu do 
ścian, pozwoliła na sformułowanie jednoznacznego stanowiska, Ŝe na ilość wydziela-
jącego się metanu do środowiska eksploatowanej ściany (przy zakładanym wydoby-
ciu) w większym stopniu wpływa jej długość niŜ postęp. 

Wysokość, długość ściany oraz jej postęp eksploatacyjny przekładają się na kon-
centrację wydobycia oraz na ilość wydzielającego się metanu do jej środowiska.  
PowyŜsze zaleŜności uwzględnione zostały przy opracowaniu metody prognozowania 
wydzielania metanu do ścian (Instrukcja nr 14 Głównego Instytutu Górnictwa) oraz 
zweryfikowane w praktyce w trakcie eksploatacji. 

ALGORYTM BEZPIECZE ŃSTWA PROJEKTOWANYCH ŚCIAN W POKŁADACH 
METANOWYCH 

Projektowanie eksploatacji w pokładach zaliczonych do II, III i IV kategorii za-
groŜenia metanowego wymaga analizy poziomu zagroŜenia metanowego zarówno na 
etapie projektowania, jak i prowadzenia eksploatacji. Nadmienić naleŜy, Ŝe często 
niepełne rozpoznanie otaczającego złoŜa, pod kątem panujących warunków nasycenia 
metanem, powoduje powstanie błędów na etapie obliczenia prognoz metanowości 
bezwzględnej ściany. Wielkość błędu  prognozy dla ściany weryfikowana jest w trak-
cie prowadzenia jej eksploatacji. Obliczone prognozowane wielkości wydzielania 
metanu na eksploatacyjnym wybiegu ściany w oparciu o „Dynamiczną prognozę me-
tanowości bezwzględnej ścian” [2], pozwalają na dokonanie analiz pod kątem prawi-
dłowości przyjętego układu przewietrzania ściany oraz właściwego doboru profilakty-
ki, w tym odmetanowania. 

Kryteria oceny poziomu zagroŜenia metanowego w oparciu o opracowane proce-
dury obliczeniowe zawarte w „Zasadach prowadzenia ścian w warunkach zagroŜenia 
metanowego” [3] pozwalają na jednoznaczną interpretację, jak i identyfikację pozio-
mu występującego zagroŜenia zarówno na etapie projektowania, jak i prowadzenia 
eksploatacji. 

Obliczoną wartość metanowości kryterialnej porównuje się: 
• dla ścian projektowanych z prognozowaną metanowością bezwzględną, 
• dla ścian eksploatowanych z rzeczywistą metanowością bezwzględną. 

Sposób obliczania wartości metanowości kryterialnej dla dwóch układów prze-
wietrzania na „U” (po caliźnie węglowej) oraz na „Y” z odświeŜaniem, oblicza się 
wzorami zawartymi w rozdziale 5 „Zasad….” [3]. 

Zaproponowany w artykule algorytm bezpieczeństwa dla projektowanej ściany  
w pokładzie metanowym, przedstawiony na rysunku 3, stanowi syntezę prognoz wy-
dzielania metanu na wybiegu ściany w warunkach przyjętego układu przewietrzania, 
wydatków powietrza oraz efektywności odmetanowania. 

Poszczególne parcele na projektowanym wybiegu ściany charakteryzują się od-
powiednimi parametrami geologiczno-górniczymi oraz techniczno-organizacyjnymi 
pozwalającymi na wprowadzenie załoŜeń wejściowych do obliczenia prognoz. 
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W bloku 1 algorytmu (rys. 3) wprowadzone są dane wejściowe do  obliczeń pro-
gnozy metanowości bezwzględnej, uwzględniające: parametry ściany, zmiany meta-
nonośności na wybiegu ściany, rozkłady metanonośności w pokładzie eksploatowa-
nym oraz w pokładach podebranych i nadebranych. 
 

Wprowadzenie danych wejściowych do obliczenia prognozy 
wydzielania metanu na wybiegu projektowanej ściany:
- parametry ściany (długość, wysokość, wybieg)
- ilość parcel z prognozowaną metanowością = wybieg ściany/100 m
- rozkład metanonośności pokładu w parceli eksploatowanej ściany
- rozkład metanonośności pokładów podebranych i nadebranych
- odległości pokładów podebranych i nadebranych od pokładu
  eksploatowanego
- postęp ściany w przedziale 1-10 m/dobę i odpowiadające mu
  wydobycie

Obliczenie prognoz metanowości dla Vij “i” parcel V   i=1-n  gdzie n-ilość parcel na 
wybiegu przy zakładanym postępie ściany w przedziale 1-10 m/dobę co 0,5 m/dobę
  j=1-19 (Instrukcja nr 14 GIG)
Macierz wynikowa obliczeń prognoz:

- wiersze - kolejne parcele eksploatacyjnego wybiegu, co 100 m postępu

CH4i

V  = ij

Blok 1

V   V   V  ................V 1,1 1,2 1,3 1,19

V   V   V  ................V 2,1 2,2 2,3 2,19

V   V   V  ................V 3,1 3,2 3,3 3,19

V   V   V  ...............V ,n,1 n,2 n,3 n 19

.

.

.

..

ZałoŜenie projektowanego sposobu  przewietrzania ścian

“U” po caliźnie węglowej “Y” z doświeŜaniem

Wprowadzenie danych wejściowych do obliczenia metanowości kryterialnej 
w zaleŜności od przyjętego sposobu przewietrzania:
- wydatek powietrza Q1 doprowadzonego do ściany
   przy sposobie przewietrzania na “U”
- współczynnik nierównomiernego wydzielania metanu

Blok 2

Blok 3

- kolumny - postęp ściany w przedziale 1-10 m./dobę co 0,5 m , 

START

Blok 4

- wydatki powietrza Q1 i Q2 doprowadzonego do ściany przy sposobie 
  przewietrzania na “Y”
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      Obliczenie metanowości kryterialnej

W := Vij kryt

W := Vij ij

Blok 7

NIE

Drukuj macierz wynikową

Wij

Blok 6

ZałoŜenie przedziału efektywności
 odmetanowania 
E = 10-70%  z krokiem  co 5%

Blok 8

Blok 9

Nie

Tak

TAK

E:=10%

           Czy
   projektowane
jest odmetanowanie

 [1:n, 1:19]

Blok 5

Warunek
czy
V  > Vijkryt

Vkryt
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NIE

TAK
Warunek
czy
V  > Vijkryt-o

W  := Vi j kryt-o

W  :=Vijij Blok 11

TAK

NIE

                  Utwórz macierz wynikową
                                 W [1:n, 1:19]

Blok 12

Warunek
czy
E=70%

Blok 15

            Drukuj
macierze wynikowe
             /Wij/

NIE
 Czy  załoŜenia 
projektowanego układu
przewietrzania i wydatków
powietrza są ostateczne

STOP

TAK

E:=E+5%

                  Oblicz V  przy wartości efektywności
                  odmetanowania E

kryt-o

Blok 10

Blok 13

Blok 14

 

Rys. 3. Algorytm określania dopuszczalnej koncentracji wydobycia na wybiegu  
projektowanej ściany 
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Wprowadzenie danych wejściowych umoŜliwia przeprowadzenie obliczeń pro-
gnozowanego wydzielania metanu na projektowanym wybiegu ściany w kolejnych 
odcinkach co 100 metrów oraz przy załoŜeniu postępu eksploatacyjnego w przedziale 
1–10 m/dobę. 

W oparciu o załoŜenia wejściowe, metodą prognozowania metanowości bez-
względnej zawartą w Instrukcji nr 14 [2], przy ww. postępie z krokiem, co 0,5 
m/dobę, oblicza się wartości prognozowane wydzielania metanu (blok 2). 

Stosunek całego wybiegu eksploatacyjnego ściany do przyjętego podziału na od-
cinki wybiegu co 100 metrów, tworzy podział na „n” wierszy macierzy wynikowej 
prognoz metanowości bezwzględnej. 

Reasumując, macierz wynikową prognoz (blok 2) tworzy „n” wierszy oraz 19 ko-
lumn odpowiadających średniodobowemu postępowi eksploatacyjnemu w przedziale 
1–10 m/dobę, co 0,5 m/dobę. 

Macierz wyjściowa wartości prognozowanych (blok 2) pozwala wstępnie ocenić 
poziom zagroŜenia metanowego, zasadność planowanego układu przewietrzania ścia-
ny, ponadto prawidłowość przyjętych załoŜeń wielkości wydobycia na wybiegu eks-
ploatowanej ściany. 

ZałoŜenia projektowanego układu przewietrzania ściany wraz z przyjętymi wy-
datkami powietrza (bloki 3 i 4) pozwalają na obliczenie wartości metanowości kryte-
rialnej zgodnie z wzorami instrukcji pt. „Zasady prowadzenia ścian w warunkach za-
groŜenia metanowego” [3]. Przez metanowość kryterialną rozumiemy taką wartość 
metanowości bezwzględnej, przy której w danych warunkach przewietrzania i odme-
tanowania, przy nierównomiernym wydzielaniu metanu nie będą występować prze-
kroczenia dopuszczalnej zawartości metanu w prądzie powietrza zuŜytego. 

Wzory zawarte w rozdziale 5 „Zasad…” [3] pozwalają dla projektowanego ukła-
du przewietrzania obliczyć wartość metanowości kryterialnej Vkryt. 

Blok 6 algorytmu jest blokiem decyzyjnym pozwalającym na utworzenie macie-
rzy wynikowej warunkującej zachowanie kryteriów bezpieczeństwa w przedziale po-
stępu ściany 1–10 m/dobę, co 0,5 m/dobę, przy załoŜeniu warunków wentylacyjnych, 
w oparciu o które obliczono wartość metanowości kryterialnej. 

W macierzy wynikowej Wij zestawiono dopuszczalne wartości postępu eksploata-
cyjnego poprzez obliczoną wartość prognozy oraz wartości metanowości kryterialnej 
wskazujące na niebezpieczny postęp w poszczególnych parcelach na wybiegu projek-
towanej ściany. 

Wartości Vkryt wpisane w macierzy Wij odwzorowują postęp projektowanej ścia-
ny, który nie będzie spełniał kryteriów bezpieczeństwa podczas jej eksploatacji. 

Utworzona macierz wynikowa [1:n, 1:19] w bloku 7 odzwierciedla bezpieczną 
wielkość wydobycia (postęp ściany) przy załoŜonym sposobie przewietrzania oraz 
wydatkach powietrza bez stosowania odmetanowania. 

Blok 8 jest blokiem decyzyjnym decydującym o realizacji obliczeń algorytmu  
w warunkach stosowania lub nie odmetanowania. 

W przypadku, gdy nie ma moŜliwości prowadzenia odmetanowania oraz gdy war-
tości wydatku lub wydatków powietrza w projektowanym układzie przewietrzania są 
ostateczne, drukowana jest macierz wynikowa Wij odzwierciedlająca warunki bezpie-
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czeństwa dla projektowanej ściany. Jeśli istnieje moŜliwość zmian wentylacyjnych, 
wprowadza się nowe załoŜenia przewietrzania (blok 4) oraz przeprowadza obliczenia 
metanowości kryterialnej (blok 5) i tworzy macierz wynikową Wij. 

Natomiast, jeśli projektowana ściana będzie prowadzona z odmetanowaniem  
wartości metanowości kryterialnej, obliczane są dla efektywności z przedziału  
E = 10–70%, z krokiem co 5%, w blokach 10, 11, 12 i 13, tworząc kolejne macierze 
wynikowe Wij dla efektywności odmetanowania z przedziału E = 10–70%, co 5%. 
Blok 14 drukuje obliczone macierze wynikowe utworzone w bloku 12. 

Kolejno obliczone wartości metanowości kryterialnej Vkryt-o, wraz z przeprowa-
dzoną analizą dla warunków stosowania odmetanowania, pozwalają na pełną analizę 
warunków wentylacyjno-metanowych w parcelach projektowanej eksploatacji. 

Warunek decyzyjny (blok 15) stwarza moŜliwość przeprowadzenia ponownych 
obliczeń, jednakŜe po zmianach układu przewietrzania lub wydatków powietrza,  
i stanowi ostateczne kryterium dla przeprowadzenia dalszych obliczeń algorytmem. 

Macierze wynikowe /Wij/ (bloki 12 i 14) pozwalają na przeprowadzenie analizy 
wpływu zmian warunków przewietrzania oraz efektywności odmetanowania na zdol-
ność wydobywczą, na wybiegu projektowanej ściany. 

Przedstawiony algorytm postępowania dla określania dopuszczalnej koncentracji 
wydobycia na wybiegu projektowanej ściany (rys. 3), pozwala na identyfikację pro-
jektowanych warunków wentylacyjnych na etapie planowania wielkości wydobycia  
z rejonu eksploatacyjnego. 

Prace analityczne nad przedstawionym powyŜej algorytmem zostały zakończone  
i aktualnie w Głównym Instytucie Górnictwa prowadzone są prace ukierunkowane na 
oprogramowanie opracowanego modelu bezpieczeństwa dla ścian projektowanych  
w pokładach metanowych. 

PODSUMOWANIE 

1. Rosnąca koncentracja wydobycia w pokładach średnio i silnie metanowych wy-
musza wprowadzenie kompleksowej metody oceny poziomu zagroŜenia wentyla-
cyjno-metanowego na etapie projektowania eksploatacji. 

2. Przedstawiony algorytm określenia dopuszczalnej koncentracji wydobycia, przy 
załoŜeniu dla projektowanej ściany warunków wentylacyjnych oraz stosowania 
lub nie odmetanowania, pozwala wyprzedzająco podejmować decyzje strategiczne 
co do warunków prowadzenia bezpiecznej eksploatacji w pokładach metanowych. 
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Lokalizacja rejonów wysokiej aktywności sejsmicznej w kopalni rudy 
miedzi ZG Polkowice-Sieroszowice z wykorzystaniem tomografii pasywnej 

Streszczenie 
Przedstawiono wyniki obliczeń pola prędkości metodą tomografii pasywnej do lokalizacji stref o wy-

sokiej aktywności sejsmicznej w górotworze na przykładzie obliczeniowym dla oddziału G22 w ZG 
Polkowice-Sieroszowice. Rejon badań obejmował obszar o rozmiarach 2000 m w kierunku poziomym  
i 2000 m w kierunku pionowym. Przedstawiono korelację stref o wysokich wartościach prędkości propa-
gacji fali podłuŜnej „P” i duŜym gradiencie zmian prędkości z rozkładem epicentrów ognisk wstrząsów 
sejsmicznych. 
Słowa kluczowe: tomografia sejsmiczna, zagroŜenie sejsmiczne, prędkość fali podłuŜnej P, tąpnięcie, 
algorytmy ewolucyjne. 

Location of high seismic activity zones in ZG Polkowice-Sieroszowice copper 
mine using passive tomography method 

Abstract 
In the paper results of passive tomography calculations have been presented to locate high seismic 

activity zones in the vicinity of flat G22 in Polkowice-Sieroszowice copper mine. The area of study was 
2000 m in horizontal direction by 2000 m in vertical direction. The zones of high values of P-wave 
propagation velocity and high velocity gradient have been found to correlate with the distribution of large 
seismic tremors. 
Keywords: seismic tomography, seismic hazard, seismic P wave velocity, rockbursts, evolutionary algo-
ritmhs. 

1. WSTĘP 

Sejsmiczność jest jednym z istotniejszych zagroŜeń naturalnych, jakie towarzyszą 
eksploatacji złóŜ w kopalniach podziemnych (Dubiński, 1989). W Polsce zjawiska 
sejsmiczne towarzyszą eksploatacji węgla kamiennego oraz eksploatacji rud miedzi. 
W związku z tym zdecydowana większość polskich kopalń posiada swoje własne sieci 
sejsmologiczne do monitorowania zagroŜenia sejsmicznego. Przez szereg lat sejsmo-
logiczne analizy opierały się na podstawowych parametrach opisujących ogniska 
wstrząsów takich, jak współrzędne przestrzenne oraz parametry bezpośrednio związa-
ne z ogniskiem np. energia, moment sejsmiczny czy tensor momentu sejsmicznego.  
W ostatnich latach, dzięki rozwojowi technik komputerowych i popularyzacji róŜnego 
rodzaju metod optymalizacji nieliniowej moŜliwe stało się wprowadzenie tomogra-
ficznych technik określania pola prędkości fali podłuŜnej P w oparciu o zapisy natu-
ralnej aktywności sejsmicznej górotworu w kopalniach (Dubiński i in. 1998, 2000, 
Lurka 2002, 2005, Mutke i in. 2001). Szybko okazało się, Ŝe istnieją fizyczne prze-
słanki do tego, aby metodę tomograficzną uŜywać do oceny stanu zagroŜenia sej-
smicznego (Lurka 1998, Maxwell et. al. 1994). Z licznych bowiem obserwacji wyni-
kało, Ŝe obszary wysokich prędkości na mapach uzyskanych metodą tomografii pa-
sywnej moŜna korelować z zaistniałą w tym samym czasie sejsmicznością (Lurka 
2002, 2005, Maxwell et al. 1994). W badaniach tego typu zasadniczym pytaniem jest, 
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czy metoda tomografii pasywnej posiada własności predykcyjne w tym sensie, Ŝe 
moŜna przy jej pomocy określać strefy zagroŜenia sejsmicznego w okresach kilkumie-
sięcznych po dokonaniu obliczeń tomograficznych. 

MoŜliwości sprawdzenia skuteczności oceny zagroŜenia sejsmicznego metodą 
tomografii pasywnej mogą być sprawdzane na podstawie porównania na mapach to-
mograficznych obszarów o duŜej wartości prędkości fali podłuŜnej P z zaistniałą sej-
smicznością w rejonie badań. Porównanie takie moŜe zostać dokonane na podstawie 
rozkładu przestrzennego zjawisk sejsmicznych uŜytych do obliczeń tomograficznych 
bądź na podstawie rozkładu przestrzennego zjawisk sejsmicznych, które wystąpiły 
bezpośrednio w okresie po dokonaniu obliczeń map pola prędkości. W pierwszym 
przypadku uzyskujemy informację o korelacji między obszarami o duŜych, dodatnich 
wartościach anomalii sejsmicznej z zaistniałą sejsmicznością w rejonie badań. Nato-
miast w drugim przypadku moŜna sprawdzać własności predykcyjne metody tomogra-
fii pasywnej, gdyŜ dokonujemy korelacji między obszarami o duŜych, dodatnich war-
tościach anomalii sejsmicznej a sejsmicznością, która wystąpiła juŜ po obliczeniu 
tomograficznych map prędkości. Jest to o tyle waŜne, Ŝe jeśli moŜna uznać, iŜ infor-
macja o zagroŜeniu sejsmicznym zawarta w tomograficznych mapach prędkości po-
siada własności predykcyjne, będzie moŜliwa wyprzedzająca ocena zagroŜenia sej-
smicznego i pozwoli to na ewentualne wprowadzenie aktywnej profilaktyki tąpanio-
wej przeciw występowaniu zagroŜenia sejsmicznego w obszarach eksploatacji złóŜ 
węgla i miedzi. NaleŜy takŜe nadmienić, Ŝe obydwa aspekty korelacji obszarów  
o podwyŜszonych wartościach prędkości fali podłuŜnej P z zaistniałą sejsmicznością  
i sejsmicznością, która występuje po okresie obliczeniowym, są ze sobą wzajemnie 
sprzęŜone, tzn. istnieje pewien podobszar, będący częścią wspólną aktualnego zagro-
Ŝenia sejsmicznego oraz zagroŜenia sejsmicznego w najbliŜszej przyszłości. 

2. ZAŁOśENIA TEORETYCZNE METODY TOMOGRAFII PASYWNEJ 

Równoczesna lokalizacja grupy wstrząsów sejsmicznych i określanie parametrów 
prędkościowych ośrodka jest w swym podejściu bardzo podobna do normalnego za-
gadnienia lokalizacji. W przeciwieństwie jednak do tej ostatniej nie wyznacza się 
współrzędnych jednego wstrząsu, ale określa się współrzędne całej grupy wstrząsów 
oraz, co najistotniejsze, zakłada się, Ŝe parametry prędkościowe ośrodka nie są znane. 
Rozwiązanie takiego podejścia dla ośrodka trójwymiarowego zaproponowali jako 
pierwsi Aki i Lee (1976). 

W ogólnym zarysie sformułowanie matematyczne przedstawia się w sposób na-
stępujący (np. Gibowicz i Kijko 1994). ZałóŜmy, Ŝe mamy sieć składającą się z nSt 
stanowisk sejsmologicznych oraz dysponujemy liczbą nw wstrząsów sejsmicznych, 
które zostały przez te stanowiska zarejestrowane. ZałóŜmy takŜe, Ŝe mamy wyznaczo-
ne czasy pierwszych wejść fali typu P tij (i = 1, ..., nw; j = 1, ..., nSt). 

Dla kaŜdego wstrząsu i, czas przyjścia fali moŜe być wyraŜony następująco: 
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t0i – „czas w ognisku” wstrząsu i, 
∧
1 – nSt wymiarowy wektor jedynek, 

T
ni S

TTmhT ],,[),( 1 K=
∧∧∧

 – teoretyczne czasy przejścia fali przez ośrodek, 

T
inii St

),,( 1 εε=ε
∧

K  – losowy wektor odchyłek spowodowany błędami w odczytach 
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T
iioii zyxh ),,(

^
00=  – wektor nieznanych współrzędnych ogniska wstrząsu i, 

),...,( 1 vnmmm=
∧

 – wektor nieznanych parametrów modelu prędkościowego. 

JeŜeli załoŜymy dodatkowo, Ŝe błędy 
∧
εi  mają rozkład normalny z wartością 

oczekiwaną równą zero oraz załoŜymy znajomość macierzy kowariancji tych błędów 
∧

tC , to jako najlepsze przybliŜenie poszukiwanych wartości 
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przyjąć taki zbiór wartości, który minimalizuje funkcję: 
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Jest to dobrze znane sformułowanie zagadnienia odwrotnego, występujące w lite-
raturze (Tarantola 1986). 

Przy budowaniu odpowiedniego algorytmu tomograficznego duŜym problemem 
jest niestabilność stosowanych obecnie algorytmów poszukujących minimum funk-
cjonału (2.2), które dla małych zaburzeń danych wejściowych dają duŜe róŜnice  
w danych wyjściowych. Jako alternatywę proponuje się zastosowanie gałęzi metod 
optymalizacyjnych nazywanych algorytmami genetycznymi. W prezentowanych  
w następnym rozdziale obliczeniach tomograficznych dla kopalni miedzi ZG Polko-
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wice-Sieroszowice uŜyto algorytmów genetycznych przedstawionych i wprowadzo-
nych przez Schwefela (1995). Istotnymi cechami takich algorytmów są między inny-
mi: silna zbieŜność do minimum globalnego, praktycznie brak rozbieŜności algoryt-
mu, moŜliwość narzucania w prosty sposób ograniczeń na zbiór rozwiązań, co  
w przypadku tomografii pasywnej prowadzi do poprawienia stabilności rozwiązania,  
a więc w konsekwencji do jego urealnienia. 

3.  PRZYKŁAD OBLICZE Ń TOMOGRAFICZNYCH I KORELACJA  
Z SEJSMICZNOŚCIĄ W ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE 

Obliczenia tomograficzne i ich korelację z sejsmicznością przedstawiono dla od-
działu G-22 w okresie lipiec–październik 2003 roku. W celu sprawdzenia własności 
predykcyjnych metody wzięto pod uwagę korelację obrazów tomograficznych z sej-
smicznością w okresie sierpień–listopad 2003 roku. Obliczeń tomograficznych doko-
nywano na podstawie sejsmiczności z okresów miesięcznych, przy czym w kaŜdym 
miesięcznym okresie wyselekcjonowano od 50–80 zjawisk sejsmicznych, na których 
wydzielono minimum 10 znaczników czasów wejścia podłuŜnej fali sejsmicznej P. 

Na rysunkach 1–4 przedstawiono wyniki obliczeń tomograficznego pola prędko-
ści podłuŜnej fali sejsmicznej P. Widać na nich dość duŜą zmienność wartości pola 
prędkości, która zawiera się w granicach od 4400 do 6600 m/s. Na rysunkach tych 
moŜna zaobserwować charakterystyczne rejony, gdzie występują wartości prędkości 
fali sejsmicznej powyŜej 6000 m/s oraz rejony o bardzo niskich wartościach prędko-
ści, poniŜej 5000 m/s. W wielu wypadkach rejony o niskich i wysokich wartościach 
prędkości sąsiadują ze sobą, co oznacza, Ŝe pomiędzy nimi występują nagłe, duŜe 
zmiany prędkości. Na kontakcie tych rejonów mamy więc do czynienia z duŜymi gra-
dientami pola prędkości co przedstawiono na rysunku 5. Na rysunkach 1–5 pokazana 
jest korelacja między rejonami o duŜych wartościach prędkości podłuŜnej fali sej-
smicznej P i rejonami o duŜych gradientach pola prędkości z sejsmicznością zaistniałą 
po odpowiednich okresach obliczeniowych. Z rysunków 1–3 wynika, Ŝe aktywność 
sejsmiczna koncentrowała się w zdecydowanej mierze w obszarach o podwyŜszonych 
wartościach propagacji fali sejsmicznej. Były to głównie rejony sąsiadujące z aktual-
nie prowadzoną eksploatacją górniczą. Nieco odmienny jest rysunek 4, na którym 
korelacja między rejonami o duŜych wartościach pola prędkości a następującą w okre-
sie późniejszym sejsmicznością nie jest widoczna. Nie mniej jednak, jak łatwo zauwa-
Ŝyć, sejsmiczność koncentrowała się w tym przypadku w obszarach o duŜych gradien-
tach pola prędkości. Korelację sejsmiczności ze strefami o duŜych gradientach pola 
prędkości przedstawia rysunek 5. Przykład ten obrazuje, Ŝe zjawiska sejsmiczne  
w tym okresie występowały głównie w obszarach o duŜych gradientach prędkości. 
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Rys. 1. ZG Polkowice-Sieroszowice, oddział G-22. Pole prędkości fali podłuŜnej P obliczone metodą 
tomografii pasywnej, oparte na zapisach naturalnej aktywności sejsmicznej górotworu zaistniałej w lipcu 
2003. Kołami na mapie naniesiono wstrząsy, które wystąpiły w sierpniu 2003, czyli w okresie po 
obliczeniu mapy prędkości 
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Rys. 2. ZG Polkowice-Sieroszowice, oddział G-22. Pole prędkości fali podłuŜnej P obliczone metodą 
tomografii pasywnej, oparte na zapisach naturalnej aktywności sejsmicznej górotworu zaistniałej  
w sierpniu 2003. Kołami na mapie naniesiono wstrząsy, które wystąpiły we wrześniu 2003, czyli  
w okresie po obliczeniu mapy prędkości 
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Rys. 3. ZG Polkowice-Sieroszowice, oddział G-22. Pole prędkości fali podłuŜnej P obliczone metodą 
tomografii pasywnej, oparte na zapisach naturalnej aktywności sejsmicznej górotworu zaistniałej  
we wrześniu 2003. Kołami na mapie naniesiono wstrząsy, które wystąpiły w październiku 2003, czyli  
w okresie po obliczeniu mapy prędkości 
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Rys. 4. ZG Polkowice-Sieroszowice, oddział G-22. Pole prędkości fali podłuŜnej P obliczone metodą 
tomografii pasywnej, oparte na zapisach naturalnej aktywności sejsmicznej górotworu zaistniałej  
w październiku 2003. Kołami na mapie naniesiono wstrząsy, które wystąpiły w listopadzie 2003, czyli  
w okresie po obliczeniu mapy prędkości 
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Rys. 5. ZG Polkowice-Sieroszowice, oddział G-22. Gradient pola prędkości fali podłuŜnej P obliczony 
metodą tomografii pasywnej, oparty na zapisach naturalnej aktywności sejsmicznej górotworu zaistniałej 
w październiku 2003. Kołami na mapie naniesiono wstrząsy, które wystąpiły w listopadzie 2003, czyli  
w okresie po obliczeniu mapy gradientu prędkości 

4. PODSUMOWANIE 

Na podstawie analizy obliczeniowej, opartej na danych sejsmologicznych poka-
zano korelację między obszarami podwyŜszonych prędkości i gradientów prędkości  
z sejsmicznością zaistniałą bezpośrednio po okresie obliczeniowym tomografii pa-
sywnej. Przedstawiono przykłady obliczeń z kopalni rudy miedzi ZG Polkowice-
Sieroszowice. Analizowano mapy pola prędkości w rejonie oddziału G-22 w okresach 
jednomiesięcznych w okresie od lipca do października 2003. Przedstawione korelacje 
pokazały, Ŝe metoda tomografii pasywnej posiada własności predykcyjne w tym sen-
sie, Ŝe daje moŜliwość identyfikacji stref zagroŜenia sejsmicznego dla okresów nastę-
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pujących po obliczeniach tomograficznych. Dzięki temu moŜliwa jest wyprzedzająca 
lokalizacja stref zagroŜonych duŜą aktywnością sejsmiczną lub stref podatnych do 
generowania wstrząsów wysokoenergetycznych. Z analiz tych wynika, Ŝe strefy  
o wysokim zagroŜeniu sejsmicznym stanowią nie tylko obszary o duŜych wartościach 
propagacji podłuŜnej fali sejsmicznej P, ale takŜe obszary o duŜych gradientach obli-
czonego pola prędkości. Stanowi to waŜną informację w dalszym, praktycznym wyko-
rzystaniu metody tomografii pasywnej. Analiza map pola prędkości w celu identyfika-
cji zagroŜenia sejsmicznego pokazuje takŜe, Ŝe konieczna jest nie tylko zwykła identy-
fikacja obszarów podwyŜszonych wartości pola prędkości i gradientów prędkości, ale 
konieczna jest takŜe analiza geologiczno-górnicza rejonu badań, gdyŜ sejsmiczność 
pojawia się zazwyczaj w takich obszarach jak rejony aktualnie prowadzonych robót 
eksploatacyjnych, miejsca aktywnych stref uskokowych, czy teŜ krawędzie poprzed-
nio prowadzonej eksploatacji. Potwierdzają to przeanalizowane przypadki map tomo-
graficznych i map gradientu pola prędkości dla oddziału G22 z kopalni ZG Polkowi-
ce-Sieroszowice. 
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Innowacyjne maszyny i urządzenia w warunkach zrównowaŜonego 
rozwoju polskiego górnictwa 

Streszczenie 
Na wstępie przedstawiono analizę dotychczasowego zapotrzebowania rynku górnictwa węglowego na 

maszyny górnicze oraz dane prognostyczne do roku 2010. Następnie zaprezentowano najnowsze wdroŜe-
nia innowacyjnych rozwiązań maszyn górniczych, w tym: system elektronicznej identyfikacji elementów 
sekcji obudowy zmechanizowanej, uniwersalny kombajn ścianowy duŜej mocy, instalację zraszającą 
powietrzno-wodną, spągową kolej zębatą z napędem spalinowym oraz nowe urządzenia systemów wenty-
lacji i zwalczania zapylenia. Pokazano analizy z dziedziny wirtualnego prototypowania, ergonomii,  
bezpieczeństwa pracy. Na zakończenie określono wyzwania stojące przed systemami mechanizacji  
w górnictwie. 

Innovative machines and equipment in conditions of sustainable growth  
of Polish mining industry 

Abstract 
At the beginning analysis of the present demands of coal mining industry for mining machines as well 

as prognostic data till 2010 were presented. Then examples of implementation of state-of-the-art solutions 
of mining machines including: a system for electronic identification of powered roof support components, 
universal longwall shearer of high power, air-water spraying installation, floor-mounted diesel rack 
railway as well as new equipment for ventilation and dust control were given. Analyses from virtual 
prototyping, ergonomics, work safety and environmental protection are carried out to maintain 
sustainable growth. Challenges, which mining machines have to face, were presented at the end of the 
paper. 
Keywords: mining machines, hard coal mining industry, work safety. 

WSTĘP 

W publikacji „Europejska energetyka i transport – trendy do roku 2030” opraco-
wanej przez Politechnikę w Atenach, wydanej dla Dyrektoriatu Generalnego „Energii  
i transportu” Komisji Europejskiej prognozuje się, Ŝe zuŜycie paliw stałych w Unii 
Europejskiej do roku 2015 stopniowo będzie spadać, a następnie wzrastać, przekracza-
jąc pod koniec prognozowanego okresu poziom z 2000 roku, głównie jako paliwo 
zastępcze w stosunku do paliwa nuklearnego w sektorze energetycznym oraz jako 
paliwo konkurencyjne w związku ze wzrastającymi cenami gazu. Dla wytwarzania 
energii elektrycznej zapotrzebowanie na węgiel kamienny w 2000 roku wynosiło  
148 Mtoe (toe – ton ekwiwalentu ropy naftowej lub 41,86 GJ), w roku 2010 ma  
wynieść 159 Mtoe, w roku 2020 przewiduje się 145 Mtoe, a w roku 2030, aŜ  
184 Mtoe, co określone zostało tzw. mocnym powrotem węgla. Udział węgla w wy-
twarzaniu energii elektrycznej wyniesie 26,2%, co będzie o 2,5% więcej niŜ w 2000 
roku. Jak wobec takich prognoz popytu na węgiel kamienny przedstawiają się zamie-
rzenia inwestycyjne polskiego górnictwa w zakresie maszyn górniczych? 

Poprzez realizowaną w polskim górnictwie politykę inwestycyjną, eksploatatorzy 
dąŜą do osiągnięcia następujących celów: 
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• utrzymania zdolności produkcyjnych, 
• uproszczenia modelu kopalni, 
• koncentracji wydobycia, 
• poprawy jakości węgla, 
• ochrony środowiska, 
• poprawy warunków BHP, 
• udostępnienia nowych zasobów. 

Realizowane obecnie plany inwestycyjne obejmują lata 2006–2010 i w zaleŜności 
od etapu realizacji poszczególnych inwestycji przewaŜają nakłady na budownictwo 
górnicze lub na dobra gotowe, które w przewaŜającej większości stanowią róŜne ma-
szyny i urządzenia górnicze. Sześć przedsiębiorstw górniczych, w których zorganizo-
wane są polskie kopalnie węgla kamiennego, chce wydać na inwestycje do roku 2010 
około 9,27 mld zł, z tego na zakup dóbr gotowych przypadnie ok. 52%. W zaleŜności 
od ceny, jaką osiągają na rynku produkty danej kopalni węgla kamiennego, posiada-
nych warunków geologiczno-górniczych i stanu posiadanej infrastruktury technolo-
gicznej, względna wielkość planowanych inwestycji wynosi od około 10 do 50 mln zł 
planowanych inwestycji na 1 mln ton rocznego wydobycia. 

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w okresie planowania strategicznego do 
2030 roku na terenie krajów Unii Europejskiej przewiduje się ciągłe zapotrzebowanie 
na węgiel kamienny z niewielką fluktuacją wielkości jego zapotrzebowania, w zakre-
sie inwestycyjnych planów operacyjnych polskiego górnictwa węgla kamiennego, 
przeznaczone są środki finansowe zarówno na inwestycje odtworzeniowe zdolności 
wydobywczych kopalń, jak i na udostępnianie nowych zasobów, a polityka inwesty-
cyjna kopalń przewiduje ich zrównowaŜony rozwój, uwzględniając aspekty efektyw-
ności ekonomicznej, zasobów ludzkich, jak i uwzględniając uwarunkowania wynika-
jące z gospodarowania zasobami środowiska naturalnego i konieczności ich ochrony. 

Spełnione są zatem wszystkie warunki do podjęcia innowacyjnych rozwiązań or-
ganizacyjnych, marketingowych i technicznych, jak zatem powinny być realizowane 
innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń dla górnictwa, z uwzględnieniem 
wszystkich wymagań stawianych przez ich eksploatatorów, jednakŜe z zachowaniem 
warunków zrównowaŜonego rozwoju? 

Pojęcie zrównowaŜonego rozwoju określa, Ŝe jest to taki rozwój, w którym po-
trzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone, bez umniejszania szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie. Realizacja zrównowaŜonego rozwoju polegać ma na 
świadomym kształtowaniu relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością  
o środowisko, nie tylko przyrodnicze, ale takŜe sztuczne – wytworzone przez czło-
wieka, oraz zdrowiem człowieka. 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, realizując pełny cykl rozwoju inno-
wacyjnych maszyn i urządzeń od projektu po wdroŜenie, w pełni realizuje wymagania 
stawiane przez swoich klientów, jednakŜe z zachowaniem zasad zrównowaŜonego 
rozwoju. Najkrócej tę zasadę przedstawia hasło „człowiek–maszyna–środowisko”. 
Realizację zrównowaŜonego rozwoju maszyn i urządzeń, zaprezentowano na przykła-
dzie kilku ostatnich innowacyjnych rozwiązań. 
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1. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW SE KCJI 
OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ 

Celem przedsięwzięcia było zaprojektowanie i wykonanie systemu, który zapew-
ni obiektywną, a zarazem wiarygodną identyfikację elementów nośnych sekcji ścia-
nowej obudowy zmechanizowanej, rejestrację czasu uŜytkowania tych elementów 
oraz warunków ich pracy, a takŜe pozwoli na przetwarzanie tych danych w celu doko-
nania oceny stopnia zuŜycia tych elementów. Jest to niezwykle waŜne zagadnienie  
w kontekście bezpieczeństwa załóg górniczych, pracujących w ścianowych przodkach 
wydobywczych kopalń podziemnych. 

Prezentowane zagadnienie dotyczy gospodarki parkiem maszynowym obudów 
zmechanizowanych, których inwestycyjna wartość początkowa wynosi około 3 mld 
zł, obejmuje ponad 400 tys. elementów w okresie ich uŜytkowania – sięgającym około 
10 lat, wyprodukowanych, a następnie remontowanych przez ponad 10 róŜnych pro-
ducentów, które są następnie eksploatowane w ponad 30 kopalniach, z uwzględnie-
niem aspektów bezpieczeństwa ich eksploatacji. 

Głównymi cechami prezentowanego systemu są: trwałość identyfikatora elektro-
nicznego w przechowywaniu zapisanych informacji, łatwość montaŜu przy zachowa-
niu gwarantowanej trwałości, więź z identyfikowanym elementem sekcji obudowy, 
odporność na czynniki zewnętrzne oddziałujące na sekcję w trakcie jej uŜytkowania 
oraz na oddziaływanie pola napręŜeń w identyfikowanym elemencie, niewielkie wy-
miary, pozwalające na montaŜ w elementach obudowy bez utraty przez nie pierwot-
nych właściwości wytrzymałościowych, a takŜe łatwość zbierania i przetwarzania 
informacji o uŜytkowaniu sekcji obudowy. 

 

Rys. 1. Zasada działania systemu elektronicznej identyfikacji elementów  
sekcji obudowy zmechanizowanej 
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System ten uniemoŜliwi przypadkowe lub zamierzone, zafałszowane wydłuŜenie 
okresu uŜytkowania elementów obudów, którego skutkiem jest utrata podporności 
obudowy i zawał skał stropowych do wyrobiska, gdzie znajduje się załoga obsługują-
ca kompleks maszyn, co w konsekwencji moŜe doprowadzić do wypadków śmiertel-
nych. Rozwiązanie to zapewnia takŜe, szybkie i wiarygodne, nieobarczone błędami, 
zbieranie informacji o obudowie i przetwarzanie ich w opracowanym systemie infor-
matycznym. Wprowadzenie do praktyki systemu identyfikacji czasu i warunków 
uŜytkowania elementów sekcji obudowy zmechanizowanej: 
• usprawni pracę słuŜb maszynowych, eliminując obecnie stosowane metody ręcz-

nego zapisu czasu i warunków uŜytkowania całych sekcji obudowy w księgach 
obudowy, 

• poprawi rzetelność informacji, 
• pozwoli na automatyzację w podejmowaniu właściwych decyzji o wyeliminowa-

niu elementów o wyczerpanym resursie eksploatacyjnym, 
• wydatnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy załogi górniczej, 
• pozwoli na prowadzenie dokładnej analizy niezawodności i trwałości poszczegól-

nych elementów i całych zestawów obudowy zmechanizowanej. 

Zgodnie z definicjami innowacyjności, dla Centrum KOMAG, system ten jest in-
nowacyjnym rozwiązaniem w skali światowej, a dla producenta, z którym KOMAG 
zawarł umowę, Zakładem Urządzeń Elektrycznych ELSTA Sp. z o.o. w Wieliczce, 
stanowi rozszerzenie struktury asortymentowej o nowy produkt. Analizując powyŜsze 
rozwiązanie pod kątem kryteriów zrównowaŜonego rozwoju, w zasadniczy sposób 
rozwiązuje ono problemy gospodarcze, jak i problemy bezpieczeństwa środowiska 
pracy w górnictwie. 

2. UNIWERSALNY KOMBAJN ŚCIANOWY DU śEJ MOCY 

Celem bezpośrednim podjętego projektu było zwiększenie efektywności procesu 
urabiania w podziemnej eksploatacji węgla, a pośrednio zwiększenie rentowności 
początkowego etapu eksploatacji węgla systemem ścianowym. Szczególnie skoncen-
trowano się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, tak aby kombajn cechowały: 
• duŜa wydajność, 
• wysoka niezawodność, 
• ergonomia obsługi, 
• bezpieczeństwo pracy. 

Kombajn przeznaczony jest do pracy w pokładach o grubości od 1,4 do 3,5 m. 
Dzięki zastosowaniu nowatorskich przekładni bocznych, kombajn posiada moŜliwość 
zmiany wysokości kadłuba w trakcie eksploatacji w zakresie od 1,06 do 1,37 m, a tym 
samym zmiany prześwitu pod kombajnem dla zwiększenia dopuszczalnego przekroju 
poprzecznego strugi urobku, a przez to maksymalnego zmniejszenia jednego z ograni-
czeń uzyskiwania duŜej wydajności. W przekładni zastosowano rozwiązanie polegają-
ce na obrotowym osadzeniu w osi koła napędowego jarzma z kołem pośrednim i wah-
liwą płozą ułatwiającą przemieszczanie się kombajnu po nierównościach trasy, a takŜe 
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odciąŜenie łoŜysk koła pośredniego od reakcji podporowych. Rozwiązanie to pozwala 
na uzyskanie 10 wysokości przekładni. 

Inne podstawowe parametry kombajnu wpływające na jego wydajność to:  
zainstalowana moc 750 kW, maksymalna siła posuwu 750 kN, prędkość posuwu do 
21,5 m/min, zabiór do 1 m. 

Kolejnym rozwiązywanym zagadnieniem była energooszczędność i ekonomiczna 
eksploatacja. Opłacalność stosowania kombajnu zaleŜy w duŜym stopniu od wielkości 
poszczególnych parametrów, ale równieŜ od elastyczności w dostosowywaniu się do 
zmiennych warunków eksploatacji, dzięki którym moŜna uzyskać znacznie lepszy 
wskaźnik energochłonności urabiania kWh/t wydobytego urobku w stosunku do aktu-
alnie uzyskiwanych wskaźników przez kombajny o podobnym zakresie stosowania.  
Z tego powodu zastosowano elektryczny napęd posuwu sterowany z przemiennika 
częstotliwości, charakteryzujący się wysoką sprawnością oraz moŜliwością rekupera-
cji mocy do sieci, a takŜe układ automatycznej regulacji prędkości posuwu w zaleŜno-
ści od stopnia obciąŜenia silników napędowych. Dalsze efekty ekonomiczne uzyskano 
poprzez wprowadzenie układu prowadzenia kombajnu po przenośniku o zmniejszo-
nych stratach tarcia i dwuobwodowy energooszczędny układ hydrauliczny. 

 

Rys. 2. Kombajn KSW-750E wystawiany na Targach Górnictwa, Energetyki i Metalurgii 

Następnym analizowanym zagadnieniem było zwiększenie dyspozycyjności 
kombajnu, poprzez wzrost niezawodności, trwałości i funkcjonalności. W ramach tego 
pakietu zagadnień w stosunku do dotychczasowych rozwiązań podniesiono klasy do-
kładności wykonania uzębień, gniazd osadzenia łoŜysk tocznych, trwałości węzłów 
łoŜyskowych, wytrzymałości kadłubów kombajnu, wprowadzono hydrauliczne i elek-
tryczne zabezpieczenia przeciąŜeniowe. 

W ramach analizy ergonomii obsługi i bezpieczeństwa pracy zastosowano układ 
zdalnego sterowania, regulowane hydraulicznie osłony kombajnowe, kryte kanały 
przewodów elektrycznych, hydraulicznych i wodnych, dogodne rozmieszczenie pulpi-
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tów sterujących i kontrolno-pomiarowych oraz modułową budowę kombajnu ułatwia-
jącą transport, montaŜ i wymianę zespołów. 

W trakcie realizacji kombajnu przeprowadzono pełny zakres działań zdefiniowa-
ny zasadami zrównowaŜonego rozwoju. 

WdroŜenia pierwszych egzemplarzy kombajnu wykazały, Ŝe zastosowane w nim 
rozwiązania innowacyjne pozwalają na trzykrotny wzrost wydobycia, w stosunku do 
uzyskiwanych wartości średnich eksploatowanych kombajnów, uzyskując regularne 
dobowe wydobycie 10 000 ton/dobę. Osiągnięto równieŜ podniesiony poziom bezpie-
czeństwa i niezawodności w warunkach duŜej opłacalności eksploatacji. Kombajn 
produkowany jest w oparciu o umowę licencyjną zawartą z Grupą ZZM-KOPEX. 
Kombajn ten posiadający ochronę patentową 8 zastosowanych rozwiązań, uzyskał 
wysoką oceną swojej innowacyjności, zdobywając wyróŜnienie w konkursie „Polski 
Produkt Przyszłości” oraz srebrny medal na „Światowej Wystawie Innowacji, Badań  
i Nowych Technologii” w Brukseli. 

Prezentując powyŜej zagadnienia procesu urabiania, koniecznym jest wspomnieć  
o towarzyszącym mu rozwiązaniu innowacyjnym o duŜym znaczeniu dla bezpieczeń-
stwa, a mianowicie instalacji zraszającej z zastosowaniem powietrzno-wodnego me-
dium. Dzięki prowadzonym badaniom w procesie zwalczania zapylenia udało się po-
łączyć dwa media, wodę i powietrze, które połączone ze sobą, pozwoliły na trzykrotne 
zmniejszenie chłonności instalacji zraszającej, a ponadto na eliminację koncentracji 
metanu w miejscu skrawania, eliminując zagroŜenie jego wybuchu. 

Rozwiązanie to równieŜ realizuje zagadnienia zrównowaŜonego rozwoju w zakre-
sie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 

   

Rys. 3. Badania systemu zraszania 

3. ZESPÓŁ CIĄGNIKOWY SKZ- 81 Z PODWÓJNYM SYSTEMEM NAP ĘDOWYM 

Zmniejszona liczba przodków wydobywczych spowodowała konieczność poszu-
kiwania efektywnych rozwiązań w zakresie transportu maszyn i urządzeń, poniewaŜ 
skrócony okres ich przezbrajania, przekłada się bezpośrednio na wymierne efekty 
ekonomiczne. Transport oddziałowy sprawia najwięcej problemów technicznych oraz 
pochłania najwięcej czasu z uwagi na mniejsze gabaryty i większe nachylenia wyro-
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bisk górniczych, w porównaniu z wyrobiskami głównymi kopalni. Systemy te muszą 
spełniać wymagania proefektywnościowe, ale równocześnie wymogi bezpieczeństwa  
i ergonomii pracy. 

Jednym z rozwiązań tego problemu jest zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym 
systemem napędowym, tj. napędzie ciernym dla nachyleń do 4° i napędzie zębatym 
dla nachyleń do 30o. Kolej ta jest przeznaczona do transportu wielkogabarytowych 
urządzeń i transportu załóg górniczych. Do transportu poziomego wykorzystuje ona 
typowe torowisko, a do transportu na nachyleniach tor wyposaŜany jest dodatkowo  
w listwę zębatą układaną w osi torowiska, co skutecznie zmniejsza koszt inwestycyjny 
torowiska. Podstawowe parametry kolejki to: zainstalowana moc 81 kW, prędkość 
jazdy przy napędzie zębatkowym do 1,08 m/s, przy napędzie na koła szynowe do  
4 m/s, maksymalna siła rozruchowa 270 kN, nośność platformy transportowej 350 kN, 
tor szynowy o szerokości minimalnej 750 mm. Trasa pozwala na pokonywanie zakrę-
tów w poziomie o promieniu 4 m i w pionie o promieniu 15 m. Kompletny system 
transportowy stanowi torowisko dla ciągnika i platform transportowych, tworzące 
sprzęŜenie cierne lub zębate dla napędów ciągnika, ciągnik spalinowy oraz platforma 
transportowa wraz z nakładką kontenerową lub osobową. 

W rozwiązaniu tego środka transportu zastosowano szereg innowacyjnych w tych 
systemach rozwiązań, jak: hydrostatyczne przeniesienie napędów z jednego silnika do 
obu układów wykonawczych, podwójny system napędowy, zastosowanie uchylnych 
podchwytów dla asekuracji transportu na duŜych nachyleniach, podnoszonych do 
jazdy na zwykłym torze i rozjazdach torowych. Producentem kolejki w oparciu o za-
wartą umowę z Centrum KOMAG jest Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.  
w Rybniku. 

 

Rys. 4. Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym 

Nowatorskie rozwiązania kolejki są przedmiotem ochrony patentowej i w stosun-
ku do aktualnego poziomu techniki, wnoszą nowe rozwiązania problematyki występu-
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jącej w dziedzinie transportu na nachyleniach. Poprzez połączenie w jednym środku 
transportowym transportu poziomego jak i transportu na nachyleniach, uniknięto ko-
niecznych dotychczas kosztownych i czasochłonnych przeładunków. Dzięki zastoso-
waniu przegubowych wózków skrętnych uzyskano moŜliwość duŜego obciąŜenia 
platformy, przy małej wysokości własnej. NadąŜny zespół napędowy wyposaŜono  
w automatyczną korekcję połoŜenia koła napędowego uniezaleŜniając napęd od tole-
rancji ułoŜenia torowiska. Nowe rozwiązania wozu hamulcowego dały moŜliwość 
wprowadzenia w sposób eksploatacyjny, w zaleŜności od potrzeb, dodatkowych wóz-
ków hamulcowych. 

Zakres zastosowanych innowacyjnych rozwiązań pozwolił kolejce SKZ-81 na 
uzyskanie nagrody „Polski Produkt Przyszłości 2005”, złotego medalu na 55.  
„Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii” w Brukseli, jak równieŜ „Na-
grody Specjalnej” Ministra Kolejnictwa Chin. 

4. URZĄDZENIA SYSTEMÓW WENTYLACJI I ZWALCZANIA ZAPYLENIA 

Systemy wentylacji i odpylania ślepych wyrobisk korytarzowych, ze względu na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prac, minimalizacji ryzyka występujących 
tam zagroŜeń i szkodliwych czynników oddziaływujących na człowieka, są przedmio-
tem stałego rozwoju. 

W celu eliminacji zagroŜeń i poprawy warunków pracy w wyrobiskach koryta-
rzowych stosowany jest, opracowany w Centrum KOMAG, system wentylacji kombi-
nowanej, tj. ssąco-tłoczącej, w której stosowane są odpylacze z zastosowaniem zasady 
typu mokrego. Typoszereg odpylaczy obejmuje urządzenia typu IO, UO, DCU, LDCU 
oraz DRU. Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością odpylania, małymi 
gabarytami poprzecznymi, wysoką niezawodnością pracy w warunkach duŜego zagro-
Ŝenia pyłowego, stałym współczynnikiem oporu przepływu, niskociśnieniowym obie-
giem wody odpornym na zanieczyszczenia. Dla dalszego zwiększenia niezawodności 
działania i trwałości, w najnowszych konstrukcjach typu LDCU i DRU wyeliminowa-
no dysze wirujące i zastosowano wyłącznie dysze stałe, uzyskując zawirowanie strugi 
kierownicami stałymi. Odpylacz labiryntowy LDCU konstrukcji CMG KOMAG  
w uznaniu zakresu swojej innowacyjności uzyskał wyróŜnienie w konkursie „Polski 
Produkt Przyszłości”, oraz Srebrny Medal na 54. Światowej Wystawie Innowacji, 
Badań i Nowych Technologii. 

Najnowszym rozwiązaniem Centrum KOMAG z zakresu odpylania i przewie-
trzania wyrobisk korytarzowych, a wyprodukowanym przez firmę Grama Sp. z o.o., 
jest wentylator lutniowy WLE/M-1200B/1, charakteryzujący się wydajnością 
14,7 m3/s i spiętrzeniem 4000 Pa. Wysokie wartości spiętrzenia i wydajności osiągnię-
to dzięki wykorzystaniu zjawiska merydionalnego przyśpieszenia strumienia powie-
trza, które dotychczas nie było stosowane w wentylatorach lutniowych. Zastosowanie  
nowego rozwiązanie wentylatora o tak wysokich parametrach pracy, pozwoli zwięk-
szyć efektywność długich wyrobisk korytarzowych do 3 km. Osiągnięcie tych para-
metrów w konstrukcji jednostopniowej, poprawia poziom niezawodności, trwałości  
i bezpieczeństwa eksploatacji, a takŜe obniŜa poziom hałasu. 
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Rys. 5. Wentylator lutniowy o duŜym spiętrzeniu WLE/M1200B/1 

5. WIRTUALNE PROTOTYPOW ANIE 

Stałe dąŜenie do innowacyjnych rozwiązań o duŜej przewadze rynkowej i zacho-
wanie zasad zrównowaŜonego rozwoju, wdroŜone zostało w Centrum KOMAG dzięki 
systemowemu zastosowaniu w procesie opracowania nowych rozwiązań, metod wir-
tualnego prototypowania. Na proces ten składają się analizy statyczne, dynamiczne, 
analizy w zakresie nieliniowym i analizy z dziedziny mechaniki płynów. Stosowana 
jest metoda elementów skończonych (MES) i metoda analizy układów wieloczłono-
wych (MBS ang. Multi-Body System). Wynikiem tych działań z jednej strony jest uzy-
skiwanie projektowanych parametrów maszyn i urządzeń z wymaganym współczyn-
nikiem bezpieczeństwa, z drugiej optymalizacja wymiarów i masy podzespołów,  
a zatem kosztów produkcji projektowanej maszyny, zgodnie z przyjętymi załoŜenia-
mi. Wszystkie te działania związane są z aspektami trwałości i niezawodności maszyn 
oraz bezpieczeństwa pracy. 

W trakcie procesu projektowania, po uzyskaniu podstawowych parametrów przy-
szłej maszyny, przeprowadza się równieŜ analizy ergonomiczne jej transportu, monta-
Ŝu, demontaŜu, obsługi i serwisu, z modelowaniem sylwetek ludzkich dla przeprowa-
dzenia analiz wykonalności poszczególnych operacji, jak równieŜ analiz sytuacji nie-
bezpiecznych. W procesach tych uwzględnia się wielkość pozostającej do dyspozycji 
przestrzeni, wymiary i cięŜary montowanych elementów, cechy sprzętu wspomagają-
cego prace montaŜowe oraz kwalifikacje i cechy antropometryczne osób wykonują-
cych te prace. Proces wirtualnego prototypowania obejmuje zatem nie tylko kryteria 
funkcjonalne i wytrzymałościowe, ale równieŜ moŜliwości wytwórcze oraz bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia. 
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Rys. 6. Przykłady wirtualnego prototypowania 

6. WYZWANIA DLA SYSTEMÓW MECHANIZACJI W GÓRNICTWIE 

Na przykładzie powyŜej prezentowanych innowacyjnych rozwiązań obserwuje się 
proces szybkiego przystosowywania się eksploatatorów i producentów maszyn do 
wymogów gospodarki rynkowej, z zachowaniem zasad zrównowaŜonego rozwoju. 
Tym niemniej daje się juŜ zaobserwować kolejne wyzwania do rozwiązania, o szero-
kiej multidyscyplinarnej problematyce zagadnień, w tym równieŜ dla rozwiązań me-
chanizacyjnych. Zdaniem autora referatu, do takich zagadnień, które będą przedmio-
tem zainteresowania ekspertów w następnym dziesięcioleciu, naleŜą: 
• efektywne ekonomicznie systemy eksploatacji pokładów cienkich, 
• bezpieczna eksploatacja pokładów w warunkach tąpiących, 
• efektywne drąŜenie wyrobisk korytarzowych np. metodą pełnoprzekrojową, 
• układy diagnostyki i predykcji serwisu systemów mechanizacyjnych, 
• instalacje przeróbcze dla czystych technologii węgla, 
• instalacje technologiczne dla procesów zgazowania węgla. 
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Perspektywy rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach 
zagroŜeń naturalnych 

Streszczenie 
W artykule zostaną zaprezentowane perspektywy rozwoju technologii mechanizacyjnych dla syste-

mów ścianowych i chodnikowych na podstawie oceny ich innowacyjności i kompleksowego rozpatrzenia 
zagadnień bezpieczeństwa. 

Prognosis for development of mining technologies in conditions 
of natural hazards 

Abstract 
The paper is a result of analyses carried out within foresight targeted project realized by the consor-

tium made of research organizations, coordinated by Central Mining Institute (GIG). The project is co-
financed by European Regional Development Fund (ERDF). Results of analyses of mining production 
from the existing longwall faces in the aspect of mining-and-geological conditions and hazards were 
presented. Directions for technological development in longwall faces for the seams of thickness from 2.0 
to 3.5 m and 3.5–4.5 m as well as for thin seams and pillar mining were given. Possibilities of mining in 
seams threaten with bump hazard, methane hazard as well as in cases of climatic hazards were discussed. 
Projects aiming at improvement of production effectiveness in conditions of limiting increase of mining 
concentration were suggested. 
Keywords: hard coal mining industry, longwall faces, hazards, technology development. 

1. WPROWADZENIE 

Przez najbliŜsze 15 lat w polskich kopalniach węgla dominował będzie ścianowy 
system eksploatacji. PrzeobraŜenia systemów wybierania w górnictwie wymagają dłuŜ-
szej perspektywy czasu. Najlepszym dowodem tej tezy jest czas zamiany powszechnie 
stosowanego u nas w latach czterdziestych ubiegłego wieku systemu zabierkowego na 
system ścianowy. Całkowite wyeliminowanie tego systemu trwało ponad 20 lat. Rów-
nolegle z eliminacją systemu zabierkowego rozwijał się system ścianowy. Celowość tej 
zmiany motywowano przede wszystkim koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 
pracy, głównie w obszarze eliminacji tąpań oraz poŜarów, zwiększenia efektywności 
wydobywania węgla, upraszczania struktur podziemnego rozcięcia złoŜa. 

Rozwój systemów ścianowych wymagał wprowadzania nowych maszyn i urzą-
dzeń dostosowanych do nowych warunków pracy. Rozwój ten, mierzony wskaźnika-
mi wielkości wydobycia ze ściany oraz wskaźnikami wypadkowości, trwa juŜ kilka-
dziesiąt lat i jego stanu nie naleŜy uwaŜać za ostateczny. Podlega on dalszemu, stałe-
mu rozwojowi, a poprawa tych wskaźników oparta jest o rozwój technologiczny, tak  
w skali rozwiązań makro, jak i w skali mikro. 

Technika górnicza rozwija się w ostatnich latach w bardzo szybkim tempie. Coraz 
częściej zaskakiwani jesteśmy wynikami produkcyjnymi, które jeszcze przed kilku 
czy kilkunastu laty wydawały się nieprawdopodobne. Wyniki takie obserwuje się  
w coraz większej liczbie krajów górniczych, w tym takŜe w Polsce. Wprawdzie wyni-
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ki produkcyjne naszych kopalń odbiegają znacznie od wyników szczytowych uzyski-
wanych w USA czy Australii, to jednak w skali europejskiej są one znaczące. 

Jako przykład światowych osiągnięć szczytowych podać moŜna wydobycie uzy-
skane w jednej z kopalń USA na poziomie około 50 tys. ton w ciągu dwu dziesięcio-
godzinnych zmian wydobywczych. Wymagało to wykonania kombajnem ponad 60 
skrawów. Wysokie wyniki produkcyjne osiąga się w kopalniach Chin i Rosji, wypo-
saŜonych w najnowsze rozwiązania konstrukcyjne firmy Joy czy DBT. 

TakŜe w jednej z polskich kopalń uzyskiwaliśmy wydobycie w wysokości około 
20 tys. t/d przez dłuŜszy okres czasu. Zachodzi pytanie czy jest to juŜ kres moŜliwości 
technicznych? Trudno dzisiaj przesądzić. 

Średnio w skali całego przemysłu węglowego uzyskujemy obecnie około 3 tys. t/d 
z przodka ścianowego. 

Obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu dynamiczny wzrost koncentracji wydo-
bycia węgla z przodka ścianowego w polskich kopalniach, związany jest ze stałym 
unowocześnianiem procesu technologicznego, tak w aspekcie stosowanych maszyn  
i urządzeń, jak i systemu organizacyjno-ruchowego. Niezbędnym warunkiem wzrostu 
koncentracji wydobycia z przodku ścianowego był rozwój stosowanych maszyn  
i urządzeń, tak pod względem zainstalowanej w nich mocy, jak i dochodzenia do co-
raz skuteczniejszego ich wykorzystania tak w sensie indywidualnym, jak i zespołu 
technologicznego. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, zarówno krajowe, jak 
i zagraniczne, moŜna określić ekonomiczne wielkości wydobycia dla bieŜącej działal-
ności produkcyjnej oraz granice dla szczytowych osiągnięć. 

Prognozę rozwoju wyposaŜenia przodka, tak ścianowego, jak korytarzowego, 
moŜna opracować na podstawie zaobserwowanych trendów w ostatnim dziesięciole-
ciu, na podstawie doświadczeń zagranicznych oraz na podstawie przewidywanego 
rozwoju wydobycia oraz jego koncentracji. NaleŜy się takŜe zastanowić, w jakim 
stopniu moŜna wykorzystać nasze szczytowe oraz zagraniczne doświadczenia w 
aspekcie warunków naturalnych eksploatowanych złóŜ węgla. 

2. CHARAKTERYSTYKA GÓRNICZA KOPAL Ń W POLSCE 

Wyniki produkcyjne na przestrzeni lat 1995–2005 przedstawia tabela 1. Jest to 
okres dostatecznie długi, Ŝeby określić zachodzące trendy rozwojowe. 

Tabela 1. Dynamika wzrostu wydobycia z przodka ścianowego w Polsce 
Lp.  Jedn. 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
Wydobycie ze ściany 
Dynamika 

t/d 
% 

1470 
– 

2572 
75 

2729 
10,4 

2786 
5,3 

2798 
1,0 

2783 
0 

2768 
–0,45 

2. 
Liczba ścian 
Dynamika 

szt 
% 

414 
183 
–55 

166 
–9 

154 
–7 

147 
–5 

141 
–4 

134 
–5 

Uwaga: Dynamikę wzrostu (spadku) podano w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2000 w stosunku do roku 
1995. 

W roku 1995 średnie wydobycie ze ściany wynosiło 1470 t/d, a w roku 2005 
osiągnęło juŜ 2768 t/d, co daje prawie dwukrotny wzrost w okresie 10 lat. O ile na 
przestrzeni lat 1995–2000 wydobycie wzrosło o 75%, to w okresie 2000–2005 wzro-
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sło juŜ tylko o 7,6%, a w ostatnich kilku latach dynamika zmalała do 0. Wpływ na ten 
stan ma głównie natęŜające się wydobycie z pokładów zagroŜonych tąpaniami i meta-
nem, co świadczyć moŜe o wyczerpaniu moŜliwości produkcyjnych dotychczasowych 
rozwiązań. Wywołuje to konieczność nowego spojrzenia na rozwój technologii, 
zwłaszcza w pokładach z róŜnego rodzaju zagroŜeniami, zmierzający do powrotu na 
ścieŜkę wzrostu koncentracji. 

Parametry techniczne i produkcyjne przodków ścianowych w kopalniach w prze-
myśle węglowym na koniec 2006 roku, w odniesieniu do grubości eksploatowanych 
pokładów, przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. 
Grubość 
pokładu 

Udział  
zasobów 

Udział  
wydobycia 

Długość 
ściany 

Długość 
wybiegu 

Wydobycie 
ze ściany 

Liczba ścian 

[m] % % [m] [m] t/d szt. 
do 1,5 16,5 1,0 236 623 1229 3 
1.5–2.0 23,4 11,4 229 704 1476 27 
2.0–3.5 33,1 74,6 208 676 3431 76 
3.5–4.5 8,7 5,4 176 741 3141 6 
pow. 4.5 16,3 7,6 195 724 2650 10 
 100 100 211 683 2866 122 

Dane zawarte w tej tabeli wskazują wyraźnie, w jakim kierunku zmierza przemysł 
wydobywczy węgla kamiennego. Najlepsze wyniki w obszarze koncentracji wydoby-
cia uzyskuje się w przedziale wysokości ścian 2,0–3,5 m i z tego przedziału pochodzi 
prawie 75% wydobycia. Drugi atrakcyjny przedział dla uzyskiwania wysokiej koncen-
tracji to przedział wysokości 3,5–4,5 m, jednakŜe z tego przedziału pochodzi tylko 
5,4% wydobycia. Pokłady cienkie do 1,5 m są prawie całkowicie wyeliminowane  
z produkcji. Pomimo stosunkowo wysokiego udziału w bazie zasobowej, wynoszącej 
aŜ 16,5%, to ze względu na uzyskiwanie stosunkowo niskiego wydobycia z przodka 
brak zainteresowania tymi zasobami. Stanowczo zbyt mało wykorzystywana jest baza 
zasobowa z przedziałów 1,5–2,0 m oraz powyŜej 4,5 m. 

Kolejnymi czynnikami wpływającymi w znaczącym stopniu na moŜliwości pro-
dukcyjne są wybiegi ścian, podane niŜej. 
Wybiegi: do 500 m posiada 33% ścian, 
 500–1000 m “ 41% ścian, 
 1000–1500 m “ 22% ścian, 
 pow. 1500 m “ 4% ścian. 

Podane dane odnoszą się do stanu na koniec 2006 roku, a więc nie podają stanu 
początkowego, a jedynie stan zastany. Tym niemniej ujmując problem statystycznie 
moŜna przyjąć, Ŝe około 75% ścian ma wybiegi poniŜej 1000 m, w tym 33% poniŜej 
500 m, co niestety prowadzić musi do częstych relokacji kompleksów ścianowych. 

Analizując charakterystykę zasobów moŜna wyodrębnić obszary, w których do-
tychczas stosowane technologie nie gwarantują skutecznej, bezpiecznej i efektywnej 
eksploatacji. Do obszarów tych zaliczyć naleŜy: 
• 16,5% zasobów zalegających w pokładach o grubości do 1,5 m, 
• 25% zasobów zalegających w róŜnego rodzaju filarach ochronnych, 
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• 16% zasobów zalegających w pokładach o II i III stopniu zagroŜenia tąpaniami, 
• 25% zasobów zalegających w pokładach o III i IV kategorii zagroŜenia metano-

wego, 
• 29% zasobów zalegających w podkładach o temperaturze górotworu powyŜej 28°. 

Są to warunki naturalne, które występują prawie w kaŜdej kopalni równocześnie, 
stwarzając utrudnienia w bezpiecznej, a równocześnie efektywnej pracy przodków 
ścianowych. 

Wyszczególnione warunki naturalne rzutować muszą i rzutują na efektywność 
produkcji. To są takŜe główne przyczyny odstawania pod tym względem od głównego 
nurtu światowych osiągnięć produkcyjnych. Obecnie tylko kilka kopalń w naszym 
przemyśle wydobywczym pracuje w warunkach bez wymienionych zagroŜeń i skrę-
powań. Kopalnie te uzyskują najlepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne. Procento-
we porównanie wyników produkcyjnych uzyskiwanych w róŜnych warunkach zagro-
Ŝeń przedstawia rysunek 1. Za 100% przyjęto wydobycie z przodków bez zagroŜeń 
gazowych i tąpaniami. 
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Rys. 1. Poziom wydobycia z przodków ścianowych. Kolumna 1 przedstawia wydobycie ze ścian 
prowadzonych bez występowania zagroŜenia tąpaniami i metanem. Kolumna 2 to ściany III i IV kategorii 
zagroŜone metanem i nietąpiące. Kolumna 3 to ściany zagroŜone metanem wszystkich kategorii. 
Kolumna 4 przedstawia ściany zagroŜone III stopniem tąpań i równocześnie zagroŜone metanem III lub 
IV kategorii. Kolumna 5 przedstawia ściany prowadzone w III stopniu zagroŜenia tąpaniami 

Z wykresu na rysunku 1 moŜna odczytać, Ŝe wydobycie ze ścian prowadzonych  
w III i IV kategorii zagroŜenia metanem a bez zagroŜenia tąpaniami stanowi 85% 
wydobycia ze ścian bez zagroŜeń, prowadzonych w III lub IV kategorii zagroŜenia 
metanem stanowi 75%, prowadzonych w III stopniu zagroŜenia tąpaniami łącznie z III 
i IV kategorii zagroŜeniem metanem stanowi 55%, zaś w prowadzonych w III stopniu 
zagroŜenia tąpaniami stanowi 53%. 

Dane na rysunku wskazują jednoznacznie, Ŝe prowadzenie ścian w przodkach za-
groŜonych tąpaniami czy metanem, czy wreszcie obydwoma zagroŜeniami łącznie, 
uzyskują wydobycie wyraźnie niŜsze niŜ ściany niezagroŜone. Wyraźnie najgorsze 
wyniki produkcyjne uzyskuje się w ścianach z zagroŜeniem III stopnia tąpaniami. 

PoniewaŜ w bezpiecznych warunkach naturalnych, to jest bez wyszczególnionych 
zagroŜeń i skrępowań, poziom rozwoju techniki i technologii gwarantuje dalszy roz-
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wój koncentracji wydobycia ze ściany, cały wysiłek musi zostać skierowany na roz-
wój technologii do warunków stwarzających bariery dla dalszego wzrostu efektywne-
go i bezpiecznego wydobycia węgla 

3.  KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO PRZODKÓW 
EKSPLOATACYJNYCH 

Przodki ścianowe prowadzone w pokładach o grubości w przedziale 2,0–3,5 oraz 
3,5–4,5 m mają wyposaŜenie umoŜliwiające uzyskiwanie wysokiego wydobycia, prze-
kraczającego średnie wielkości nawet trzykrotnie, a szczytowe osiągnięcia są jeszcze 
wyŜsze. Stąd moŜna uznać dotychczasowy kierunek rozwoju za słuszny. Bazuje on 
na: 
• kombajnach, w których zainstalowana moc przekracza 1000 kW, 
• przenośnikach o szerokości ponad 1000 mm oraz zainstalowanej mocy nawet 

3×600 kW, 
• obudowach, których podporność robocza przekracza 10 MN. 

Rozwiązania te pozwalają na stały postęp w uzyskiwaniu wysokiego wydobycia, 
jednakŜe głównie w korzystnych warunkach naturalnych. W kilku ścianach w naszych 
kopalniach istniejącymi maszynami uzyskiwano wydobycie przekraczające 10 tys. 
t/dobę a dochodzące nawet do 20 tys. t/dobę. 

Jednak dalszy rozwój koncentracji wydobycia jest uwarunkowany nasycaniem 
stosowanego sprzętu w sensie indywidualnym, jak i zespołowym urządzeniami steru-
jącymi, diagnostycznymi i automatyzującymi. W tym zakresie znane są juŜ rozwiąza-
nia, a problem polega wyłącznie na ich coraz szerszym stosowaniu. 

W pokładach zalegających w warunkach skrępowanych lub charakteryzujących 
się zagroŜeniami naturalnymi osiągnięcia te są zdecydowanie niŜsze. I głównie w tym 
obszarze naleŜy prowadzić prace naukowe i rozwojowe, umoŜliwiające skuteczną, 
bezpieczną i efektywną eksploatację, stojących do dyspozycji zasobów węgla. Jest to 
konieczność, bo gdybyśmy zrezygnowali z zasobów w pokładach cienkich oraz  
w filarach ochronnych, jak to dzieje się obecnie, nasze zasoby zmniejszyłyby się  
o dalsze 30–40%. 

Ze względu na ograniczoną bazę udostępnionych zasobów, przed przemysłem 
stoi zadanie takiego ukształtowania dalszej ekonomicznej produkcji węgla, aby wyko-
rzystywać zasoby zalegające takŜe w niekorzystnych warunkach naturalnych. 

Wybieranie cienkich pokładów 

Unikanie przez przemysł eksploatacji cienkich pokładów wynika z niskiej efek-
tywności takiej produkcji. Świadczą o tym nie tylko nasze działania, ale takŜe zagra-
niczne. Rozwój urządzeń do eksploatacji cienkich pokładów nie nadąŜa za potrzeba-
mi. W tym obszarze prowadzone były u nas wielokrotnie analizy techniczne i ekono-
miczne, mające na celu wyłonienie jakiegoś efektywnego systemu. Wykonane zostały 
badania porównawcze między technologią kombajnową a technologią strugową. 

Z badań tych wynikało, Ŝe systemy kombajnowe były skuteczne w przedziale wy-
sokości od 1,4–1,5 m, pozostawiając niŜsze wysokości dla systemów strugowych. 
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Równocześnie doświadczenia niemieckie w zakresie techniki strugowej pozwalają 
pozytywnie oceniać jej rozwój zwłaszcza z punktu widzenia wydajności. 

Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe nie wysokość struga jest czynnikiem ograniczają-
cym jego stosowanie, a przede wszystkim zakres pracy obudowy, ten najniŜszy moŜ-
liwy eksploatacyjnie do uzyskania, a to ze względu na warunki montaŜu kompleksu, 
jak  
i na warunki pracy zatrudnionych tam ludzi. Jednocześnie w kopalniach metanowych 
oraz w kopalniach o wysokiej temperaturze górotworu otaczającego, o wielkości wy-
dobycia decydować będzie moŜliwość przewietrzania oraz schładzania powietrza. 

Mając na uwadze te ograniczenia moŜna wnioskować, Ŝe najniŜsza graniczna 
wartość wysokości ściany w naszym przemyśle nie będzie niŜsza od 1,4 m, co nie jest 
równoznaczne z grubością eksploatowanego pokładu. 

Dla takiego przedziału wysokości naleŜy takŜe przewidywać technikę strugową, 
nie eliminując techniki kombajnowej, jednakŜe ze względu na uwarunkowania  
ekonomiczne dolną granicą koncentracji wydobycia w cienkich pokładach winno być 
wydobycie na poziomie 2500 t/d. 

Ostatnio w górnictwie światowym pojawiły się tendencje stosowania strugów  
w pokładach cienkich. Dotyczy to głównie takich krajów, jak Chiny czy Rosja. DBT 
dostarczyła do Chin siedem kompletów strugowych. RównieŜ Rosja jest w trakcie 
uruchamiania ścian strugowych. W USA wg publikacji Longwall Cenzus (2006) była 
w ruchu tylko jedna ściana o wysokości urabiania 1,25–1,3 m, wyposaŜona w strug 
węglowy produkcji DBT. W USA prowadzi się jednak intensywne prace nad innymi 
urządzeniami do wybierania ścian w pokładach cienkich. 

Często w sposób błędny podaje się informacje, Ŝe w USA czy w Niemczech pro-
wadzi się wybieranie pokładów o grubości poniŜej 1,5 m ścianami o tej samej wyso-
kości, tymczasem wysokość urabiania nie jest prawie nigdzie mniejsza niŜ 1,5 m, co 
powoduje konieczność przybierki stropu. 

Aby uzyskać wydobycie na odpowiednio wysokim poziomie techniczno- 
-ekonomicznym, przodki w tych pokładach muszą mieć długości do 300 m oraz 
znaczne postępy dobowe. 

Dla załoŜonego wydobycia w wysokości 2500 t/d ze ściany o wysokości 1,4 m 
postęp dobowy musi być na poziomie 5 m. Przy wybiegu np. 1000 m pozwoli to na 
200 dni pracy, co oznacza szybkie tempo konsumowania wybiegu. 

Na przeszkodzie w uzyskiwaniu wysokich koncentracji wydobycia stoi problem 
przewietrzania. Jest to kolejna powaŜna bariera ograniczająca wydobycie, zwłaszcza 
w kopalniach o zagroŜeniu gazowym oraz klimatycznym. 

Ze względów ekonomicznych i ergonomicznych wejście do pokładów cienkich 
będzie wymagało reorientacji naszego myślenia w kierunku zastosowania komplek-
sów bez udziału ludzi w przodku, co moŜe być osiągnięte przez pełną automatyzację 
procesu produkcyjnego. 

Wybieranie pokładów w filarach ochronnych 

Zasoby uwięzione w filarach ochronnych stanowią około 25% ogółu zasobów. 
Znaczna ich część moŜe i powinna być wykorzystana. Na zasoby te składają się po-
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kłady zalegające pod obiektami, pod autostradami, w likwidowanych szybach oraz 
pod obiektami likwidowanych kopalń. 

W wielu przypadkach warunkiem wybierania filarów jest stosowanie podsadzki. 
W tym zakresie mamy powaŜne zaniedbania. Głównym powodem zaniechania wybie-
rania róŜnego rodzaju filarów jest wzrost kosztów wydobycia, w przypadku koniecz-
ności stosowania podsadzki lub zastosowania innych niŜ ścianowe systemów eksplo-
atacji. W końcu 2006 roku w naszych kopalniach było eksploatowanych 8 ścian  
z podsadzką hydrauliczną, co stanowi udział około 6%, a udział w wydobyciu jest 
takŜe na poziomie około 6%. Warto nadmienić, Ŝe w latach dziewięćdziesiątych  
XX w. udział ten wynosił jeszcze 12%, a w latach siedemdziesiątych nawet 50%. 

Ze względu na duŜy udział zasobów uwięzionych w filarach, w najbliŜszych  
latach zajdzie pilna potrzeba wprowadzenia z powrotem na szerszą skalę podsadki 
hydraulicznej lub innej, zwłaszcza w kopalniach, przez pola górnicze których prze-
chodzą juŜ lub są projektowane autostrady, a w nich niektóre kopalnie straciłyby na-
wet ponad 50% swoich operacyjnych zasobów. 

Od kilkudziesięciu juŜ lat prowadzone są prace nad mechanizacją procesu techno-
logicznego z podsadzką hydrauliczną przez zastosowanie przesuwnych tam podsadz-
kowych, podąŜających za przemieszczającą się obudową zmechanizowaną. Dotych-
czasowe wyniki tych prac są mało zachęcające i aby odzyskać te zasoby naleŜy skon-
centrować dalsze badania nad mechanizacją procesu technologicznego. 

Problem ten wymaga pogłębionych analiz i studiów, tak z punktu widzenia zasto-
sowania odpowiednich rozwiązań systemowych, jak i rozwiązań technicznych w ob-
szarze podsadzki. 

Pojawiają się takŜe projekty, aby w róŜnego typu filarach ochronnych zastosować 
systemy zabierkowe w oparciu o mechanizację typu CM (continuous miner) lub krót-
kie ściany. 

Systemy Room-Pillar stosowane są na duŜą skalę przede wszystkim w USA,  
Australii, Republice Południowej Afryki. Aktualnie około 45% wydobycia z kopalń 
podziemnych w USA pochodzi z tych systemów, 15% w Australii oraz około 50%  
w RPA. Systemy te stosowane są takŜe w Indiach. Jednostkowo wprowadzane są  
w Rosji i w Chinach. 

Mimo, Ŝe systemy maszynowe dla tej mechanizacji są znane, procesy technolo-
giczne opanowane, to wyniki produkcyjne, w porównaniu z systemami ścianowymi, 
są słabsze, co wynika z rozproszenia wyrobisk eksploatacyjnych, rozproszenia struk-
tury wydobywczej i rozproszenia struktury organizacyjnej. Odbija się to na koncentra-
cji wydobycia, a co za tym idzie na wydajności liczonej na rdn/h. Cały wysiłek produ-
centów tego typu maszyn oraz ich uŜytkowników idzie w kierunku zwiększania efek-
tywności produkcji w stosunku do systemów ścianowych. 

Ze względu na występujące często niekorzystne, z punktu widzenia eksploatacji, 
kształty i wymiary parcel przeznaczonych do wybierania, w pewnych przypadkach 
celowym będzie zastosowanie krótkich ścian. System ten jest tym łatwiejszy do zasto-
sowania, gdyŜ mogą być w nim wykorzystane maszyny typu ścianowego, oczywiście 
o odpowiednich wymiarach i wydajnościach. System ten był juŜ testowany w warun-
kach przemysłowych w Australii, RPA, a takŜe w Polsce. 
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Zastosowanie innych niŜ ścianowe systemów eksploatacji wymaga takiego ich 
dopracowania, aby wyniki produkcyjne jednostkowych punktów wybierania, jak  
i struktury wieloprzodkowej dorównywały efektywnością oraz bezpieczeństwem  
produkcji systemom ścianowym, co na tle dotychczasowych doświadczeń światowych 
nie będzie łatwe. Sytuację ekonomiczną moŜe zmienić sposób liczenia kosztów wy-
dobycia węgla. Wymagałoby to przejścia od liczenia bezpośredniego kosztów produk-
cji do kosztów obejmujących równieŜ koszty ochrony powierzchni. 

Wydobycie z pokładów zagroŜonych wstrząsami górotworu 

Polski przemysł węglowy eksploatuje pokłady zagroŜone wstrząsami górotworu, 
mogącymi skutkować tąpaniami, w których zalega ponad 16% zasobów, a wymagają-
cymi stosowania w szerokim zakresie profilaktyki tąpaniowej. Szczególnie nieko-
rzystny jest wzrost wydobycia z pokładów III stopnia zagroŜenia tąpaniami, gdyŜ 
obowiązują w nim ostre rygory prowadzenia eksploatacji, ograniczające między in-
nymi postęp przodka ścianowego. Rzutuje to bezpośrednio na wielkości wydobycia ze 
ściany. Z badań statystycznych wynika, Ŝe z przodków ścianowych z trzecim stop-
niem zagroŜenia tąpaniami uzyskuje się mniejsze o 30% wydobycie w stosunku do 
uzyskiwanej średniej, zaś w stosunku do przodków niezagroŜonych tąpaniami o około 
50% mniejsze. Wymaga to intensywnego rozwoju technologii wybierania pokładów 
tąpiących. 

W ostatnim dziesięcioleciu liczba wstrząsów górotworu o energii powyŜej 105 J 
wzrosła blisko trzykrotnie. Wzrost aktywności sejsmicznej górotworu nie skutkuje na 
szczęście wzrostem liczby tąpań, co jest wynikiem stosowania skutecznych metod 
profilaktycznych obniŜających efektywność eksploatacji. 

Prócz naturalnej skłonności górotworu do generowania wstrząsów, związanej  
z rosnącą głębokością eksploatacji, obserwuje się wpływ koncentracji wydobycia na 
wzrost wstrząsów górotworu. Istnieje zaleŜność liczby wstrząsów od średniego wydo-
bycia ze ściany w skali całego przemysłu. Granicą wydobycia, powyŜej której inten-
sywność ta wyraźnie wzrasta jest wartość wydobycia między 2200 a 2500 t/d. MoŜe to 
potwierdzać tezę, Ŝe intensywność eksploatacji mierzona wielkością wydobycia  
z jednego przodka ścianowego wywiera na eksploatowanym obszarze określony 
wpływ na generowanie wstrząsów górotworu. Wzrost aktywności górotworu nie prze-
łoŜył się na liczbę tąpań. 

MoŜna zaobserwować takŜe fakt, Ŝe niektóre kopalnie, mimo wysokiego stopnia 
zagroŜenia wstrząsami górotworu, osiągają korzystne wskaźniki koncentracji wydo-
bycia z przodków ścianowych, co świadczy o istnieniu i stosowaniu w nich bezpiecz-
nych technologii wybierania, dostosowanych do lokalnych warunków geomechanicz-
nych. Świadczy to tylko o moŜliwościach stosowania rozwiązań, które pozwalają na 
uzyskiwanie poŜądanych wskaźników koncentracji. Obecnie stosowane metody profi-
laktyki tąpaniowej nie gwarantują jednak wyraźnego wzrostu wydobycia. Są one nie-
wystarczające. Konieczne jest prowadzenie intensywnych badań, mających na celu 
opracowanie aktywnych metod zwalczania tego zagroŜenia w ściśle określonych wa-
runkach naturalnych i górniczych. 
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Wydobycie z pokładów zagroŜonych metanem 

Drugim powaŜnym ograniczeniem dla wzrostu koncentracji wydobycia z przodka 
ścianowego, jest metanowość kopalń. Aktualnie około 70% wydobycia pochodzi  
z pokładów metanowych. W 2004 roku spośród 34 kopalń metanowych w 23 kopal-
niach stosowano odmetanowanie. 

W pozostałych wystarczały, na razie, metody wentylacyjne. Przez szerokie sto-
sowanie odmetanowania moŜliwa jest bezpieczna, a zarazem efektywna eksploatacja, 
ze stosunkowo wysoką koncentracją wydobycia. 

Warto nadmienić, Ŝe na koniec 2006 roku średnie wydobycie z przodka ściano-
wego o III i IV kategorii zagroŜenia metanowego było o 10% wyŜsze od średniego,  
a o 30% wyŜsze od wydobycia z pokładów tąpiących. W stosunku do pokładów nie-
metanowych i nietąpiących odnotowano spadek o około 15%. 

W ostatnich latach metanowość naszych kopalń rośnie, co wymaga wzmoŜonego 
wysiłku w prowadzeniu skutecznej profilaktyki. Jak wykazuje praktyka, nie stanowi  
to jednak bariery nie do pokonania. Ilustracją tego jest fakt, Ŝe w 2004 roku na 14 ko-
palń, w których osiągnięta została koncentracja wydobycia z przodka ścianowego  
w skali kopalni powyŜej 3000 t/d, 11 to kopalnie metanowe, w tym w 9 prowadzi się 
odmetanowanie, najbardziej skuteczną metodą walki z tym zagroŜeniem. Dla ilustracji 
tego faktu jako przykład moŜna podać, Ŝe przy metanowości 87 m3 CH4/min uzyskano  
w jednej z kopalń wydobycie ze ściany ponad 6000 t/d, a w innej kopalni przy 20 m3 

CH4/min tylko nieco ponad 1000 t/d. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iŜ największe 
średnie wydobycie ze ściany powyŜej 5000 t/d uzyskano w dwu kopalniach, metanowej 
oraz niemetanowej. Zatem przy odpowiedniej technice eksploatacji oraz profilaktyce, 
istnieją moŜliwości uzyskiwania wysokiego wydobycia z przodka ścianowego. Nie 
moŜna pominąć jednak faktu, Ŝe przy rozszerzającej się eksploatacji podpoziomowej 
warunki pracy w kopalniach metanowych stają się coraz trudniejsze i zdaniem specjali-
stów z tego zakresu wymagać będą nowych rozwiązań technicznych. 

MoŜliwość utrzymania trendu wzrostowego koncentracji wydobycia wymagać 
będzie dalszego uintensywniania odmetanowania w istniejących sieciach oraz budowy 
nowych. Opłacalność tego procesu, poza wzrostem bezpieczeństwa pracy, moŜe być 
uzyskana przez szersze wykorzystanie odprowadzanego metanu do celów przemysło-
wych czy komunalnych. 

W ostatnich kilku latach wystąpiły niebezpieczne zapalenia metanu, jednak jak 
wykazały analizy ich powstania, przez stosowanie odpowiedniej techniki oraz dostęp-
nych zabezpieczeń moŜna to zagroŜenie ograniczyć. Prowadzone są prace nad elimi-
nacją zapłonu metanu w trakcie urabiania kombajnami. MoŜna takŜe wnioskować,  
Ŝe nie ma bezpośrednich związków między wielkością wydobycia, a zaistniałymi  
zapłonami metanu. 

Przypadki osiągania wysokiej koncentracji wydobycia w kopalniach metanowych 
świadczą o moŜliwościach bezpiecznej eksploatacji, przy konieczności stałego dosko-
nalenia technologii wybierania w ekstremalnie trudnych warunkach. 



Górnictwo i Środowisko 

 132 

ZagroŜenie klimatyczne 

Problem zagroŜenia klimatycznego w naszym przemyśle jest dokładnie, na bieŜą-
co monitorowany i w miarę moŜliwości zwalczany, gdyŜ wysokie temperatury w wy-
robiskach podziemnych utrudniają pracę górników i powodują perturbacje w organi-
zacji pracy (skrócone dniówki). Gdy temperatury nie moŜna obniŜyć metodami wen-
tylacyjnymi, stosowane są urządzenia chłodnicze. Liczba wyrobisk o podwyŜszonej 
temperaturze wyniosła w 2005 roku 189 i była wyŜsza niŜ w latach ubiegłych. 

Temperatura ta zaleŜy od: głębokości wyrobiska, temperatury skał w najgłębszej 
części wyrobisk, intensywności przewietrzania, zainstalowanej mocy urządzeń elek-
trycznych i wielkości potencjału chłodniczego. ZagroŜenie to moŜe być zatem sku-
tecznie eliminowane i w znaczącym stopniu nie powinno wpływać na wielkość uzy-
skiwanego wydobycia. 

Wzrost temperatury w wyrobiskach jest nieunikniony w związku z coraz większą 
głębokością eksploatacji. Istnieją wszakŜe urządzenia schładzające powietrze dopro-
wadzane do przodków zarówno ścianowych, jak i korytarzowych. Liczbą i wydajno-
ścią tych urządzeń moŜna regulować poziom temperatury, doprowadzając go do stanu 
zgodnego z przepisami. Całkowita moc chłodnicza wynosiła w 2005 roku 51 855 kW. 

Warto mieć na uwadze fakt, Ŝe stosowanie coraz szerzej urządzeń schładzających 
powietrze pociąga za sobą wzrost zuŜycia energii elektrycznej, a co za tym idzie wzrost 
kosztów. Jest to jednak działanie konieczne, jeŜeli zamierzamy wydobywać węgiel  
z coraz to głębszych poziomów, a w takich warunkach zalegają udostępnione zasoby. 

4. PODSUMOWANIE 

Rozkład zasobów, mający wpływ na stosowane technologie, jest niekorzystny. 
Aktualnie, w większości eksploatowanych pokładów, występują albo zagroŜenia natu-
ralne, albo warunki krępujące rozwój koncentracji wydobycia. Same tylko zagroŜenia 
tąpaniami oraz metanowe powodują przy stosowaniu dotychczasowych technologii 
zaniŜenie wydobycia ze ściany od 15 do 50%. Warto nadmienić, Ŝe w analizowanym 
zbiorze ścian było tylko 18% przodków bez omawianych zagroŜeń. Świadczy to  
o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na opracowanie i wdroŜenie nowych 
technologii, przeznaczonych do warunków zagroŜeń. 

Podobną sytuację moŜemy zaobserwować w eksploatacji złoŜa w warunkach 
skrępowanych, do których zaliczyć naleŜy przede wszystkim wybieranie filarów 
ochronnych, wybieranie pokładów w obszarach między uskokami, wybieranie resztek 
pokładów, o ile zachodzi górnicza konieczność ich wybrania. 

Osobny wreszcie rozdział stanowi wybieranie cienkich pokładów, którego roz-
wiązanie ma duŜe znaczenie gospodarcze. Nie jest to jednak sprawa łatwa, a to ze 
względu na fakt, Ŝe cienkie pokłady zalegają na większych głębokościach, co wiązać 
się będzie, poza trudnościami wentylacyjnymi, ze wzmoŜonymi zagroŜeniami. 

Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe w obszarze maszyn do wybierania ścianowego nie 
natrafimy na trudności ich doboru i eksploatacji. JednakŜe dla intensyfikacji ich pro-
duktywności będą potrzebne urządzenia wspomagające zarówno w sferze mechanicz-
nej, jak i szeroko pojętej sferze elektronicznej, w zakresie kontrolno-pomiarowym, 
sterującym, monitorującym, wreszcie automatyzującym. 
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Dla poprawienia efektywności produkcji w warunkach ograniczających wzrost 
koncentracji wydobycia, koniecznym będzie podjęcie wysiłków w kierunku: 
1. Zwiększania, w miarę moŜliwości złoŜowych, długości ścian do 300 m, a nawet 

więcej, co pozwoli uzyskiwać wysokie wydobycie przy prędkości posuwu frontu 
ścianowego dopuszczalnego zarówno z punktu widzenia ochrony powierzchni, jak 
i profilaktyki tąpaniowej. 

2. Wykorzystania techniki strugowej do wybierania pokładów o grubości poniŜej 1,5 m. 
3. Rozwijania konstrukcji kombajnów oraz obudów przeznaczonych do eksploatacji 

pokładów o grubości od 1,3 m, zapewniających stałe wydobycie na poziomie co 
najmniej 2500 t/d. 

4. Wprowadzania technologii eliminujących ludzi z przodków ścianowych i koryta-
rzowych, prowadzonych w warunkach zagroŜeń naturalnych przez stosowanie 
kompleksowej automatyzacji procesu produkcyjnego. 

5. Opracowania zmechanizowanych tam podsadzkowych, współpracujących z odpo-
wiednio skonstruowanymi sekcjami obudowy ścianowej. Rozwiązane zostaną w ten 
sposób dwa powaŜne problemy, a mianowicie ochrona powierzchni przed szkodami 
górniczymi oraz moŜliwość lokowania odpadów górniczych na dole kopalń. 

6. Stosowania do przemieszczeń kompleksów maszynowych ze ściany wyeksploatowa-
nej do nowej wyłącznie sprzętu samojezdnego, jak: kolejki spągowe, kolejki podwie-
szane, wozy oponowe. Technologia przemieszczeń oparta o te środki transportu przy-
czyni się do skrócenia nieproduktywnego czasu przestoju sprzętu ścianowego. 

7. Wprowadzania w pokładach zagroŜonych tąpaniami coraz to bardziej usprawnio-
nych technologii prewencyjnych. Dyspozycyjny czas pracy przodka ścianowego 
musi być podzielony, w odpowiednich proporcjach, na wydobycie oraz na profi-
laktykę. Najlepszym rozwiązaniem byłaby moŜliwość równoległego lub wyprze-
dzającego wykonywania zabiegów profilaktycznych. 

8. Rozszerzania stosowania systemów odmetanowania oraz doskonalenia istnieją-
cych instalacji w kierunku zwiększania ich skuteczności. 

9. Wprowadzania w pokładach, w których istnieć będą trudności w zakładaniu ścian 
o odpowiedniej długości oraz wymaganym postępie miesięcznym, systemów ko-
morowo-filarowych z wyposaŜeniem typu „Continuous Miner” lub innych techno-
logii wykorzystujących wąskie przodki eksploatacyjne. 
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Kierunki rozwoju produktów Grupy Kapitałowej ZZM – KOPEX S.A. 

Streszczenie 
Treść referatu prezentuje kierunki i strategię rozwoju maszyn i urządzeń górniczych projektowanych  

i produkowanych w przedsiębiorstwach naleŜących do Grupy ZZM – KOPEX, w odniesieniu do przyjętej 
strategii rozwoju Grupy. We wstępie do referatu opisane są równieŜ istotne aspekty światowego rynku 
węgla w kontekście wzrastających potrzeb energetycznych, zwłaszcza krajów najintensywniej rozwijają-
cych się. Wszystkie te czynniki, jak równieŜ tendencje rozwojowe maszyn górniczych zaobserwowane 
wśród zagranicznych konkurentów, złoŜyły się na podstawę planowania strategicznego celów gospodar-
czych Grupy oraz określenia metod i zasad osiągania tych celów. 

Rezultatem powyŜszych załoŜeń jest przyjęcie strategii rozwoju technicznego produktów Grupy.  
Referat prezentuje równieŜ wybrane maszyny projektowane i produkowane przez zakłady zrzeszone  
w Grupie wraz z ich parametrami technicznymi oraz strategię promocji rozwiązań systemowych („pod 
klucz”) z nakierowaniem na obejmowanie przyszłych klientów jak najszerszym zakresem usług górni-
czych, zwłaszcza na wschodzących rynkach nowoczesnego górnictwa. 
 

Product development directions of the Capital Group ZZM – KOPEX,  JSC 

Abstract 
The article presents the directions and strategy of development of mining machines and equipment, 

designed and produced in enterprises belonging to the Group ZZM – KOPEX, with reference to the 
adopted Group’s development strategy. In the introduction to the paper there have been described 
essential aspects of the world coal market in the context of increasing energy needs, particularly regarding 
the most intensively developing countries. All these factors as well as development tendencies of mining 
machines observed among foreign competitors created the basis of strategic planning of the Group’s 
economic objectives and determination of methods and rules to gain these objectives. 

As a result of the assumptions mentioned above, the strategy of technical development of the Group’s 
products was adopted. The paper presents also selected machines designed and produced through 
enterprises united in the Group along with their technical parameters and promotion strategy of system 
solutions (“turnkey system”), directed to provide future customers with the widest as possible scope  
of mining services, especially on rising markets of modern mining. 

1. WSTĘP 

Rozwój cywilizacji technicznej wiąŜe się ze wzrostem konsumpcji energii a więc 
i zapotrzebowania na nią. Obecnie na świecie notowany jest istotny – zresztą zgodny  
z wieloma prognozami – wzrost zapotrzebowania na energię. Przyczynia się do tego 
znaczny wzrost liczby urządzeń elektrycznych powszechnego uŜytku, wykorzystywa-
nych przez poszczególne gospodarstwa domowe, jak i poszczególnych uŜytkowników. 
Niebagatelny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne ma rozwój gospodarek krajów 
intensywnie rozwijających się, takich jak Chiny i Indie. 

Według analiz prowadzonych pod koniec XX w. przez Amerykańską Agencję ds. 
Energii, w ciągu najbliŜszych 30 lat, zapotrzebowanie na energię będzie wzrastało  
w skali 1,75% rocznie, co po 30 latach spowoduje wzrost konsumpcji o około 53% niŜ 
w 2000 roku. 
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W analizach odnoszących się do źródeł jej pozyskania – ciągle węgiel i gaz ziem-
ny będą stanowiły jej podstawę. Prognozy długoterminowe tejŜe Agencji  (do końca 
XXI stulecia) wskazują, Ŝe wzrost wydobycia gazu ziemnego wzrośnie 2,5-krotnie  
w stosunku do początku wieku, zaś węgla  aŜ  czterokrotnie. Zastosowanie pozosta-
łych źródeł takich, jak ropa naftowa, energie „białe” będą miały tendencje utrzymy-
wania poziomu wykorzystania lub wręcz spadkowe. Energia jądrowa będzie traciła na 
swej popularności z uwagi na zagroŜenia, jakie stwarza, zaś kontrolowana synteza 
jądrowa będzie co najwyŜej na etapie laboratoryjnym. W chwili obecnej ciągle najtań-
szą energię elektryczną pozyskuje się z procesów spalania węgli. 

Wydatnie widać z powyŜszych danych, Ŝe w zasadzie węgiel kamienny ciągle bę-
dzie stanowił podstawę energetyki światowej – tym bardziej, Ŝe z przytoczonego 
wzrostu zapotrzebowania na energię 1,75% rocznie – aŜ 1,56% przypadnie na tenŜe 
surowiec. Jest to tym bardziej prawdopodobne, Ŝe ponad 2/3 tegoŜ przyrostu zapo-
trzebowania na energię będzie skonsumowane przez dwa „wzrastające tygrysy” go-
spodarcze, a więc Chiny i Indie. Kraje te dysponują same ogromnymi zasobami wę-
gla, tak więc w sposób naturalny będą się starały korzystać z tego źródła energii. Wraz 
z rozwojem technologii będą się zmieniały techniki jego spalania, jak teŜ i utylizacji 
spalin oraz forma i postać procesu spalania. 

Rysunki 1–3 prezentują w formie graficznej zmianę relacji przedstawiających 
konsumpcję paliw energetycznych w zaleŜności od rejonu świata, jak teŜ ich zmiany 
w czasie. 

 

Rys. 1. Przyrost konsumpcji róŜnych typów paliw energetycznych w latach 1979–2004, wyraŜony  
w celach porównawczych w tonach tzw. równowaŜnika ropy naftowej 
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Rys. 2. Rozkład rodzajowy konsumpcji nośników energetycznych w zaleŜności od rejonu świata 

 

Rys. 3. Porównanie poziomów produkcji i konsumpcji węgla, wyraŜone w tonach równowaŜnika ropy 
naftowej w latach 1994 i 2004, zaleŜnie od rejonu świata 

Podobne prognozy dotyczą równieŜ węgla koksowego – paliwa w przemyśle hut-
niczym. Nie przewiduje się raczej szybkiego zastąpienia wszelkich odmian i postaci 
stali jakimś innym materiałem konstrukcyjnym. 
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2.  CEL I ZADANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZZM – KOPEX ORA Z  
JEJ STRUKTURA 

Przytoczone we wstępie prognozy rozwojowe przemysłu wydobywczego w skali 
świata stały się jedną ze strategicznych podstaw powołania do Ŝycia Grupy ZZM  
– KOPEX wraz z określeniem jej zadań i kierunków rozwoju. 

Polski przemysł wydobywczy, przeŜywający swój najbardziej intensywny rozwój 
na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku wykreował wiele podmiotów gospodar-
czych świadczących usługi na jego rzecz w wielu dziedzinach, zarówno działalności 
naukowej, jak i przemysłowej. Najszerszą z tychŜe dziedzin stanowi projektowanie  
i produkcja maszyn, urządzeń i systemów do obsługi potrzeb tego przemysłu, począw-
szy od budowy i wyposaŜenia zakładów górniczych, do przeróbki kopalin. 

Zmiana systemu gospodarczego po 1989 roku w sposób istotny wpłynęła na los 
przedsiębiorstw działających w obszarze usług na rzecz górnictwa. Wiele podmiotów 
nie przeŜyło tych zmian, lecz duŜa ich grupa potrafiła znaleźć swoje miejsce w no-
wych realiach gospodarczych poprzez gruntowne przekształcenia zarówno swoich 
struktur organizacyjnych, jak i modyfikację i przede wszystkim unowocześnienie swo-
jej oferty oraz poszerzenie struktury rynkowej odbiorców swoich produktów. 

Obecnie następują silne procesy konsolidacyjne wśród tychŜe przedsiębiorstw na 
wzór procesów konsolidacyjnych, przez które przeszli ich zachodni konkurenci. Stają 
się one niemalŜe nieuniknionym zabiegiem w obliczu zaostrzającej się walki konku-
rencyjnej na światowych rynkach. W konkurencji tej – zwłaszcza na rynkach dyna-
micznie rozwijających swoje górnictwo – atutem staje się maksymalnie szeroka oferta 
usług i dostaw, zintegrowana „pod jednym szyldem”. Jej atrakcyjność związana jest  
z faktem stosunkowo niskiego poziomu doświadczeń w nowoczesnej i wysoko wydaj-
nej eksploatacji kopalin pośród krajów dopiero rozwijających na powaŜną skalę swoje 
górnictwo. W tych krajach wygodnym i efektywnym rozwiązaniem staje się oddanie 
duŜych kompleksowych zadań (bardzo często od analiz geologicznych, budowy za-
kładów wydobywczych, wyposaŜenia maszynowego i systemowego, aŜ do zakładów 
przeróbki i wzbogacania kopalin) w ręce jednego podmiotu gospodarczego, który jest 
w stanie wziąć odpowiedzialność za całościową realizację takich zadań. 

W przeciwieństwie do naszych największych światowych konkurentów, których 
obszar oddziaływania koncentruje się głównie na partnerach o dość duŜym – zwykle 
wieloletnim –  doświadczeniu górniczym, nasza grupa strategicznie nastawia się ra-
czej na współpracę z partnerami, którzy dopiero rozwijają swoją aktywność w nowo-
czesnej eksploatacji kopalin. Stąd teŜ o wiele szerszy (w porównaniu do naszych kon-
kurentów) zakres oferowanych usług, wykraczający znacznie poza dziedzinę dostaw 
systemów wydobywczych. Grupa juŜ obecnie dysponuje w swojej strukturze przed-
siębiorstwami zdolnymi do obsługi tak szerokiego spectrum swojej oferty. 

Struktura Grupy ZZM – KOPEX oparta została o spółkę KOPEX S.A. jako głów-
nego koordynatora działalności rynkowej, promocyjnej i finansowej. 

KOPEX S.A. jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych. Firma ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaŜy maszyn, urządzeń i usług 
górniczych, datujące się jeszcze z czasów prowadzenia działalności jako państwowa 
Centrala Handlu Zagranicznego, obsługująca przez wiele lat w zasadzie cały polski 
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eksport maszyn górniczych. Marka KOPEX S.A. jest znana i obecna w kilkunastu 
krajach wszystkich niemalŜe kontynentów. Z pośrednika w handlu maszynami i usłu-
gami przekształciła się w centralny podmiot Grupy Kapitałowej integrującej kilku 
kluczowych producentów sprzętu górniczego, a takŜe poszerzyła swój zakres działal-
ności o usługi z zakresu doradztwa projektowego, obrotu kopalinami oraz działalno-
ścią finansową. 

KOPEX S.A. przyjął funkcję Generalnego Dostawcy Grupy ZZM – KOPEX  
w przemysłowych projektach na światowych rynkach górniczych oraz planuje w przy-
szłości zostać równieŜ takim Dostawcą w projektach krajowych. Grupa ZZM – 
KOPEX jest producentem wysokiej klasy maszyn i urządzeń górniczych i energetycz-
nych. Projekty inwestycyjne prowadzone są w zintegrowany i kompleksowy sposób, 
począwszy od etapów wstępnych analiz i studium wykonalności poprzez projekty 
techniczne, wykonawstwo dokumentacji, produkcję i dostawę maszyn i urządzeń gór-
niczych, budowę zakładów górniczych wraz z robotami udostępniającymi, instalację 
maszyn i systemów, prowadzenie eksploatacji górniczej, rozruchów i szkolenia załóg, 
a takŜe szeroki zakres usług serwisowych. 

KOPEX S.A. jest rozpoznawalną marką na światowych rynkach górnictwa i ener-
getyki, specjalizującą się w: 
• systemowej budowie obiektów przemysłowych – od projektu, przez asystę  

w finansowaniu, wykonawstwo i dostawę maszyn i urządzeń, montaŜ, rozruch, 
szkolenie załóg, aŜ do odbiorów końcowych, 

• budowie, rozbudowie i modernizacji zakładów górniczych, jak równieŜ likwidacji 
starych zakładów (kopalnie węgla, rud metali oraz innych minerałów kopalnych), 

• wykonawstwie i dostawie maszyn i urządzeń, jak równieŜ kompletnych ciągów 
technologicznych, 

• prowadzeniu specjalistycznych usług, a w szczególności głębieniu szybów, budo-
wie i rekonstrukcji tuneli i innych konstrukcji podziemnych, włączając w to usługi 
projektowe, 

• eksporcie maszyn i urządzeń górniczych, 
• eksporcie węgla. 

W skład Grupy wchodzą następujące firmy: 
1. Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. – wiodący w kraju projektant i produ-

cent kombajnów ścianowych. Pierwsza firma, która wprowadziła na polski rynek 
systemów ścianowych kombajny elektryczne duŜych mocy, tj. 300 i 500 kW w or-
ganie urabiającym, zasilane napięciem 3,3 kV. Jej wyroby stały się równieŜ hitem 
eksportowym, znalazły ogromne uznanie i zainteresowanie w pręŜnie rozwijają-
cym się górnictwie rosyjskim. 

2. Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. – wieloletni kooperant produkcyjny 
najbardziej wymagających europejskich i amerykańskich producentów wyposaŜe-
nia górniczego na najwyŜszym pod względem jakości poziomie. Obecnie projek-
tant i producent wszystkich typów zmechanizowanych obudów ścianowych o naj-
większych osiągalnych podpornościach oraz projektant i producent systemów cięŜ-
kich przenośników zgrzebłowych do wydajności rzędu 4000 ton/h. 
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Rys. 4. Schemat nowoczesnego systemu ścianowego i układ producencki w Grupie 

3. Zakład DOZUT – TAGOR – producent uszczelnień technicznych oraz właściciel 
unikatowej technologii pokryć antykorozyjnych powierzchni cylindrów hydrau-
licznych, która kilkukrotnie zwiększa ich odporność antykorozyjną. 

4. KOPEX – WAMAG S.A. – producent systemów nowoczesnych przenośników 
taśmowych do zastosowań naziemnych i w podziemiach kopalń. Firma jest rów-
nieŜ producentem kruszarek, przesiewaczy, separatorów i wielu innych urządzeń 
stanowiących systemy i podsystemy zakładów przeróbki i wzbogacania węgla lub 
innych kopalin. 

5. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów – firma znana w kraju i na świecie z wyko-
nawstwa wielu zleceń związanych z drąŜeniem wyrobisk korytarzowych, tuneli  
i szybów górniczych. Firma posiada ogromne doświadczenie zwłaszcza w zasto-
sowaniu unikatowej technologii głębienia szybów metodą zamraŜania warstw za-
wodnionego nadkładu. 

6. KOPEX – FAMAGO S.A. – firma specjalizująca się w produkcji maszyn i urzą-
dzeń dla górnictwa odkrywkowego. Zakres oferty firmy obejmuje: 
– kompletne systemy wydobywcze kopalń odkrywkowych (koparki, przenośni-

ki, zwałowarki), 
– przenośniki i skomplikowane konstrukcje według zamówień, 
– rolki przenośników (stalowe i poliuretanowe), 
– konstrukcje dźwigów i mostów, 
– wielkogabarytowe elementy maszyn, takie jak czerpaki i łyŜki. 
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7. HANSEN Sicherheit Technik – wraz ze spółkami zaleŜnymi w Polsce i Cze-
chach, znanego i cenionego na świecie producenta energetycznych systemów zasi-
lania i dystrybucji mocy dla zmechanizowanych kompleksów wydobywczych. 

Jak widać z powyŜszej struktury i obszarów działalności poszczególnych przed-
siębiorstw Grupy, ma ona zdolność do osiągnięcia załoŜonych celów strategicznych w 
dziedzinie usług dla przemysłu wydobywczego w kraju i na całym świecie. Obecnie 
postępuje intensywny proces integracji i konsolidacji Grupy w celu maksymalnego 
wykorzystania efektów synergii.  

Działalność Grupy opiera się równieŜ o silne kadrowo i doświadczone słuŜby 
KOPEX – ENGINEERING, grupujące wielu doświadczonych specjalistów górni-
czych, mających często wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu, wyposaŜaniu  
i organizacji zakładów wydobywczych. 

3. KOPALNIE W ĘGLA – WSPÓŁCZESNE KOMBINATY WYDOBYWCZE 

Szacowane światowe zasoby węgli nadające się do opłacalnej przemysłowo eks-
ploatacji wystarczą jeszcze na około 200 lat przy obecnym poziomie wydobycia. Jest 
to czas dla naszej cywilizacji na znalezienie alternatywnych źródeł na przyszłość. 
Jednak na drodze tych poszukiwań potrzebować ona będzie energii pozyskiwanej 
głównie jeszcze ze spalania węgli. 

Współczesne kopalnie głębinowe zdecydowanie róŜnią się od zakładów znanych 
od początku XX wieku.  

Najlepsze rezultaty osiągane są oczywiście w kopalniach prowadzących eksplo-
atację zwykle w pierwszej warstwie, nienaruszonej wcześniejszą eksploatacją górni-
czą. Znajdują się one najczęściej pod terenami nie wymagającymi ochrony po-
wierzchni, bez zagroŜeń tąpaniami, a często i bez większych zagroŜeń metanowych. 
Zmieniają się równieŜ z czasem i w funkcji koniunktury standardowe kryteria opła-
calności zastosowania konkretnego typu eksploatacji. Przykładem niech będzie tutaj 
przełom w dziedzinie szacowania dostępnych wydajności na przykład z eksploatacji 
systemem odkrywki i systemami głębinowymi. Współczesne kopalnie głębinowe 
osiągają juŜ obecnie wydajności dobowe, właściwe dotąd jedynie dla odkrywek. 

Chińskie kopalnie naleŜące do grupy Shenhua Energy, prowadzące podziemną 
eksploatację pod południowym obrzeŜem pustyni Gobi w prowincjach Mongolii We-
wnętrznej i Shanxi , stosując w swej działalności najwyŜszej klasy sprzęt wydobyw-
czy, osiągają roczne wydajności z jednej ściany przekraczające 10 milionów ton urob-
ku. Podobnie teŜ czołówka kopalń australijskich, w tym kopalnia „Beltana”, bije od 
kilku lat takie rekordy wydobycia. Przy podobnym poziomie wydobycia dobowego 
prowadzona jest eksploatacja w niektórych kopalniach amerykańskiej grupy CONSOL 
Energy. 

W wielu zakładach górniczych prowadzących dotychczas eksploatację metodą 
odkrywkową, kończą się te części pokładów, które dalej mogą być – z zastosowaniem 
tejŜe metody – eksploatowane w sposób ekonomicznie opłacalny i w miejscach tych 
coraz częściej przechodzi się na eksploatację głębinową. 

JeŜeli dodać do tego, Ŝe większa część tych kopalń głębinowych nie wymaga 
ogromnych nakładów na infrastrukturę – zwłaszcza tę związaną z transportem piono-



Górnictwo i Środowisko 

 142 

wym urobku – i zatrudnia około 200–300 osób załogi, wnioski na temat kosztów ta-
kiej eksploatacji odnoszących się do ceny jednostkowej węgla, nasuwają się same. 

Są to zresztą podobne wnioski, jakie dotyczą polskich zakładów eksploatacyj-
nych, które niestety nie mają tyle „szczęścia górniczego” do warunków naturalnych, 
jak i obecnego otoczenia techniczno-ekonomicznego. Jedyną drogą do utrzymania 
rentowności jest zachowanie właściwej relacji pomiędzy nieuniknionymi kosztami 
prowadzenia działalności wydobywczej a wielkością uzyskiwanego wydobycia.  
Polska – członek Unii Europejskiej – jest największym producentem węgla w ramach 
tejŜe Unii. Ten fakt daje szereg potencjalnych moŜliwości pod warunkiem, Ŝe strategia 
rozwoju polskich zakładów wydobywczych oraz zastosowanie najnowocześniejszego 
sprzętu, zmniejszającego konieczność utrzymywania wielu frontów wydobywczych na 
rzecz zwiększenia koncentracji wydobycia, doprowadzą do konkurencyjności naszego 
węgla w stosunku do węgla dostarczanego do Europy drogą morską.  

DuŜym atutem moŜe być tutaj paradoksalnie fakt, iŜ węgiel pozyskiwany u nas  
z pokładów zalegających na duŜych głębokościach posiada znacznie lepszy skład  
i właściwości niŜ węgle z wielu zagłębi światowych prowadzących eksploatację na 
niewielkich głębokościach. Zmniejszenie kosztów wydobycia poprzez koncentrację 
moŜe zwiększyć równieŜ atrakcyjność cenową polskiego węgla w eksporcie – zwłasz-
cza do krajów rozwijających się, które pomimo prowadzenia własnego wydobycia 
ciągle jeszcze będą na drodze swojego rozwoju importować znaczącą ilość węgla 
przez wiele lat. 

4. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY DŁUGOŚCIANOWE 

Systemy długościanowe umoŜliwiające koncentrację wydobycia pozwalającą osią-
gnąć rezultaty powyŜej 10 tysięcy ton węgla na dobę są zupełnie innymi kompleksami 
maszynowymi, niŜ produkowane i stosowane w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. 

Podstawową tendencją obserwowaną w ich rozwoju jest dąŜenie do: maksymali-
zacji etapów operacji czysto technologicznych w stosunku do etapów, które  
w sposób nieunikniony tracone są ze względów organizacyjno-technicznych, czyli 
innymi słowy maksymalizacja operacji urabiania i transportu urobku w stosunku do 
modernizacji obudowy, przenośników, napędów i innych urządzeń.  

Cel ten osiągalny jest przez takie czynniki, jak: 
• WydłuŜanie wybiegów ścian. 
• Zwiększanie długości ścian wydobywczych.  
• Zwiększanie mocy i prędkości urabiania kombajnów ścianowych. 
• Zwiększanie szerokości rynien przenośników zgrzebłowych. 
• Zastosowanie nowoczesnych systemów przesypu pomiędzy przenośnikiem ścia-

nowym a podścianowym w celu ułatwienia procesu kierowania duŜą strugą urob-
ku zmieniającego kierunek przemieszczania się. 

• Zastosowanie nowoczesnych systemów przesypu na przenośnik taśmowy, wydłu-
Ŝających okresy ciągłej pracy systemów odstawy pomiędzy nieuniknionymi okre-
sami ich przebudowy w kierunku biegu ściany. 

• Zastosowanie większych szerokości taśm przenośników taśmowych, umoŜliwiają-
cych odbiór zwiększonej nadawy od strony przenośników zgrzebłowych. 
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• Zastosowanie wytrzymałych taśm jednoprzekładkowych (monoplay), umoŜliwia-
jących zwiększenie ilości taśmy moŜliwej do zmagazynowania w zasobnikach  
taśmowych (zwiększenie długości odcinków taśmy podlegających wycince). 

• Zastosowanie w pełni zautomatyzowanych systemów sterowania pracą urządzeń 
kompleksu ścianowego. 

• Monitorowanie stanów i parametrów pracy urządzeń kompleksu ścianowego. 

PowyŜsze czynniki, wpływające na sprawność i wydajność nowoczesnych syste-
mów ścianowych, implikują szereg nowych wymagań i wniosków rozwojowych, któ-
re projektanci urządzeń oferowanych przez Grupę muszą uwzględnić przy projekto-
waniu podstawowych maszyn składających się na kompleks ścianowy. 

 

Rys. 5a. Kompleks ścianowy niski z widokiem systemu przenośników zgrzebłowych 

 

Rys. 5b. Kompleks ścianowy niski z widokiem systemu przenośników zgrzebłowych 
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4.1. Kombajn ścianowy 

Kombajn ścianowy to podstawowa maszyna odpowiedzialna za proces urabiania 
calizny węglowej i załadunek urobku na przenośnik ścianowy. Skuteczna wydajność 
tej maszyny decyduje o wydajności całego systemu. Główne tendencje rozwojowe 
tychŜe urządzeń będą dotyczyć: 
• Zwiększenia mocy dostępnych w organach urabiających – juŜ obecnie moc przy-

padająca na jeden organ osiąga poziom 500 kW do nawet 1000 kW. 
• Zwiększenia prędkości urabiania calizny węglowej – dzięki wystarczającej  

mocy urabiania (a nawet zapasowi tejŜe) moŜliwym staje się prowadzenie proce-
sów urabiania z prędkościami przekraczającymi 10 m/min, a sięgającymi nawet  
18–20 m/min. 

• Zastosowania elektrycznych systemów posuwu kombajnu – dzięki którym uprasz-
cza się jego konstrukcja i spada liczba potencjalnych źródeł awarii i przestojów. 
Przy zastosowaniu przemiennika częstotliwości moŜliwym staje się automatyczna 
kontrola relacji pomiędzy oporami urabiania calizny a dostosowaniem prędkości 
posuwu roboczego kombajnu. Tendencją staje się obecnie zastosowanie dwóch fa-
lowników na kombajn, podniesienie napięcia zasilania tychŜe falowników, a takŜe 
zastosowanie dodatkowych ramieniowo-bębnowych kruszarek kęsów, których za-
daniem jest zmniejszenie rozmiarów brył urobionego węgla przy urabianiu kom-
bajnem w kierunku chodnika nadścianowego. 

 

Rys. 6. Nowoczesny kombajn ścianowy KSW -1140E o napędzie elektrycznym i mocy  
w organie 500 kW (3,3 kV) 
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W oczywisty sposób tego typu maszyna urabiająca wyposaŜona musi być w moŜ-
liwość zdalnego sterowania, monitorowania stanu jej systemów oraz zabezpieczeń 
przed uszkodzeniami pochodzącymi ze sposobu jej obsługi. Dane te, w ramach moni-
toringu całego systemu, muszą być swobodnie dostępne w ramach ogólnego systemu 
monitorowania ściany wydobywczej. 

Zwykle – z uwagi na duŜą prędkość posuwu – system posiadać będzie elementy 
umoŜliwiające precyzyjne ustalenie bieŜącego połoŜenia kombajnu w ścianie wydo-
bywczej, co z kolei umoŜliwi inicjację sekwencji pracy innych elementów systemu 
ścianowego takich, jak obudowa zmechanizowana i przenośnik ścianowy w funkcji 
połoŜenia maszyny urabiającej. 

Podstawowym napięciem zasilającym silniki rozwijające tak duŜe moce będzie 
napięcie 3,3 kV, które umoŜliwi osiągnięcie oczekiwanych parametrów mocy przy 
relatywnie małych gabarytach silników i pozostałych elementów wyposaŜenia. Wraz 
ze wzrostem mocy – w wielu wypadkach moŜliwym będzie zwiększenie szerokości 
zabioru do 1,0 metra. 

Światową tendencją wypracowaną na podstawie doświadczeń głównych produ-
centów tych kombajnów, jak równieŜ ich uŜytkowników w najbardziej wydajnych 
kompleksach ścianowych, staje się zapewnienie odpowiednio duŜych nadmiarów mo-
cy zainstalowanej w stosunku nawet do teoretycznych wyliczeń zapotrzebowania na tę 
moc. Krytycznym parametrem staje się tutaj ciągłość nieprzerwanej i szybkiej pracy 
maszyny, niezaleŜnie od zmieniających się warunków urabiania calizny. Stąd teŜ Za-
brzańskie Zakłady Mechaniczne – kluczowa firma Grupy – opracowują nową, niespo-
tykaną dotychczas w Polsce rodzinę kombajnów, skierowaną głównie do najbardziej 
wymagających klientów, w tym grupę chińską Shenhua Energy. 

Kombajny te oznaczono roboczo KSW-1820EZ/3,3kV i KSW-2400EZ/3,3kV 
(rys. 7) przeznaczone są do dwukierunkowego mechanicznego urabiania i  ładowania 
węgla w  ścianowym systemie eksploatacji bezwnękowej na przenośnikach zgrzebło-
wych o szerokości trasy 1100–1300 mm wyposaŜonych w drabinki systemu BP  
o podziałce 126 lub 147 mm. Kombajny będą zasilane napięciem 3,3 kV, a regulacja 
prędkości posuwu maszyny będzie realizowana za pomocą dwóch przemienników 
częstotliwości zainstalowanych w zespole zasilająco-sterującym, co umoŜliwi zasto-
sowanie jednego przewodu zasilającego całą maszynę. 

W skład kombajnów wchodzić będą następujące zasadnicze zespoły: 
• dwa ciągniki elektryczne (prawy i lewy),  
• dwie przekładnie boczne (prawa i lewa), 
• dwa ramiona typu R500/750 (prawe i lewe) i R1000, 
• organ urabiający lewy, 
• organ urabiający prawy, 
• ładowarka osłonowa lewa, 
• ładowarka osłonowa prawa, 
• zespół zasilająco-sterujący, 
• kruszarka kęsów, 
• zespół osłon, 
• zespół płozy, 
• mocowanie przewodów zasilających. 
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Rys. 7. Rysunek najnowszego kombajnu ścianowego KSW-1820EZ, o mocy w ramieniu 1000 kW 

Tabela 1. Parametry techniczne kombajnów KSW-1820EZ/3,3 kV oraz KSW-2400EZ/3,3 kV: 
TYP KOMBAJNU KSW-1820EZ/3,3 kV KSW-2400EZ/3,3 kV 

Wysokość urabiania  2,2–5,5 m 2,7–6,3 m 
Podcięcie spągu  0,350 m 0,350 m 
Średnice organów urabiających φ2,0–φ2,7 m φ2,3–φ3,0 m 
Zabiór  0,8–1,0 m 0,8–1,0 m 
Zainstalowana moc  1820 kW 2410 kW 

– napęd organów urabiających  Max. 2 × 750 kW max 2 × 1000 kW 
– napęd posuwu  2 × 90 kW 2 × 120 kW 
– napęd kruszarki 1 × 110 kW 2 × 110 kW 
– napęd modułu hydraulicznego  min. 30 kW min. 60 kW 

Napięcie zasilania  3,3 kV 3,3 kV 
Zespół napędowy (podziałka drabinki 126 mm) zazębienie bezpośrednie 90 kW 120 kW 

– prędkość posuwu regulowana elektrycznie  0–30,3 m/min 0–30,3 m/min 
– zakres regulacji częstotliwości 0–max. 120 Hz 0–max. 120 Hz 
– nominalna siła posuwu w zakresie 0–50 Hz 2 × 428 kN = 856 kN 2 × 5692 kN = 1138,4 kN 
– prędkość przy 50 Hz 12,6 m/min 12,6 m/min 

Zespół napędowy (podziałka drabinki 147 mm) zazębienie bezpośrednie 90 kW 120  kW 
− prędkość posuwu regulowana elektrycznie 0–31,4 m/min. 0–31,4 m/min. 
− zakres regulacji częstotliwości 0–max. 120 Hz 0–max. 120 Hz 
– nominalna siła posuwu w zakresie 0–50 Hz 2 × 413 kN = 826 kN 2×549,2 kN = 1098,4 kN 
– prędkość przy 50 Hz 13,0 m/min 13,0 m/min 

Zespół napędowy (podziałka drabinki 126 mm) zazębienie pośrednie 90 kW 120 kW 
– prędkość posuwu regulowana elektrycznie  0–25,2 m/min 0–25,2 m/min 
– zakres regulacji częstotliwości 0–max. 120 Hz 0–max. 120 
– nominalna siła posuwu w zakresie 0–50 Hz 2 × 514 kN = 1028  kN 2 × 683,6 t = 1337,2 kN 
– prędkość przy 50 Hz 10,5 m/min 10,5 m/min 

Zespół napędowy (podziałka drabinki 147 mm) zazębienie pośrednie 90kW 120 kW 
– prędkość posuwu regulowana elektrycznie  0–25,2 m/min 0–25,2 m/min 
– zakres regulacji częstotliwości 0–max. 120 Hz 0–max. 120 Hz 
– nominalna siła posuwu w zakresie 0–50 Hz 2 × 514 kN = 1028 kN 2 × 68.3,6 kN = 1367,2 kN 
– prędkość przy 50 Hz 10,5 m/min 10,5 m/min 

Maksymalne podłuŜne nachylenia ściany ±35° 
Maksymalne poprzeczne nachylenia ściany ±10°; (±20° przy prowadzeniu podwójnym) 
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Oba typy kombajnów wyposaŜone będą w nowoczesną sieć połączeń elektrycz-
nych typu CAN. Schemat sieci CAN przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rys. 8. Schemat nowoczesnej sieci połączeń elektrycznych typu CAN, zastosowanej w systemie 
sterowania kombajnem typy KSW-1820 EZ i KSW-2400EZ 

  

Rys. 9. Skrzynia aparaturowa kombajnu elektrycznego 
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4.2. System przenośników zgrzebłowych 

Przenośniki te – ścianowy i podścianowy – będą musiały zabezpieczyć moŜli-
wość załadunku i odstawy bardzo duŜej ilości urobionej calizny węglowej. Będąc 
jednocześnie torem, po którym porusza się maszyna urabiająca, ich rozmiary i para-
metry będą musiały zapewnić zdolność do odebrania urobku oraz odpowiednie do 
oczekiwanej wydajności rozmiary, trwałość i wytrzymałość poszczególnych elemen-
tów i podzespołów, jak i skoordynowany system sterowania ich pracą. Podstawową 
tendencją będzie równieŜ zwiększanie mocy napędów na skutek zwiększenia długości 
ścian wydobywczych – przy zastosowaniu ujednoliconego systemu zasilania silników 
opartego równieŜ o napięcie 3,3 kV. Przewiduje się, Ŝe takim typowym przyszłościo-
wym przenośnikiem ścianowym oferowanym przez Grupę, będzie przenośnik dla 
obsługi ściany o długości 250–400 metrów, spełniający następujące załoŜenia tech-
niczne: 
• Typ trasy –  rynna lano-spawana dolnodomknięta o szerokości 1100–1300 mm. 
• Podziałka trasy 1750 mm lub 2000 mm i związany z tym typ trasy napędu typu 

JUMBOTRACK, o podziałce 147 mm. 
• Grubość płyty ślizgowej rzędu 45–60 mm. 
• śywotność gwarantowana – 10 do 12 mln ton. 
• Wydajność teoretyczna – powyŜej 3500 ton urobku na godzinę. 
• Typ zgrzebła – kute, dwułańcuchowe. 
• Łańcuchy napędowe – płaskie, 38 do 48 mm. 
• Siedmiozębne bębny napędzające. 
• Przekładnie klasy 45 do 65 według RAGN. 
• Zastosowanie silników dwubiegowych z tzw. przemiennikowym soft startem lub 

jednobiegowych z zastosowaniem sprzęgieł hydraulicznych stałoopróŜnialnych. 
• Typ wysypu – boczny, boczny na zintegrowanej podbudowie, krzyŜowy. 
• Napęd – 2×860 kW do 2×1200 kW; 3,3 kV. 

Przenośnik taki będzie wyposaŜony w system monitoringu pracy, jak równieŜ 
układ dynamicznej kontroli naciągu łańcucha, umoŜliwiający równieŜ natychmiastowe 
odcięcie napędu w momencie pęknięcia ogniwa lub zaklinowania zgrzebła. System 
ten będzie integralnym systemem układu sterowania ścianą wydobywczą. Skojarzony 
on będzie z przenośnikiem podścianowym o odpowiednio zwiększonej wydajności 
(szerokości trasy lub prędkości łańcucha), kruszarką kęsów z systemem odsysania 
pyłów, stacją zwrotną przenośnika taśmowego, umoŜliwiającą najazd na odległości do 
kilkunastu metrów, w celu wydłuŜenia okresów pracy przenośnika taśmowego bez 
konieczności zatrzymywania jego biegu. 

Przykładem, aczkolwiek wyjątkowym na obecne czasy, jest przenośnik ścianowy 
dla kopalni „Ulan” w Australii, gdzie trwają przygotowania do wyposaŜenia i uru-
chomienia wysoko wydajnej ściany o długości 400 metrów. Jest to przenośnik  o sze-
rokości trasy 1200 mm przy podziałce obudowy 2000 mm. Napęd realizowany jest za 
pośrednictwem przekładni rzędu 65, łańcuchem płaskim 48 mm oraz sumarycznym 
napędem (wraz z przenośnikiem podścianowym) przekraczającym moc 2,4 MW. 
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Przykłady rozwiązań nowoczesnych przenośników ścianowych prezentowane są 
na rysunkach 10–18. 

  

Rys. 10. Widok wysypu krzyŜowego przenośnika klasy 1300/340 

  

Rys. 11. Nowoczesny przenośnik ścianowy z 
wysypem krzyŜowym 

Rys. 12. System dynamicznego nadąŜnego 
napinania łańcucha 

 

 
 

Rys. 13. Kruszarka o wydajności 4500 ton  
na godzinę 

Rys. 14. Kompletne rynny liniowe przenośnika 
klasy 1300/340 
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Rys. 15. Wysyp przenośnika podścianowego klasy 
1300 na stację najazdowo-zwrotną 

Rys. 16. Rozwiązanie zastawek rynien liniowych 
w przenośniku do wysokich pokładów 

 

Rys. 17. System monitoringu stanów przenośnika i otoczenia 

Tabela 2. Charakterystyka przenośnika TAGOR-340/1300 jako najmocniejszego urządzenia w tej grupie 
Zainstalowana moc na napędzie wysypowym do 1 lub 2 × 1000 kW 
Zainstalowana moc na napędzie zwrotnym do 1 × 1000 kW 
Wielkość przekładni 25, 35, 45 wg RAG N 335000 
Opcje wysypu boczny lub krzyŜowy 
Długość max przenośnika ok 400 m 
Łańcuch zgrzebłowy Ø42 × 146 lub Ø48 × 152 
Gwiazda łańcuchowa z =7, Ø42 × 146 lub Ø48 × 152 
System napinania łańcucha przystawką hydrauliczną 
Podziałka rynny 1750 mm 
Wysokość profilu 340 mm 
Kąt nachylenia podłuŜnego ±35° 
Kąt nachylenia poprzecznego ±20° 
Kąt przegięcia rynien w poziomie ok. 1,3° w pionie do 2,5° 
Prędkość łańcucha 0,93 lub 1,34 m/s 
Wydajność przenośnika – rzeczywista 3500 t/h 
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Rys. 18. Projekt przenośnika podścianowego z kruszarką kęsów i zwrotnią przenośnika taśmowego 

5. PRZENOŚNIK TA ŚMOWY 

Odbiór strugi urobku ze ściany wydobywczej na poziomie przekraczającym 
10.000 ton na dobę, jest niemoŜliwy z zastosowaniem taśm o szerokości 1000 mm. 
Podstawową szerokością taśmy będzie szerokość 1200 mm, a z czasem być moŜe  
i więcej. Istotnym czynnikiem będzie tutaj równieŜ moŜliwość wydłuŜenia ciągłej 
pracy, przez zwiększenie długości odcinków taśmy podlegających wycince do 300  
i więcej metrów, na skutek zastosowania taśm cieńszych, jednoprzekładkowych. 
Wzrosną równieŜ (z uwagi na większe szerokości i prędkości taśmy, jak teŜ i długości 
wybiegów ścian) moce napędów przenośników taśmowych. Z czasem standardem 
stanie się zastosowanie soft startu (lub sprzęgieł hydraulicznych) oraz silników o na-
pięciu zasilania 3,3 kV. Tendencją rozwojową będzie równieŜ takie skoordynowanie 
postaci konstrukcyjnych przenośnika podścianowego, kruszarki oraz zwrotni najaz-
dowej przenośnika, aby doprowadzić do minimalizacji rozmiarów filarów technolo-
gicznych po wybiegu ścian. 

6. OBUDOWA ZMECHANIZOWANA 

Obudowa zmechanizowana jest podstawowym, z punktu widzenia utrzymania  
i zabezpieczenia wyrobiska, elementem zmechanizowanego kompleksu wydobywczego. 

Wzrost gabarytów urządzeń kompleksu wydobywczego, odpowiadających za 
urabianie i odstawę urobku, jak równieŜ wzrost zabiorów kombajnów ścianowych, 
powodują i dalej będą powodowały przyrost rozpiętości wyrobiska ścianowego, które 



Górnictwo i Środowisko 

 152 

powinno być zabezpieczone i utrzymywane przez obudowę zmechanizowaną. O ile 
obudowy lat 80. i z początku lat 90. ubiegłego wieku zmuszone były utrzymywać 
wyrobiska o rozpiętościach zwykle od 3 do 4,5 metra, o tyle obecnie rozpiętości  
te wzrastają do zakresu rzędu 5 do 6,5 metra (i więcej). 

Wzrost rozpiętości wyrobisk przekłada się w oczywisty sposób na wzrost zapo-
trzebowania na podporność obudów. JuŜ obecnie producenci prowadzą dokładną ana-
lizę zapotrzebowania na nią w konkretnym otoczeniu geologicznym wyrobiska, jak 
równieŜ przy określonych postępach dobowych przodków ścianowych. W efekcie 
tych analiz, niezwykle waŜne okazuje się właściwe rozparcie sekcji po jej przekładce, 
jak i wartość siły wstępnego rozparcia. Okazuje się w praktyce, Ŝe wspomniana pod-
porność wstępna – jako częściej występująca w rzeczywistości w obudowie niŜ pod-
porność robocza, przy szybko postępujących przodkach ścianowych, decyduje głów-
nie o jakości utrzymania stropu. Powinna ona być zatem moŜliwie największa.  
W praktyce sprowadza się ona wartościowo do zakresu od 0,85–0,9 wartości podpor-
ności roboczej, wynikającej z nastaw na blokach zaworowych. PoniewaŜ w technice 
zaworowej optymalny zakres regulowanych ciśnień mieści się pomiędzy 25–55 MPa, 
decyduje to – razem z zapotrzebowaniem na duŜą podporność sekcji – o zastosowaniu 
średnic roboczych stojaków od φ300 do φ400 mm. 

 

Rys. 19. Obudowa zmechanizowana TAGOR-16/32-POz, podziałka 1,75 m, stojaki φ400 

Zastosowanie zaś średnic większych niŜ φ320 mm, wymusza rozszerzenie po-
działki obudowy z 1500 do min. 1750 mm. Fakt ten równieŜ wpływa na konieczność 
zastosowania odpowiednio skojarzonej podziałki rynien przenośnika ścianowego 
równieŜ 1750 mm. Ten aspekt w konsekwencji ma wpływ na masy sekcji obudów, 
które muszą podlegać optymalizacji cięŜarowej z zastosowaniem narzędzi kompute-
rowych, jak równieŜ stosowanie materiałów wyŜszej klasy wytrzymałościowej  
(zamiast stali klasy S355 i S420 – SQL690). Fakt ten komplikuje nieco procesy  
spawalnicze i eliminuje zarazem wytwórców nieposiadających odpowiedniego wypo-
saŜenia i doświadczenia technologicznego. 
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Konstrukcje obudów zmechanizowanych będą ulegały maksymalnemu uprosz-
czeniu co do liczby wypełnianych funkcji. Znikną praktycznie (poza zastosowaniami 
na końcach ścian) rozwiązania posługujące się wszelkiego typu stropnicami wychyl-
no-wysuwnymi, wysuwnymi, jak teŜ innymi komplikacjami. DąŜenie do podnoszenia 
podporności obudów, w praktyce wpływa tak na opóźnienie osiadania warstw stropo-
wych nad wyrobiskiem ścianowym, Ŝe – przy dodatkowo zwiększonych postępach 
dobowych – zapas podporności spowoduje zniknięcie lub co najmniej zmniejszenie 
liczby problemów z opadającym stropem lub ociosem, które to zjawiska były zwykle 
skutkiem niedoborów podporności lub – rzadziej – złych proporcji między nimi. Za-
pas tejŜe będzie równieŜ pomocny przy przechodzeniu uskoków tektonicznych, czy 
teŜ innych zaburzeń. 

Typowym rozwiązaniem z zakresu konstrukcji obudowy będą tutaj obudowy  
o jednolitej i zwartej konstrukcji stropnic, ze spągnicami typu „katamaran” z syste-
mem podnoszenia przodów spągnic. Stojaki o zakresie średnic od φ350 do φ430 mm. 
Sekcje obudowy będą prowadzone „z krokiem wstecz” i sterowane z zastosowaniem 
systemów elektrohydraulicznych. W poniŜszej tabeli przedstawiono zaleŜność pomię-
dzy szybkością urabiania współczesnych kombajnów a czasem, z jakim organ urabia-
jący mija pojedynczą sekcję. 

Tabela 3. ZaleŜność między szybkością urabiania a czasem mijania przez organ urabiający pojedynczej 
sekcji 

Prędkość robocza kombajnu 
[m/min] 

Czas mijania organem sekcji o 
podziałce 1500 mm [s] 

Czas mijania organem sekcji  
o podziałce 1750 mm [s] 

7 12,8 14,9 
12 7,5 8,75 
18 5,0 5,83 
22 4,05 4,73 

Jak wynika z tabeli 3 – przedstawione czasy odnoszą się do operacji np. składania 
osłon czoła ściany przed nadchodzącym organem urabiającym, jak równieŜ do czasów 
przekładki sekcji w nowo otwartą przestrzeń w celu moŜliwie jak najszybszego jej 
podparcia. Wyraźnie widać, Ŝe dla prędkości urabiania od 12 metrów na minutę 
wzwyŜ, czas manewru sekcją i jej funkcjami hydraulicznymi pozostaje poza zdolno-
ściami percepcji ludzkiej. Dlatego teŜ operacje te będą musiały być wykonywane au-
tomatycznie. W systemie sterowania i monitoringu ściany stosowane powszechniej 
będą zatem systemy precyzyjnie ustalające połoŜenie kombajnu w stosunku do po-
szczególnych sekcji obudowy i zaleŜnie od tego system sterowania będzie uruchamiał 
poszczególne sekwencje pracy sekcji. 

DuŜe średnice stojaków hydraulicznych i pozostałej hydrauliki siłowej będą wy-
magały zapewnienia duŜych wydajności pomp zasilających ścianę, jak równieŜ odpo-
wiednich średnic magistral zasilających oraz przewodów w układzie hydraulicznym, 
w celu zapewnienia właściwych charakterystyk przepływu i uniknięcia zjawisk dyna-
micznych w tych układach. Odpowiednio teŜ będą musiały być dopasowane średnice 
w zaworach stosowanych w układzie (DN20, DN12 w miejsce DN12 i DN10). Typo-
wym rozwiązaniem magistral zasilających będzie prowadzenie co najmniej magistrali 
zasilającej w postaci podatnych rur stalowych o średnicy co najmniej φ 50 mm. 
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Rys. 20. Obudowa zmechanizowana TAGOR-11/23-POz, podziałka 1,75 m, stojaki φ380; 9000 kN 
(SHENHUA – SHENDONG) 

  

Rys. 21. Obudowa TAGOR-22/43-POz; podziałka 1,75 m; stojaki φ400; 12 000 kN 
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Rys. 22. System elektrohydraulicznego sterowania i monitoringu kompleksu ścianowego 

Pozytywnym skutkiem wynikającym ze zwiększenia podziałki obudowy, będzie 
relatywny spadek liczby sekcji potrzebnych do utrzymania określonej długości frontu 
wydobywczego, co prezentuje poniŜsza tabela. 

Tabela 4. RóŜnice w liczbach sekcji o zróŜnicowanych podziałkach obudowy w funkcji długości ściany 
Długość ściany w [m] 200 250 300 
Liczba sekcji o podziałce 1500 mm 134 [201 m] 166 [249 m] 200 
Liczba sekcji o podziałce 1750 mm 115 [201,25 m] 143 [250,25 m] 171 [299,25 m] 
RóŜnica w liczbie sekcji 19 23 29 
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7. PODSUMOWANIE 

Nowoczesne systemy długościanowe zmienią (i juŜ zmieniają) oblicze zakładów 
wydobywczych w skali całego świata. W sposób istotny wzrasta teŜ ich koszt w po-
równaniu do rozwiązań z przełomu lat 80.–90. ubiegłego wieku, jednak nie moŜna do 
wspomnianych systemów przykładać tej samej miary. MoŜliwy przez zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań istotny wzrost wydajności i koncentracji wydobycia prowa-
dzi do bardzo istotnego spadku udziału kosztów pozyskania węgla. Przy załoŜeniu,  
Ŝe pojedynczy nowoczesny system jest w stanie zastąpić kilka starszych systemów bez 
spadku ogólnego wydobycia kopalni a nawet – w wielu wypadkach – przy wzroście 
tegoŜ całkowitego wydobycia, daje równieŜ dodatkowe oszczędności. Spadają koszty 
utrzymania infrastruktury podziemnej związanej z prowadzeniem eksploatacji z udzia-
łem kilku do kilkunastu systemów starszego typu. Niewątpliwym wyzwaniem jest 
tutaj konieczność zapewnienia odpowiednio dobranego systemu zasilania energetycz-
nego takich systemów, z uwzględnieniem znacznie wyŜszych mocy elektrycznych, 
napięć zasilających, systemów transmisji danych. Wzrastają równieŜ wymagania co 
do wiedzy i kwalifikacji personelu i kadry obsługującej takie systemy, jednak spada 
zapotrzebowanie na ogólną liczbę pracowników. Pod kątem stosowania takich syste-
mów, zmienia się równieŜ strategia planowania frontów wydobywczych i generalnie 
organizacji pracy kopalń. Jednak tendencje rozwojowe maszyn i urządzeń górniczych 
pójdą obiektywnie patrząc w takich właśnie kierunkach i tylko takie rozwiązania tech-
niczne i techniczno-organizacyjne pozwolą na utrzymanie się w światowej konkuren-
cji producentów węgla. Ujemną stroną tychŜe zmian jest wzrost odpowiedzialności 
spoczywającej zarówno na obsługujących takie systemy, jak i na ich projektantach, 
producentach i dostawcach. 

W kopalniach prowadzących eksploatację z wykorzystaniem na przykład dwuna-
stu ścian zmechanizowanych – przestój spowodowany awarią jednej z nich nie wpły-
wał w sposób istotny na ogólne wydobycie kopalni. Aktualnie, gdy całe wydobycie 
będzie spoczywało na dwóch (a czasem na jednym) nowoczesnych kompleksach ścia-
nowych, kaŜdy przestój w sposób istotny zaburzy wydobycie. Godzina przestoju 
kompleksu ścianowego w latach 80. ubiegłego wieku i godzina przestoju kompleksu 
obecnie, w swych skutkach róŜnią się zdecydowanie. 

Zapewnienie odpowiedzialności takich urządzeń oraz ich niezawodności i trwało-
ści – coraz częściej teŜ będzie oddawane w ręce jednego projektanta, wykonawcy  
i koordynatora systemu, który będzie w stanie wziąć na swoje barki takie obowiązki. 

Recenzent: dr inŜ. Stanisław Prusek 
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Grzegorz Pawłaszek 
Kompania Węglowa S.A., Katowice 

Strategia organizacyjno-techniczna Kompanii Węglowej S.A. 

Streszczenie 
Kompania Węglowa S.A. w celu usprawnienia swojego funkcjonowania dokonała zmian organiza-

cyjnych, których efektem będzie poprawa skuteczności zarządzania w firmie. Rozwiązanie opiera się na 
oddzieleniu sfery zarządczej od procesów produkcyjnych poprzez utworzenie czterech centrów wydo-
bywczych. Efektem wdroŜenia planowanych zmian strukturalnych będzie koncentracja odpowiedzialno-
ści za strategię oraz organizację zadań związanych z zarządzaniem finansami, sprzedaŜą węgla, czy za-
bezpieczeniem produkcji w Centrali firmy. Realizacja zadań związanych z bieŜącą produkcją węgla oraz 
jej zabezpieczeniem skupi się w centrach wydobywczych. 

W referacie przedstawiono koncepcję ewolucji naturalnie dobranych i w przyszłości skonsolidowa-
nych grup kopalń. Priorytetem planowanych działań organizacyjno-technicznych jest racjonalne wyko-
rzystanie złoŜa i efektywność ekonomiczna eksploatacji. 

The organisational-technical strategy of the Coal Company JSC 

Abstract 
The Coal Company JSC in order to improve its functioning has realised organisational changes. Their 

effect will be the improvement of management efficiency in the firm. The solution is based on the separa-
tion of the management sphere from production processes through the establishment of four production 
centres. The effect of implementation of the planned structural changes will be the concentration of re-
sponsibility for the strategy and organisation of tasks connected with finances management, coal sale or 
production provision in the firm’s Headquarters. The realisation of tasks connected with the current coal 
production and its provision will be concentrated in production centres. 

The paper presents the conception of evolution of naturally selected and consolidated in the future 
groups of mines. The priority of planned organisational and technical activities is rational use of the 
deposit and economic effectiveness of extraction. 

1. WSTĘP 

Kształtowanie granic przedsiębiorstwa zmierza do osiągnięcia w długim czasie 
przewagi konkurencyjnej poprzez ukierunkowanie strategiczne oraz konfigurację kom-
petencji tak, aby zaspokoić potrzeby rynków i spełnić oczekiwania zainteresowanych. 

Zasoby i kompetencje tworzą zdolność strategiczną przedsiębiorstwa, dając im 
moŜliwość działań trudnych do naśladowania. Mają one być nie tyle dopasowane do 
otoczenia, co rozwijane w celu wykorzystania nowych szans. 

Procesy gospodarcze i produkcyjne zachodzące w Kompanii Węglowej S.A. zde-
terminowane są efektem skali, co w konsekwencji spowodowało skutki pozytywne, 
zwłaszcza w zakresie zarządzania finansami, ale równieŜ problemy związane z niewy-
dolnością struktur i procedur zarządczych w sferze produkcyjnej. 

W zarządzaniu procesami produkcyjnymi zwłaszcza w aspekcie gospodarowania 
potencjałem technicznym i zasobowym, zjawisko synergii nie okazało się faktem wy-
stępującym wprost. 

Z integracji 23 kopalń i zakładów górniczych (w początkowej fazie) niestety nie 
wynikały przesłanki do optymalnego wykorzystania majątku produkcyjnego i zaso-
bów węgla. 
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NaleŜało zatem zmienić filozofię postrzegania poszczególnych zakładów górni-
czych jako odrębnych ogniw produkcji, w kierunku modelu wzajemnego dopełnienia 
się sumy ich potencjału produkcyjnego i zasobowego. 

Odejście od postrzegania pojedynczej kopalni jako układu zamkniętego i rozpa-
trywania jej rozwoju zwłaszcza w aspekcie inwestycyjnym, pozwoliło na zmianę ho-
ryzontów i stworzenie wizji w układzie przestrzennym i ekonomicznym, w której 
optymalizuje się procesy produkcyjne, inwestycyjne, handlowe i gospodarcze celem 
uzyskania maksymalnego zysku. 

Docelowy model funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. zawiera mechanizmy 
systemowe pozwalające na wykorzystanie infrastruktury technicznej nie pojedynczej 
kopalni, lecz grup kopalń. Dzięki takiemu podejściu moŜliwe będzie: 
• pełne wykorzystanie moŜliwości zakładów przeróbczych, 
• zoptymalizowanie układów wentylacyjnych (w przypadkach połączenia dołowe-

go), a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa pracy, 
• wydłuŜenie wybiegów ścian w obszarach przygranicznych, dzięki zmianom granic 

eksploatacyjnych między kopalniami, 
• pełniejsze wykorzystanie podstawowych środków produkcji, w tym obudowy 

zmechanizowanej i przenośników ścianowych, 
• podejmowanie decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do utrzymania lub odtwo-

rzenia mocy produkcyjnych dla grupy kopalń, co w konsekwencji zapewni opty-
malizację nakładów inwestycyjnych, 

• podejmowanie decyzji dotyczących poziomu wydobycia z danej partii pokładu  
(a więc węgla o określonej jakości) w oparciu o analizę segmentacji rynku; prze-
widuje się np. ograniczenie produkcji węgla energetycznego w kopalni X, jeŜeli  
w kopalni Y zbliŜony parametrowo produkt moŜe być pozyskiwany taniej. 

Efektywne zarządzanie wiąŜe się z budowaniem struktury produkcji pod potrzeby 
rynku. 

W walce o rynek, o klienta, nadrzędnym jest wspólny interes całego przedsiębior-
stwa, a nie partykularne zyski poszczególnych kopalń, stąd wyznaczane zadania pro-
dukcyjne dla kopalń powinny być optymalne dla całej firmy. 

Produkowany przez Kompanię Węglową S.A. węgiel musi spełniać w maksymal-
nym stopniu oczekiwania odbiorców oraz być konkurencyjny na rynku. Co waŜniej-
sze, produkt musi być atrakcyjny dla kaŜdej grupy odbiorców. 

Szeroka gama produkowanych przez KW S.A. i oferowanych na rynku węglo-
wym sortymentów (zarówno węgiel koksujący typu 35.1, 34.1, 34,2, jak i energetycz-
ny) jest mocną stroną firmy. Przy tak szerokim asortymencie firma jest bardziej od-
porna na załamanie się któregoś z rynków. 

Kompania Węglowa S.A. jako producent węgla obejmuje ponad 50% krajowego 
rynku węglowego. Jest największym producentem węgla w Polsce. Ale nawet mając 
taką pozycję moŜna i naleŜy szukać takich rozwiązań, które tę pozycję wzmocnią. 

Podejmowane działania powinny przygotować Kompanię do zmian mogących za-
istnieć na rynku węglowym. 

W Kompanii Węglowej S.A. począwszy od 1 lutego 2007 roku funkcjonują czte-
ry centra wydobywcze, będące terenowymi delegaturami Centrali KW S.A. – koordy-



POLSKI KONGRES GÓRNICZY    Sesja 5: Innowacyjne Górnictwo 

 159 

nujące działalność podległych mu zakładów górniczych, przy czym przeprowadzone 
zmiany struktury organizacyjnej Kompanii Węglowej S.A. nie powodują zmian do-
tychczasowych nazw kopalń i zakładów górniczych. Przedsiębiorcą górniczym jest 
nadal Kompania Węglowa S.A. 

2. BAZA ZASOBOWA 

2.1. Wielkość bazy zasobowej 

Obszary górnicze kopalń Kompanii Węglowej S.A. o łącznej powierzchni  
747,1 km2 znajdują się na terenie 50 gmin województwa śląskiego i małopolskiego. 

ZłoŜa kopalń Kompanii Węglowej S.A. połoŜone są na obszarze całego Górno-
śląskiego Zagłębia Węglowego: w Niecce Głównej, Siodle Głównym, Niecce Bytom-
skiej, Chwałowickiej i Jejkowickiej. Obejmują praktycznie cały profil karbonu pro-
duktywnego od warstw łaziskich (grupa 200) do jaklowieckich (grupa 700). Wykazują 
znaczne zróŜnicowanie pod względem budowy geologicznej (w szczególności tekto-
niki), stopnia sczerpania zasobów, stopnia rozpoznania, parametrów jakościowych 
pokładów węgla oraz zagroŜeń naturalnych. 

Kopalnia
Zasoby operat.

[mln ton]
31.12.2006 r.

Piekary 22,688
Bobrek-Centrum 65,252
Bolesław Śmiały 28,272
Knurów 129,216
Sośnica-Makoszowy 129,279
Szczygłowice 68,344
Bielszowice 153,711
Halemba 208,590
Pokój 30,579
Polska-Wirek 10,818
Brzeszcze-Silesia 110,976
Piast 161,555
Ziemowit 159,379
Chwałowice 153,909
Jankowice 137,424
Marcel 34,158
Rydułtowy-Anna 70,358
Razem 1 674,508

Zasoby operatywne na stan 31.12.2006 r.
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Wielkość zasobów operatywnych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 

2.2. Zamierzenia dotyczące powiększenia bazy zasobowej 

Kompania Węglowa S.A. podejmuje szereg działań mających na celu przejmo-
wanie złóŜ kopalń zlikwidowanych i złóŜ niezagospodarowanych. 

W przypadku kopalń zlikwidowanych przeanalizowano pod kątem moŜliwości 
przejęcia zasobów następujące złoŜa: „Bobrek–Miechowice”, „Bytom I”, „Andalu-
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zja”, „Szombierki”, „Dębieńsko”, „Gliwice”, „Zabrze”, „Wawel”, „Polska”, „Prezy-
dent”, „Rymer”, „1 Maja”, „Rozalia”, „Barbara-Chorzów”, „Siemianowice”, „Pstrow-
ski” i „Jadwiga”. 

Działania mające na celu przejęcie złóŜ kopalń zlikwidowanych podjęły dotych-
czas kopalnie „Piekary”, „Bobrek-Centrum” i „Szczygłowice”. Do chwili obecnej 
przejęte zostało przez ZG „Piekary” złoŜe „Bytom II-1” będące częścią zlikwidowanej 
kopalni „Bytom II” oraz część złoŜa „Andaluzja”. Pozostałe procesy są na róŜnym 
etapie realizacji i zostaną scharakteryzowane poniŜej. 

Kopalnia „Bobrek-Centrum” jest w trakcie działań zmierzających do uzyskania 
koncesji na eksploatację złoŜa „Bobrek-Miechowice 1” połoŜonego w filarze szybów 
głównych byłej kopalni „Miechowice” i filarze elektrociepłowni „Miechowice” oraz 
zmiany koncesji na eksploatację ze złoŜa „Centrum” polegającą na przyłączeniu do 
tego złoŜa części złóŜ „Bobrek-Miechowice”, „Bobrek-Szombierki”, „Powstańców 
Śląskich” i „Bytom I”. 

W złoŜu „Bobrek-Miechowice 1” udokumentowano 38,464 mln ton zasobów bi-
lansowych; przewiduje się, Ŝe około 20 mln ton będzie moŜliwych do wybrania.  
W złoŜu „Centrum” przyrost zasobów bilansowych wyniósł około 16,0 mln ton i wy-
nika z przejęcia ze złóŜ „Bytom I” i „Powstańców Śląskich” zasobów bilansowych  
w pokładach 615 i 620 oraz udokumentowaniu tego złoŜa do głębokości 1050 m.  
W obu przypadkach sporządzone zostały dokumentacje geologiczne, które zostały 
przyjęte przez Ministra Środowiska. 

W bieŜącym roku KWK „Szczygłowice” otrzymała zgodę Zarządu Kompanii 
Węglowej S.A. na prace mające na celu przejęcie części złoŜa zlikwidowanej  
KWK „D ębieńsko”. 

W złoŜu „Dębieńsko” zalegają węgle koksowe typu 34.2 i 35.1. W Partii Macie-
rzystej, najbardziej interesującej ze złoŜowego punktu widzenia dla Kompanii Wę-
glowej S.A., połoŜonej przy południowo-wschodniej granicy obszaru górniczego 
KWK „Szczygłowice” zalegają pokłady od 357/1 do 408/3. W tej części złoŜa do 
głębokości 1200 m zalega około 83 mln ton zasobów przemysłowych, z czego szacuje 
się, Ŝe 25 mln ton węgla moŜliwych do wydobycia. 

Przewiduje się równieŜ uzyskanie koncesji na części złóŜ niezagospodarowanych 
„Chudów-Paniowy” i „Mikołów” dla kopalni „Halemba”. Do złoŜa „Halemba II” 
przyłączony zostałby zalegający na południu obszar około 14 km2, w którym do głę-
bokości 1300 m zalega około 40 pokładów o zasobach geologicznych, z czego około 
20 o zasobach bilansowych. Przewiduje się przyrost zasobów przemysłowych o około 
65–100 mln ton. 

W związku z planowanym przejęciem przez ZG „Piekary” szybu „Barbara”  
konieczne będzie poszerzenie koncesji na eksploatację złoŜa „Bytom II-1”. Przejęta 
zostanie niewielka część złoŜa zlikwidowanej kopalni „Bytom II”. 
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3. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY W LATACH 2007–2015 

3.1. Przekształcenia organizacyjne 

Z przeprowadzonej oceny stanu aktualnego wyniknęła potrzeba wyeliminowania 
fragmentyzacji zarządzania oraz konieczność usprawnienia funkcjonowania Spółki  
w następujących obszarach działalności: 
• produkcja w zakresie oceny bazy zasobowej, gospodarka złoŜem w perspektywie 

kilkunastu lat pod kątem moŜliwości elastycznego jej dostosowania do oczekiwań 
rynku, organizacja słuŜb górniczych, gospodarka majątkiem, 

• struktura organizacyjna związana z organizacją przetargów, system fakturowania  
i rozliczeń, organizacja słuŜb ekonomiczno-finansowych i księgowych, proces lo-
gistyki, zaopatrzenie i proces produkcyjny, 

• zatrudnienie pod kątem optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich, 
• organizacja procesu sprzedaŜy węgla. 

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. podjął więc działania w kierunku przekształce-
nia modelu zarządzania Spółką, skutkujące poprawą jej sprawności organizacyjnej 
oraz ekonomicznej. 

Filozofia podejścia KW S.A. do integracji i rozwoju przedsiębiorstwa oparta zo-
stała na stopniowych zmianach modelu organizacyjnego, procesów gospodarczych  
i wykorzystywanych technologiach informatycznych. Z uwagi na róŜnorodność ko-
palń KW S.A. proces restrukturyzacji w tym zakresie wymaga odpowiedniego czasu, 
w którym moŜliwe będzie pozyskiwanie spodziewanych efektów. 

Wprowadzona nowa struktura organizacyjna KW S.A. jest oparta na pięciu pio-
nach funkcjonalnych podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu oraz czterech cen-
trach wydobywczych podległych Wiceprezesowi ds. Zarządzania Produkcją. 

Centra wydobywcze zarządzają zakładami górniczymi połoŜonymi w sąsiedztwie, 
tak Ŝe ich obszary górnicze tworzą struktury zwarte pod względem terytorialnym. 
Charakteryzują się równieŜ zbliŜonymi (pod względem ilości) bazami zasobów opera-
tywnych. Zgrupowane w danym centrum zakłady górnicze posiadają podobne warunki 
geologiczno-górniczne (litologia i stratygrafia złoŜa, jakość kopaliny, zagroŜenia natu-
ralne) oraz charakteryzują się zbliŜoną wydajnością produkcji, wynikającą z lokalnych 
warunków górniczych, a ponadto są zdolne zaspokajać zbliŜony segment rynku od-
biorców węgla. 

Z utworzenia centrów wydobywczych wynikają takie zasady funkcjonowania 
Spółki, jak koncentracja odpowiedzialności za opracowanie strategii wydobycia  
i przeróbki węgla, plany inwestycyjne i remontowe oraz zarządzanie energią w Pionie 
ds. Zarządzania Produkcją. Koncentracja zadań związanych z bieŜącą produkcją węgla 
oraz zarządzaniem majątkiem podlegać będzie centrom wydobywczym. 

PoniŜej podano charakterystyki poszczególnych centrów wydobywczych. 

Wyszczególnienie Północ Zachód Wschód Południe Razem 
Zasoby operatywne węgla kamiennego zatwierdzone 
na 31.12.2005 r. [mln ton] 

501,5 530,4 473,5 474,0 1 979,4 

Powierzchnia obszarów górniczych 2006 r. [km2]  136,8 120,6 263,0 223,0 743,4 
Wydobycie węgla w 2006 r. [tys. ton] 14 288,5 10 223,4 14 237,3 11 623,5 50 372,6 
Zatrudnienie według stanu na 31.12.2006 r. [osoby] 20 301 12 013 16 846 15 310 64 470 
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Mapa centrów wydobywczych Kompanii Węglowej S.A. 

Strategia planowania i budŜetowania, zarządzanie środkami pienięŜnymi oraz za-
kupami i gospodarką magazynową odbywać się będzie w ramach Pionu ds. Ekonomi-
ki i Finansów. Towarzyszyć jej będzie integracja zamówień i przetargów oraz logisty-
ki i gospodarki materiałowej w jednym Pionie. Scentralizowana zostanie księgowość 
oraz zarządzanie finansami w skali całego przedsiębiorstwa. 

3.2. Kształtowanie docelowych modeli centrów wydobywczych 

Strategia Kompanii Węglowej S.A. w zakresie restrukturyzacji technicznej ko-
palń polega m.in. na łączeniu kopalń sąsiednich w celu stworzenia zakładów górni-
czych  
o znacznych zasobach węgla, umoŜliwiającym opłacalną eksploatację. W wyniku 
łączenia kopalń (integracji technicznej zakładów górniczych) powstaje moŜliwość 
likwidacji zbędnej infrastruktury technicznej zwłaszcza szybów, wyrobisk korytarzo-
wych i zakładów przeróbczych lub ich części. 

Efektem planowanych zmian będzie: 
• lepsze wykorzystanie złoŜa w rejonie kopalń łączonych oraz stworzenie moŜliwo-

ści znacznego (radykalnego) uproszczenia struktur organizacyjno-technicznych,  
w tym: 
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– uproszczenie sieci wentylacyjnej, 
– zmniejszenie liczby szybów, 
– zredukowanie słuŜb pomocniczych, 
– skrócenie dróg transportowych, 

• bardziej efektywne wykorzystanie majątku, zwłaszcza zakładów przeróbki węgla, 
• optymalne wykorzystanie kadr – racjonalna polityka zatrudnienia. 

Centrum Wydobywcze Zachód 

Planowane w latach 2007–2015 działania restrukturyzacyjne w Centrum Wydo-
bywczym Zachód przewidują rozwój udostępnionej bazy zasobowej oraz upraszczanie 
infrastruktury technicznej. Nie przewiduje się likwidacji zakładów górniczych. 

Do utrzymania planowanej produkcji niezbędne jest udostępnienie zasobów  
w tych pokładach, które ze względu na parametry techniczne i warunki geologiczno- 
-górnicze zapewnią eksploatację efektywną ekonomicznie. Główne przedsięwzięcia 
stanowią: 
• udostępnienie poziomu 1050 w kopalniach „Knurów” i „Szczygłowice”, 
• likwidacja szybu „Krywałd” i uwolnienie zasobów w filarze ochronnym, 
• przejęcie obszaru górniczego „Dębieńsko I” z szybem wentylacyjnym V Zachod-

nim, 
• likwidacja szybu IV KWK „Szczygłowice” i uwolnienie zasobów w filarze 

ochronnym, 
• eliminacja eksploatacji podpoziomowej ścian w pokładach 405/1 i 405/2 w partii 

„B” poniŜej poziomów 660 i 850 m Ruchu Makoszowy, 
• eliminacja eksploatacji podpoziomowej ścian w pokładzie 412/1 poniŜej poziomu 

850 m Ruchu Makoszowy, 
• udostępnienie dodatkowych zasobów Ruchu Sośnica, zlokalizowanych w linii 

przecznic C poniŜej najgłębszego poziomu 950 m przecznicą C10, 
• dokończenie budowy poziomu 850 m Ruchu Makoszowy – udostępnienie złoŜa  

w partii „A”. 

Centrum Wydobywcze Północ 

W latach 2007–2015 w Centrum Wydobywczym Północ zaplanowano szereg 
zmian organizacyjnych mających dostosować istniejącą bazę ludzką i zasobową do 
istniejących warunków rynkowych. 

Uproszczona zostanie struktura zakładów wchodzących w skład Centrum.  
Z obecnie istniejących 6 zakładów górniczych w 2015 r. będą funkcjonowały tylko  
4 zakłady. Zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, poprzez likwidację zbędnych ele-
mentów infrastruktury powierzchniowej (zlikwidowanych zostanie 12 szybów) oraz 
dołowej (likwidacja zbędnych wyrobisk i poziomów). 

Spośród 6 zakładów jeden (KWK „Bobrek Centrum”) pozostanie kopalnią dwu-
ruchową, a w okresie 2007–2015 wskutek łączenia powstaną jeszcze dwa zakłady 
dwuruchowe: „Halemba”–„Polska Wirek” od II półrocza 2007 roku oraz „Bielszowi-
ce”–„Pokój” od 2009 roku. Po wykonaniu wyrobisk połączeniowych i przekierowaniu 
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wydobycia lub sczerpaniu złoŜa zakłady dwuruchowe staną się zakładami jednoru-
chowymi. W strategii załoŜono, Ŝe kopalnie: 
• KWK „Bobrek Centrum” oraz połączona KWK „Halemba” z KWK „Polska Wi-

rek” staną się jednoruchowe w 2009 roku, 
• połączona KWK „Bielszowice” z KWK „Pokój” będzie jednoruchowa od roku 

2012/2013. 

Przewiduje się ponadto, Ŝe kopalnia „Bielszowice” będzie „rozwijała się na połu-
dnie”. 

Centrum Wydobywcze Wschód 

Docelowo Centrum Wydobywcze Wschód realizując planowane zadania wydo-
bywcze w latach 2007–2015 działać będzie w oparciu o trzy oddziały, tj.: 
• Oddział KWK „Brzeszcze – Silesia” – Ruch „Brzeszcze”, 
• Oddział KWK „Piast”, 
• Oddział KWK „Ziemowit”. 

Przewiduje się podjęcie następujących przedsięwzięć restrukturyzacyjnych: 
• dokończenie likwidacji Ruchu II KWK „Piast”, 
• budowa systemu sterowania i monitorowania zrzutu zasolonych wód kopalnia-

nych z wykorzystaniem Ruchu II KWK „Piast” jako zbiornika retencyjno- 
-dozującego dla KWK „Piast” i „Ziemowit”, 

• zakończenie budowy Zakładu Wzbogacania Miałów dla KWK „Piast” oraz „Zie-
mowit”, 

• optymalizacja eksploatacji w obszarach przygranicznych KWK „Piast” i „Ziemo-
wit”, 

• do końca 2007 r. zakończenie wydobycia w obszarze Ruchu Silesia KWK 
„Brzeszcze-Silesia”, a następnie zbycie zorganizowanej części składników mająt-
kowych przedsiębiorstwa, 

• zbycie majątku KWK „Bolesław Śmiały” wraz z załogą do Południowego Kon-
cernu Energetycznego SA – 2008 r. 

Centrum Wydobywcze Południe 

Proces przemian strategicznych w Centrum Wydobywczym Południe charaktery-
zuje dąŜenie do stworzenia modelu grupy skonsolidowanych zakładów górniczych. 

Dla realizacji modelu docelowego pomiędzy kopalniami Centrum przewiduje się 
wykonanie następujących połączeń technologicznych: 
• Połączenie wentylacyjne KWK „Rydułtowy” i KWK „Marcel” (2010 r). 
• Połączenie wentylacyjne KWK „Marcel” i KWK „Jankowice” (2010 r.). 
• Połączenie wentylacyjno-transportowe części marklowickiej i macierzystej KWK 

„Marcel”. 
• Połączenie wentylacyjno-transportowe KWK „Chwałowice” i „Jankowice” (2011 r.). 

Przedstawiona powyŜej koncepcja połączeń technologicznych pomiędzy zakła-
dami górniczymi Centrum Wydobywczego Południe pozwala na lepsze skoordynowa-
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nie funkcjonowania kopalń oraz optymalne wykorzystanie ich zdolności wentylacyj-
nych, transportowych i moŜliwości odmetanowania. Ich wykonanie musi być jednak 
poprzedzone dogłębną analizą sieci wentylacyjnych połączonych kopalń w aspekcie 
zagroŜenia poŜarowego. 

Ponadto, w latach 2007–2012 planowana jest likwidacja Ruchu II KWK „Ryduł-
towy-Anna” tj. dawnej KWK „Anna” w związku z wyczerpaniem się bazy zasobowej 
tego ruchu kopalni. 

Od 2013 roku KWK „Rydułtowy-Anna” prowadzić będzie wydobycie juŜ jako 
jednoruchowa z ukształtowanym modelem docelowym kopalni. 

4. EFEKTY RESTRUKTURYZACJI 

Efekty restrukturyzacji przedstawiono poniŜej w postaci ograniczenia kosztownej 
infrastruktury przestrzennej firmy. 

ZMPW
23 19 15SZYBY

128 105 89
w tym wydobywcze

32 24 21

LICZBA ŚCIAN   

66,7 57,3 51,1

STACJE 
WENTYLATORÓW

50 40

POZIOMY
WYDOBYW CZE
34 27 24

OBSZARY GÓRNICZE:
- ilość 29 31 28
- pow. 699,76 km2 560,85 km2

KOPALNIE
17 15 14

RUCHY WYDOBYWCZE
22 17 14

aREJONY NA  POWIERZCHNI
28 25 21

ZASOBY OPERATYWNE
[ mln ton ]

1 443,1 1 293,5 1 090,9

W YDOBYCIE  [t/d]

202 189 185 901 174 830

WYDOBYCIE Z 1 ŚCIANY [t/d]
3 151 3 163 3 283

WYDAJNO ŚĆ [t /zatrudn./rok]
737 817 878

ZATRUDNIENIE OGÓŁEM średnie [ osób  ]
65 0169 55 643 48 512

w tym kopalnia dół
49 605 42 773 37 7433

RESTRUKTURYZACJA  TECHN. - TECHNOLOGICZNA  KOPAL Ń KW S.A.
2007 2010 2015 

44

 
 

5. PODSUMOWANIE 

Przewiduje się, Ŝe efektem wprowadzonych zmian organizacyjnych będzie po-
prawa zarządzania Spółką na wszystkich szczeblach decyzyjnych, przynosząca efekty 
jakościowe funkcjonowania firmy. Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe znaczenie wprowa-
dzanych zmian stale wzrasta w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku węgla, 
nasilaniem się konkurencji i rosnącymi oczekiwaniami klientów. 

Prezentowane przemiany organizacyjne i techniczne ukierunkowane są na: 
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• umocnienie na szczeblu Centrali funkcji planowania strategicznego i kreowania 
jednolitej polityki w zakresie ekonomiki, handlu, gospodarki złoŜem, szkód górni-
czych i ochrony środowiska, 

• decentralizację struktur kierowania produkcją, celem zwiększenia elastyczności 
kształtowania jej wielkości, 

• optymalizację nakładów inwestycyjnych i wykorzystanie struktury technicznej  
w centrach wydobywczych, 

• upraszczanie infrastruktury technicznej poprzez wdraŜanie modeli kopalń zinte-
growanych. 

Determinacja wdraŜania nowych strategii upowaŜnia do postawienia tezy, Ŝe 
efektem będą wymierne korzyści zarówno dla Spółki, jej pracowników, jak i dla wła-
ściciela oraz szeroko pojętego otoczenia zewnętrznego. 

Recenzent: doc. dr hab. inŜ. Marian Turek 
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Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce 
na tle trendów światowych 

Streszczenie 
Przedstawiono dane o produkcji i zuŜyciu węgla kamiennego i brunatnego, nośników które posiada-

my w znaczących ilościach, na tle trendów światowych. Wykazano, Ŝe wielkość wydobycia węgla  
w Polsce, jego eksport oraz wielkość zuŜycia w latach 1994–2005 wykazuje odwrotne trendy aniŜeli 
stwierdzone w gospodarce światowej. Znane obecnie zasoby węgla brunatnego i kamiennego w Polsce,  
a takŜe moŜliwości techniczno-ekonomiczne ich wydobycia, pozwalają na wieloletnie zabezpieczenie 
naszych potrzeb energetycznych. Nie ma zatem rozsądnej alternatywy dla oparcia naszego bezpieczeń-
stwa energetycznego głównie na węglu. Jest to bowiem bezpieczny nośnik energii, którego trwałym 
atutem jest równieŜ jego dostępność. 

The excavation of hard and brown coal in Poland against the background  
of world trends 

Abstract 
The article presents the data regarding the production and consumption of hard and brown coal. These 

resources occur in significant amounts against the background of world trends. It was proved that the 
amount of the output in Poland, its export and the consumption in years 1994 to 2005 were in inverse 
relation to the trends in the world economy. The presently known recourses of hard and brown coal in 
Poland, as well as technical and economical possibilities connected with their excavation, can for many 
years fulfill our needs for energy supplies. Therefore, there is no reasonable alternative for basing our 
energetic safety mainly on the coal. It is a safe energy carrier and what is more important, it will remain 
available for a long time. 

1. WPROWADZENIE 

W globalnej gospodarce niezwykle istotne, dla jej działania i rozwoju, są ceny  
nośników energii. Niestety ceny ropy naftowej i gazu ziemnego osiągają ostatnio swo-
je historyczne maksima, a w Kraju zapowiadane są podwyŜki gazu i paliw na stacjach 
benzynowych. WiąŜe się z tym jednakŜe poprawa koniunktury na węgiel, nośnika 
którego mamy pod dostatkiem. Koniunktura ta stała się znacznie trwalszą niŜ to jesz-
cze niedawno przypuszczano i ma ona zarówno związek z popytem na ropę naftową, 
jak i z wysokim poziomem jej ceny. Węgiel i problemy z nim związane są ostatnio 
takŜe nieco lepiej postrzegane przez środki przekazu. 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe Polska dla swojego rozwoju gospodarczego będzie zu-
Ŝywać znacznie więcej energii niŜ dotychczas. Wszystkie powaŜne prognozy co do 
tego są zgodne. Problem w tym, Ŝe róŜne są koncepcje odnośnie do sposobu pokrycia 
tego wzrostu zuŜycia energii. Nie wszyscy chcą widzieć w roli podstawowego nośnika 
energii w kraju rodzimy węgiel. 

Wydarzenia związane z budową gazociągu bałtyckiego wykazały, Ŝe wspólna po-
lityka energetyczna krajów UE istnieje praktycznie w sferze postulatów i deklaracji, 
bowiem w zasadzie kaŜdy kraj we własnym zakresie zabiega o swoje bezpieczeństwo 
energetyczne (ma zresztą prawo wyboru źródeł energii i strategii). 
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W toczącej się w naszym Kraju dyskusji nad zapewnieniem bezpieczeństwa ener-
getycznego zarówno krótkoterminowego, jak i długofalowego, zbyt często pomijany 
jest bardzo waŜny argument, jakim jest posiadanie rodzimych nośników energii  
– zasobów paliw kopalnych. Zasoby ropy naftowej w naszym kraju są niewystarczają-
ce i nie ulega wątpliwości, Ŝe nie ma perspektyw ich znaczącego i istotnego powięk-
szenia. W przypadku gazu ziemnego istnieje moŜliwość wieloletniego zaspokajania 
znaczącej części krajowych potrzeb z własnych złóŜ, oczywiście przy niezbędnych 
nakładach finansowych. 

Dla wyboru właściwej polityki energetycznej, w tym takŜe nośnika energii, istot-
ne są koszty wytwarzania energii. Gospodarka rynkowa sprawia, Ŝe koszty te w na-
szym kraju są podobne jak w innych krajach UE, występują teŜ podobne jak na ryn-
kach światowych relacje cenowe (tabl. 1). 

Tablica 1. Koszt wytwarzania energii z róŜnych nośników według [10] 
Koszt USD/ toe*  

Nośnik 
2003 III / 2005 VII / 2005 

Ropa naftowa 210 400 440 
Gaz ziemny 180 190 b.d. 
Węgiel kamienny 50 100 90 
*-toe, tona ekwiwalentu ropy naftowej = 42 GJ ; b.d. brak danych. 

Przedstawione w tablicy 1 dane faworyzują węgiel (najniŜsze koszty wytwarzania 
jednego gigadŜula energii w porównaniu z ropą naftową i gazem ziemnym), co wska-
zuje, Ŝe w Polsce węgiel nadal powinien pozostawać podstawowym źródłem energii 
[6, 8, 9]. 

WaŜne staje się zatem rozpoznanie trendów światowych w produkcji, zuŜyciu  
i handlu konwencjonalnymi nośnikami energii, szczególnie tymi, które posiadamy  
w znaczących ilościach, a więc węgla brunatnego i kamiennego. 

2. WĘGIEL BRUNATNY 

Węgiel brunatny zazwyczaj nie stanowi przedmiotu handlu międzynarodowego,  
a więc wielkość jego zuŜycia w danym kraju odpowiada najczęściej wielkości jego 
produkcji. Największym na świecie producentem węgla brunatnego są Niemcy, zaś 
krajami liczącymi się w produkcji węgla brunatnego są takŜe Stany Zjednoczone, 
Australia, Chiny i Turcja. W Europie natomiast największymi producentami są Rosja, 
Grecja, Polska, Czechy oraz Serbia i Czarnogóra (tabl. 2). 

Wielkość wydobycia węgla brunatnego w Polsce, w latach 1994–2003, wykazuje 
tendencję malejącą lecz jego poziom nigdy nie był niŜszy aniŜeli 58 mln t/rocznie zaś 
od 2003 roku obserwuje się przyrost wielkości wydobycia węgla brunatnego (zob. 
tabl. 3, rys. 1). 

Wydobycie >60 mln t/r powinno utrzymywać się aŜ do roku 2025, a w dalszej  
kolejności powinno się ustabilizować na poziomie ~70 mln t/r aŜ do 2045 roku, by  
z kolei osiągnąć poziom > 300 mln t/r, a następnie, do roku 2065, przewiduje się wydo-
bycie > 215 mln t/r. Te przewidywane wielkości wydobycia węgla brunatnego w Polsce 
wynikają z zasobności i Ŝywotności aktualnie czynnych kopalń węgla brunatnego 
(KWB) oraz planowanym uruchomieniem nowych KWB Legnica I i II (rys. 2). 
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Tablica 2. Światowa produkcja węgla brunatnego według [1, 2, 8, 9] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Państwo 
Mg.106 

Niemcy 207,1 192,8 187,2 177,2 166,0 161,3 167,7 175,3 181,8 179,1 
Rosja 95,3 85,9 87,5 82,7 78,1 82,7 89,8 83,3 74,0 78,4 
Grecja 56,7 57,7 59,8 58,8 60,9 62,1 64,0 66,3 70,5 68,3 
Polska 66,8 63,6 63,9 63,2 62,8 60,8 59,5 59,5 58,2 60,9 
Czechy 60,7 58,7 60,4 58,1 51,9 45,4 50,3 51,0 48,9 50,3 
Serbia i Czarnogóra 38,3 39,9 37,8 40,6 44,0 31,5 34,2 35,8 35,8 40,1 
Europa 658,1 632,8 614,2 587,2 565,8 551,2 581,9 591,3 586,7 599,2 
USA 79,9 78,5 79,9 78,3 77,8 79,1 77,7 76,1 74,8 78,4 
Australia 48,8 50,8 53,6 58,2 66,3 67,3 67,8 66,4 66,7 67,8 
Chiny 60,7 63,6 65,0 58,9 53,8 54,1 47,7 53,0 62,9 63,0 
Turcja 51,5 52,8 53,9 57,4 65,2 65,1 60,9 59,6 51,1 46,3 
Kanada 36,2 36,3 35,8 37,4 37,1 36,0 35,4 36,3 37,0 35,6 
Świat 1004,9 987,0 992,1 969,1 952,2 910,6 929,3 945,2 941,8 954,0 

 

Tablica 3. Gospodarka węglem brunatnym w Polsce według [1, 2] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 
Mg.103 

Wydobycie 66782 63545 63846 63197 62877 60860 59487 59546 58237 60922 
Produkcja 66770 63547 63845 63169 62820 60839 59487 59546 58237 60922 
Import 2 13 39 10 0 0 0 0 0 0 
Eksport 719 466 45 37 23 13 9 15 41 37 
ZuŜycie 66036 63098 63864 63143 62786 60826 59491 59532 58195 60885 
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Rys. 1. Wydobycie węgla brunatnego w Polsce w latach 1994–2005 według [1, 2, 5] 
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Rys. 2. Przewidywana wielkość wydobycia węgla brunatnego i Ŝywotność kopalń według [4] 

3. WĘGIEL KAMIENNY 

Wielkość światowego wydobycia węgla kamiennego w latach 1994–2005 wzrosła 
o prawie 40%, przy czym wyraźny trend wzrostowy zanotowano po 2000 roku (zob. 
tabl. 4, rys. 3). 

Tablica 4. Światowa produkcja węgla kamiennego w latach 1994–2005* [1, 2, 8, 9, 10] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005** 

Państwo 
Mg.106 

Rosja 176,8 176,9 152,9 146,7 140,5 152,4 165,5 164,8 163,5 177,4 209,9 222 
Polska 133,9 137,2 138,0 137,8 115,7 111,9 103,3 104,0 103,7 102,9 101,2 98 
Ukraina 91,3 83,5 74,1 75,5 75,8 61,9 61,6 60,9 61,2 63,8 62,4 b.d 
Niemcy 57,6 58,9 53,2 51,2 45,3 43,8 37,4 30,7 29,2 28,8 29,2 b.d 
W. Brytania 49,3 54,6 50,2 48,5 41,2 37,1 31,7 31,9 30,0 28,3 25,0 b.d. 
Europa 551,5 553,2 509,6 499,3 454,7 443,5 435,0 425,4 419,6 432,6 458,7 b.d. 
Chiny 1239,9 1360,7 1396,7 1367,2 1305,5 1238,3 1231,2 1268,0 1397,8 1670,1 1956,2 2226 
USA 857,7 858,6 885,2 910,4 935,7 919,2 896,4 950,2 917,9 893,9 932,5 951 
Indie 257,8 273,4 285,6 295,8 297,9 296,7 310,4 324,6 337,8 358,4 373,2 398 
Australia 176,7 191,1 193,4 206,8 221,1 223,7 239,4 264,2 273,2 274,9 285,2 301 
RPA 195,8 206,2 206,4 220,1 223,0 223,5 224,2 223,6 220,2 240,0 237,9 240 
Indonezja 32,3 41,1 50,2 55,1 61,2 72,0 76,6 92,5 103,4 115,3 129,1 140 
Świat 3556,1 3708,2 3795,6 3813,4 3750,8 3623,3 3641,3 3794,3 3905,2 4230,3 4629,5 4973 
* – łącznie z antracytem, ** – według World Coal Institute, b.d. – brak danych. 

W Europie czołowi producenci, tzn. Rosja, Polska i Ukraina, utrzymują swoje po-
zycje jakkolwiek zarówno Polska, jak i Ukraina zmniejszyły wydatnie wydobycie po 
około 30%. Federacja Rosyjska natomiast po latach ograniczania wydobycia (1994–
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1998) znacząco zwiększyła wydobycie. Czołowe kraje Unii Europejskiej, Niemcy  
i W. Brytania, wyraźnie zmniejszyły wielkość swojej produkcji, przy czym Niemcy po 
2000 r. utrzymują produkcję na względnie stałym poziomie, zaś W. Brytania, po stabi-
lizacji poziomu produkcji w latach 2001–2003, wyraźnie go obniŜyła w 2004 r.  
Całkowita produkcja węgla kamiennego w Europie uległa zmniejszeniu o niemal 18% 
z tym, Ŝe od roku 2002 nieco wzrosła (+9%). 

Wydobycie w ęgla kamiennego na świecie i w Polsce
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Rys. 3. Wydobycie węgla kamiennego na świecie i w Polsce w latach 1994–2005, mln. t [1, 8, 9] 

Światowym potentatem w produkcji węgla są Chiny, które w rozpatrywanym 
okresie zwiększyły wydobycie o około 80%, przy czym wyraźny trend wzrostowy, po 
uprzednim spadku, zarejestrowano od 2001 roku. Chiny zapewne wkrótce będą pro-
dukowały połowę światowej produkcji. Stany Zjednoczone, drugi co do wielkości 
producent węgla na świecie, utrzymują względnie stałą wielkość wydobycia, a waha-
nia nie przekraczają 12%. Pozostali czołowi producenci wykazują najczęściej syste-
matyczny wzrost wydobycia węgla, przy czym największy obserwuje się w Indonezji 
(+333% !), w Australii 70%, w Indiach 54%, zaś w RPA jedynie 22%. 

Eksport węgla kamiennego na świecie, w rozpatrywanych latach, wyraźnie się 
powiększył o prawie 80%, zaś w Europie wzrósł o niecałe 65% (zob. tabl. 5). Rosja 
zwiększyła eksport ponad dwukrotnie (+229%). Polska zmniejszyła eksport o niespeł-
na 30%, zaś Czechy i Ukraina utrzymują eksport na względnie stałym poziomie. Sło-
wo komentarza naleŜy się Holandii, która wykazuje dość znaczący poziom wielkości 
eksportu mimo, Ŝe nie posiada ani jednej czynnej kopalni! Holandia prowadzi tzw. 
reeksport, głównie węgla pochodzącego z Indonezji. Jest to zatem przedsięwzięcie 
logistyczne raczej dochodowe, bowiem w przeciwnym przypadku nie byłoby prowa-
dzone. Ten reeksport miał miejsce równieŜ w latach, gdy nasze górnictwo było „nie-
dochodowe”, a niektórzy prominenci przyrównywali je do „czarnej dziury” [8, 9]. 

Największym światowym eksporterem węgla jest Australia, która zwiększyła wo-
lumen eksportu o prawie 70%. Największy przyrost eksportu zanotowała Indonezja 
+390% !, w dalszej kolejności Chiny +260% (w roku 2005 spadek eksportu) oraz Ko-
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lumbia +204%. W czołówce eksporterów znajdują się takŜe Stany Zjednoczone, lecz 
wielkości tego eksportu, w porównaniu z wielkością wydobycia węgla, jest znikoma  
i wynosi ~5% (pomimo to eksport ten jest ponad dwukrotnie większy aniŜeli z Polski). 

Tablica 5. Eksport węgla kamiennego w latach 1994–2005 [1, 2, 8, 9] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

Państwo 
Mg.106 

Rosja 23,1 26,3 25,3 23,5 24,0 27,7 36,7 41,6 43,5 54,6 65,2 76 
Polska 28,0 31,9 29,0 29,5 28,1 24,1 23,2 23,0 22,6 20,1 19,6 21 
Holandia 3,1 2,9 2,4 3,5 8,0 7,2 9,1 16,7 8,6 7,3 9,3 b.d. 
Czechy 6,2 7,0 6,7 6,6 6,7 6,1 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7 b.d. 
Ukraina b.d. b.d. 2,3 2,4 1,8 2,1 2,5 1,4 1,5 3,3 2,9 b.d. 
Europa 65,4 72,1 69,5 69,1 71,8 70,0 80,6 92,8 87,0 95,6 107,9 b.d. 
Australia 131,2 136,7 140,5 157,3 166,6 171,6 177,2 192,7 202,9 208,7 218,4 231 
Chiny 24,2 28,6 36,5 35,2 32,3 37,4 55,1 90,1 83,9 94,0 86,6 72 
Indonezja 21,9 31,3 36,4 41,5 46,9 54,1 58,7 65,3 74,2 90,1 107,4 108 
RPA 54,8 59,7 60,2 62,7 61,3 66,2 70,0 68,3 68,5 71,5 66,4 73 
Kolumbia 18,4 18,3 24,8 27,6 29,4 29,9 35,6 38,4 34,5 44,7 51,7 56 
USA 64,7 80,3 82,1 75,8 72,1 53,0 53,0 44,0 35,8 38,9 43,4 45 
Świat 420,4 469,1 514,6 540,9 548,6 543,8 602,6 664,1 649,5 709,9 749,0 b.d. 

* – według World Coal Institute. 

Zarówno na świecie, jak i w Europie import węgla kamiennego wyraźnie wzrasta, 
przy czym na świecie (+72%) jest to wzrost dwukrotnie większy aniŜeli w Europie 
(zob. tabl. 6). Największym importerem węgla w Europie są Niemcy. W Niemczech 
wystąpił równieŜ największy przyrost importu (+156%!). Drugim co do wielkości 
importerem jest W. Brytania, gdzie równieŜ zanotowano przyrost importu (+140%!). 
Wielkość swojego importu podwoiła Hiszpania (+113%), zaś Holandia zwiększyła 
import jedynie o 31%. Rosja, największy europejski importer węgla w roku 1994, 
znacząco zmniejszyła import (–19%). 

Największym światowym importerem węgla jest Japonia, która zwiększyła im-
port o 58%. Drugim co do wielkości światowym importerem jest Korea Płd. która 
podwoiła wielkość importu (+102%). Trzeci co do wielkości importer – Tajwan, 
zwiększył import o 125%. 

Tablica 6. Import węgla kamiennego w latach 1994–2004 [1, 2, 8, 9] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 

Państwo 
Mg.106 

Niemcy 15,5 15,1 16,3 20,0 22,2 22,7 27,9 33,5 33,1 34,9 38,9 
W. Brytania 15,1 15,9 17,8 19,8 21,2 20,3 23,4 35,5 28,7 31,9 36,1 
Rosja 27,2 22,7 20,1 20,7 21,8 16,2 25,5 27,8 20,9 25,2 21,9 
Holandia 17,3 17,2 16,8 20,3 22,2 19,0 22,3 30,3 21,7 21,6 22,6 
Hiszpania 11,5 13,4 12,0 11,3 14,6 20,1 21,6 18,9 24,5 21,6 24,5 
(Polska) 1,1 1,5 2,0 3,2 4,0 2,4 1,5 1,9 2,7 2,5 2,3 
Europa 188,2 195,7 195,3 201,9 206,2 195,6 220,5 244,7 226,3 242,7 256,0 
Japonia 116,2 122,7 126,3 129,5 129,0 128,5 150,5 155,1 162,7 168,3 183,5 
Korea Płd. 39,4 43,9 46,8 52,0 53,6 54,6 63,7 65,0 70,1 71,7 79,0 
Tajwan 26,7 28,7 31,1 36,3 37,1 41,1 45,4 47,9 51,6 54,7 60,2 
Indie 8,3 8,9 14,3 17,2 15,6 20,0 20,9 20,5 23,3 21,7 31,0 
USA 6,9 6,5 6,5 6,8 7,9 8,2 11,3 18,7 16,1 22,6 24,6 
Świat 442,9 486,5 490,7 520,2 529,2 528,8 607,2 648,9 665,6 712,8 759,7 

*dane za rok 2005 zbliŜone. 
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Tzw. tygrysy Dalekiego Wschodu, aby utrzymać swoją pozycję czołowych pro-
ducentów high tech względnie „technologii opartych na wiedzy”, muszą zatem impor-
tować węgiel, co stanowi aŜ 42% światowego importu! Węgiel słuŜy więc takŜe roz-
wojowi najnowszych technologii. Wieszczone zatem, przez niektórych, zanikanie 
przemysłów tradycyjnych i nastanie epoki postindustrialnej etc. jest co najmniej 
przedwczesne! [8, 9]. 

ZuŜycie węgla w Europie w ciągu lat 1994–2004, chociaŜ zmalało o ok. 10% jest 
nadal o ~120 mln t większe aniŜeli europejskie wydobycie (zob. tabl. 7). Oznacza to, 
Ŝe kraje europejskie, chociaŜ sumarycznie obniŜyły wydobycie węgla, nie zrezygno-
wały z jego uŜytkowania! ZuŜycie węgla na świecie wzrosło zaś w tych latach o 30%. 

Tablica 7. Światowe zuŜycie węgla kamiennego w latach 1994–2004 [1, 2, 8, 9] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Państwo 
Mg.106 

Rosja 180,9 173,4 147,6 143,9 138,3 141,0 154,3 151,0 140,9 148,0 166,7 
Polska 107,0 106,8 111,0 111,6 91,8 90,2 81,5 82,8 83,8 85,3 83,9 
Niemcy 71,1 72,1 68,5 70,7 67,3 66,3 65,0 64,1 62,1 63,5 67,9 
Wielka Brytania 63,1 69,6 67,0 67,1 61,5 56,6 54,5 66,9 58,1 59,6 60,5 
Ukraina 97,7 91,5 80,1 80,5 81,1 68,2 65,7 64,3 64,9 66,6 68,9 
Hiszpania 25,6 27,1 25,7 25,1 26,8 31,9 33,0 29,4 34,3 31,0 33,4 
Europa 674,3 676,8 635,4 632,1 589,0 569,2 574,9 577,4 558,8 579,8 606,8 
Chiny 1216,9 1333,7 1363,4 1334,0 1274,7 1202,7 1178,3 1180,5 1325,2 1587,3 1888,5 
USA 799,8 784,8 809,6 841,4 871,5 874,4 854,6 924,8 898,2 877,6 913,8 
Indie 265,4 281,6 299,4 312,6 313,1 315,5 330,1 343,3 359,6 378,4 402,5 
RPA 141,0 146,9 146,6 157,8 162,8 158,1 155,4 156,4 153,3 170,0 172,9 
Japonia 123,1 128,9 132,8 133,7 132,6 132,5 153,6 158,3 162,7 168,3 183,5 
Świat 3578,7 3710,6 3771,8 3792,7 3731,4 3607,9 3646,0 3779,2 3921,3 4233,2 4640,2 

Rosja jest nadal krajem o największym zuŜyciu węgla w Europie, chociaŜ zuŜycie 
to w 2004 roku było mniejsze aniŜeli w 1994 r. W latach 1998–2004 w Rosji wystąpił 
systematyczny przyrost zuŜycia węgla, wynoszący ponad 21 mln t. Polska, będąc na 
drugim miejscu w tej klasyfikacji, obniŜyła zuŜycie o 21%, zaś trzecia Ukraina, aŜ  
o 30%, Niemcy i W. Brytania jedynie nieznacznie, w granicach 4–5%. Krajem, który 
zuŜywa najwięcej węgla na świecie są Chiny (1,8885 mld t/r; przyrost +55%)  
a w dalszej kolejności USA (0, 9135 mld t), Indie, Japonia i RPA [8, 9]. 

Polska jest natomiast krajem, w którym 92% energii elektrycznej wytwarza się  
z węgla, a zatem przodujemy pod tym względem na świecie (zob. tabl. 8). Czynienie 
jednak z tego powodu zarzutu, jaki pojawił się znowu ostatnio, Ŝe powoduje to zali-
czenie Polski do grupy krajów zacofanych technologicznie i zanieczyszczających śro-
dowisko naturalne, jest absurdem, a co najmniej nieporozumieniem! Faktem jest, Ŝe  
w grupie tych krajów, są takŜe i takie na dorobku, lecz jedynie kompletny ignorant 
mógłby do krajów o których mowa wyŜej, zaliczyć np. Australię, Izrael, Czechy, Gre-
cję, Niemcy czy USA. 

Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w naszym kraju, wynika przede 
wszystkim z jego niskich kosztów i jego dostępności, bowiem mamy własne i zago-
spodarowane złoŜa, o czym chyba nie wszyscy w naszym kraju chcą wiedzieć. W tym 
przypadku nie trzeba dokonywać zasadniczej dywersyfikacji dostaw! Nikt rozsądny 
nie czyni zarzutów np. Arabii Saudyjskiej, Ŝe gospodarka tego kraju oparta jest na 
ropie naftowej i gazie ziemnym. Podobnie w przypadku Norwegii czy W. Brytanii, 
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bowiem kraje te mają równieŜ dostęp do własnych źródeł – złóŜ tych nośników ener-
gii na Morzu Północnym. Nie jest równieŜ czymś nadzwyczajnym widok kolektorów 
słonecznych względnie ogniw fotowoltaicznych na domach mieszkalnych w krajach 
śródziemnomorskich, nikt z tego powodu nie czyni zarzutu, Ŝe w ten sposób wykorzy-
stuje się dostępną energię. Jak zatem rozumieć pojawiające się zarzuty względem 
rodzimego węgla? Względami ochrony środowiska? Skoro Clean Coal Technology 
nie są hasłami pozbawionym treści, a realnie funkcjonującymi technologiami. Przy-
czynami natury ekonomicznej? Skoro koszty wytwarzania energii przemawiają jedno-
znacznie za węglem. A moŜe są jakieś inne względy, moŜe to sprawa działania jakie-
goś lobby? W tym przypadku nie dotyczyłoby to na pewno wielokrotnie przywoływa-
nego i osławionego tzw. lobby węglowego [8, 9]. 

Tablica 8. Udział węgla* w wytwarzaniu energii elektrycznej [8, 9, 10] 
Państwo % udziału 

Polska 92 
RPA 92 
Australia 79 
Chiny  78 
Izrael 75 
Kazachstan 70 
Indie 69 
Maroko 67 
Czechy  61 
Grecja 59 
USA 50 
Niemcy  49 

* 2005 r., węgiel kamienny + brunatny. 

Interesujące informacje pozwala uzyskać analiza zestawienia wielkości wydoby-
cia, eksportu, importu i zuŜycia węgla kamiennego w Polsce w latach 1994–2004 
(zob. tabl. 9).Wielkość wydobycia węgla w Polsce, w latach 1996–2004, zredukowano 
o ponad 26%, co oznacza w liczbach bezwzględnych spadek o 40 mln ton w skali 
rocznej (rys. 3). Zredukowany równieŜ został wyraźnie eksport polskiego węgla  
o prawie 40% (–12,3 mln t/r względem roku 1995). Spadło równieŜ zuŜycie węgla 
kamiennego w kraju, szczególnie od 1997 r. Spadek ten wynosi prawie 24%  
(–26,3 mln t/r względem 1996 r.). 

Tablica 9. Wydobycie, eksport, import i zuŜycie węgla kamiennego w Polsce w latach 1994–2004 [1, 8, 9] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Elementy gospodarki 
Mg.106 

Wydobycie 133,9 137,2 138,0 137,8 115,7 111,9 103,3 104,0 103,7 102,9 101,2 
Import 1,1 1,5 2,0 3,2 4,0 2,4 1,5 1,9 2,7 2,5 2,3 
Eksport 28,0 31,9 29,0 29,5 28,1 24,1 23,2 23,0 22,6 20,1 19,6 
ZuŜycie 104,7 107,8 110,2 105,0 93,4 90,2 81,6 82,9 83,8 85,3 83,9 

Słowa komentarza naleŜą się takŜe importowi węgla do Polski. Nie są to wpraw-
dzie duŜe ilości, maksymalnie 4 mln t w 1998 r., co stanowiło 3,5% ówczesnego wy-
dobycia, jednakŜe ilość importowanego wtedy węgla odpowiadała wielkości wydoby-
cia dwóch kopalń i odpowiedniej liczbie miejsc pracy. Oczywiście import pewnych 
gatunków węgla do Polski moŜe być wskazany, jeśli nie występują w polskich zło-
Ŝach, jak np. antracyty [8, 9]. 
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Ciekawym elementem charakteryzującym gospodarkę węglem jest równieŜ wiel-
kość jego zuŜycia w przeliczeniu na głowę mieszkańca w poszczególnych krajach 
(zob. tabl. 10). Tablica ta obejmuje kraje, w których zuŜycie to wynosi co najmniej  
1 tonę węgla w przeliczeniu na osobę rocznie. Liderem, i to wyraźnym, jest Estonia co 
wywołuje zapewne zaskoczenie. W czołówce krajów zuŜywających najwięcej węgla 
(łącznie kamiennego i brunatnego) w porównaniu z liczbą ludności, są m.in. Australia, 
Grecja, Czechy, Polska, RPA, a takŜe USA i Niemcy, jak równieŜ Słowenia, Izrael  
i Finlandia. Zwraca takŜe uwagę obecność 12 krajów UE. 

Tablica 10. Roczne zuŜycie węgla w przeliczeniu na mieszkańca [9] 
Węgiel  

kamienny* 
Węgiel  
brunatny* 

Razem Ludność** ZuŜycie/osobę 
Lp. Państwo 

Mg.106 Mg.106 Mg.106 Mln Mg.106/os. 
1. Estonia – 14,7 14,7 1,4 10,5 

Australia 66,1 67,8 133,9 19,5 6,9 
2. 

Grecja 0,7 68,3 69,0 10,0 6,9 
3. Czechy 9,0 50,3 59,3 10,2 5,8 
4. Kazachstan 59,3 3,6 62,9 14,8 4,3 

Polska 85,3 60,9 146,2 38,6 3,8 
RPA 170,0 – 170,0 44,3 3,8 5. 
Serbia i Czarnogóra 0,5 40,1 40,6 10,7 3,8 

6. USA 877,6 78,4 956,0 284,8 3,4 
7. Niemcy 63,5 179,1 242,6 82,4 2,9 
8. Słowenia – 4,9 4,9 2,0 2,5 
9. Izrael 14,0 – 14,0 6,13 2,3 

Finlandia 10,1 – 10,1 5,2 1,9 
10. 

Kanada 24,2 35,6 59,8 31,1 1,9 
11. Dania  9,4 – 9,4 5,3 1,8 

Korea Płd. 75,0 – 75,0 47,3 1,6 
Rosja 148,0 78,4 226,4 144,4 1,6 12. 
Rumunia 3,4 32,6 36,0 22,4 1,6 

13. Słowacja  4,9 3,1 8,0 5,4 1,5 
Ukraina 66,6 0,8 67,4 49,7 1,4 

14. 
Węgry 1,1 13,2 14,3 10,2 1,4 
Chiny 1587,3 63,0 1650,3 1285,0 1,3 

15. 
Japonia 168,3 – 168,3 127,1 1,3 

16. Hiszpania 31,0 12,0 43,0 40,3 1,1 
KRL-D 22,3 – 22,3 22,4 1,0 

17. 
Wielka Brytania 59,6 – 59,6 59,8 1,0 

 *wg [1], **dane o liczbie ludności z 2001 r., wg Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2003. 

5. PODSUMOWANIE 

Analiza zmian wielkości wydobycia oraz zuŜycia konwencjonalnych nośników 
energii pierwotnej na świecie, głównie węgla brunatnego i kamiennego, a takŜe tren-
dów występujących w światowym handlu w ostatnim dziesięcioleciu, pozwala przed-
stawić kilka ogólnych spostrzeŜeń i uwag [8, 9, 10]: 
• Światowe wydobycie węgla wzrosło o prawie 40%, przy czym wyraźny trend 

wzrostowy nastąpił począwszy od 2001. r. W Europie natomiast wydobycie węgla 
zmniejszyło się o 18%. Światowym potentatem w wydobyciu węgla są Chiny, 
które zwiększyły swoją produkcję o prawie 80% do wielkości 2,226 mld t, co sta-
nowi aŜ 45% wielkości wydobycia w świecie. Drugim co do wielkości wydobycia 
krajem są Stany Zjednoczone, a w dalszej kolejności Indie, Australia, RPA i Indo-
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nezja (wzrost produkcji o +333%). W Europie krajami o największym wydobyciu 
pozostają Rosja, która zwiększa wydobycie oraz Polska i Ukraina, które zmniej-
szyły swoje wydobycie po ok. 30%. 

• Eksport węgla na świecie powiększył się o niemal 80%, zaś w Europie o niecałe 
65%. Największym światowym eksporterem węgla pozostaje nadal Australia, któ-
ra eksport powiększyła o 67% do wielkości 231 mln. t. Największy przyrost eks-
portu zanotowała Indonezja o 390%, następnie Chiny +260% oraz Kolumbia 
+204%. W Europie największy eksporter – Rosja niemal podwoiła wielkość eks-
portu. Polska, drugi co do wielkości europejski eksporter, zmniejszyła eksport  
o niespełna 30%. 

• Import węgla wzrasta i to zarówno na świecie (+72%), jak i w Europie (+36%). 
Największymi importerami węgla na świecie są kraje Dalekiego Wschodu – Japo-
nia (+58%), Korea Płd. (+102%) oraz Tajwan (+125%), zaś w Europie – Niemcy 
(+156%), W. Brytania (+140%) oraz Hiszpania (+113%). 

• W Europie zmalało zuŜycie węgla, takŜe u głównych uŜytkowników, z wyjątkiem 
Rosji i Hiszpanii. ZuŜycie węgla na świecie wzrosło natomiast o 30%. Najwięk-
szymi uŜytkownikami węgla na świecie są Chiny, USA, Indie, Japonia i RPA. 

• Jedenaście krajów na świecie ponad połowę energii elektrycznej wytwarza z wę-
gla, w tym Polska i RPA (92%) stojące na czele klasyfikacji. 

• W czołówce krajów zuŜywających najwięcej węgla (kamiennego i brunatnego)  
w przeliczeniu na mieszkańca są m. in. Australia, Grecja, Czechy, Polska, RPA, 
USA i Niemcy. 

• Trendy dotyczące wielkości produkcji, eksportu, importu i zuŜycia węgla kamien-
nego na świecie, występujące juŜ u schyłku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku,  
a zasygnalizowane w pracy [6], zostały utrzymane, a nawet stały się bardziej wy-
razistymi! 

• Wielkość wydobycia węgla w Polsce, jego eksport oraz wielkość zuŜycia w latach 
1994–2004 wykazuje odwrotne trendy, aniŜeli stwierdzone w gospodarce świato-
wej (rys. 3). 

• Przewiduje się zwiększenie światowego wydobycia węgla w 2030 roku nawet do 
poziomu >7 mld t, poprawę wydajności produkcji 10–15% rocznie i wzrost trady-
cyjnej konkurencyjności cenowej, zaś trwałym atutem węgla jest i pozostanie jego 
dostępność [3]. 

• Znane obecnie zasoby węgla brunatnego i kamiennego w Polsce, a takŜe moŜli-
wości techniczno-ekonomiczne ich wydobycia, pozwalają na wieloletnie, co naj-
mniej do 2070 roku, zabezpieczenie naszych potrzeb energetycznych [4, 5, 7]. 

• Nie ma zatem rozsądnej alternatywy dla oparcia naszego bezpieczeństwa 
energetycznego głównie na węglu, pomimo pewnych obaw wynikających  
z ochrony środowiska naturalnego. Udział węgla w emisji dwutlenku węgla jest 
bowiem mniejszy aniŜeli ropy naftowej (tabl. 11), zaś węgiel nie jest teŜ najwaŜ-
niejszym źródłem emisji metanu (tabl. 12). 

Tablica 11. Udział paliw w emisji CO2 (wg World Coal Institute) 
Źródło udział % 
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Ropa naftowa  41 
Węgiel  38 
Gaz ziemny  21 

Tablica 12. Główne źródła emisji metanu (wg World Coal Institute) 
Źródło udział % 

Trzoda (inwentarz Ŝywy) 32 
Ropa naftowa i gaz ziemny 16 
Odpady stałe  13 
Pola ryŜowe  11 
Ścieki (odpady ciekłe) 10 
Inne  10 
Węgiel 8 
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Rozwinięte metody badań i oceny stanu technicznego obudowy 
kapitalnych wyrobisk górniczych 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono sposoby umoŜliwiające badanie stanu technicznego obudowy betonowej  

i murowej wyrobisk górniczych metodami nieniszczącymi. Przytoczono praktyczne przykłady zastoso-
wania tych metod w polskich kopalniach węgla kamiennego wraz z analizą i interpretacją otrzymanych 
wyników. 

Advanced methods for diagnostics and evaluation of technical state  
of mine supports 

Abstract 
Paper presented shows the methods of technical state evaluation of brick lining and concret supports 

with non-destructive methods. This article describes also the application of presented methods in polish 
coal mines, with analysis and interpretation of results acquired. 

1.  WSTĘP 

Do najczęściej stosowanych sposobów określania wytrzymałości obudów beto-
nowych i murowych podczas badań kontrolnych wyrobisk górniczych naleŜą metoda 
odbojnościowa oraz metoda ultradźwiękowa. Doskonałym uzupełnieniem badań wy-
trzymałościowych jest analiza stanu obudowy oraz otaczającego górotworu pod kątem 
występowania spękań i pustek, realizowana na przykład za pomocą aparatury georada-
rowej. W referacie przedstawiono krótki opis aparatury stosowanej przez pracowni-
ków Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu 
Górnictwa do podstawowych badań stanu technicznego obudów murowych i betono-
wych wyrobisk górniczych oraz podano przykłady ich praktycznego zastosowania. 

2.  CHARAKTERYSTYKA METOD BADAWCZYCH WYKORZYSTYWANY CH  
DO OCENY STANU TECHNICZNEGO OBUDOWY 

2.1. Metoda odbojnościowa 

Metoda odbojnościowa oparta jest na określaniu zaleŜności pomiędzy powierzch-
niową twardością materiału, z którego wykonana jest obudowa, np. betonu, a jego 
wytrzymałością na ściskanie. Badania te najczęściej wykonuje się za pomocą młotków 
Schmidta, zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji [ITB nr 209] oraz w normie 
[PN-74/B-06261]. 

Młotek Schmidta jest przyrządem umoŜliwiającym ocenę powierzchniowej twar-
dości na podstawie odskoku od badanej powierzchni masy trzpienia z układem sprę-
Ŝynowym uderzającego z określoną energią. Wartością mierzoną jest tzw. liczba  
odbicia, którą odczytuje się na skali młotka lub na wyświetlaczu (młotek w wersji 
cyfrowej). 
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W badaniach wytrzymałości obudowy wyrobisk górniczych najczęściej wykorzy-
stuje się młotek normalny typu N, o energii uderzenia 2,21 N·m, pozwalający na pene-
trację energii na głębokości do około 25–35 cm. W badaniach obudowy prowadzo-
nych przez GIG wykorzystuje się młotki szwajcarskiej firmy PROCEQ w wersji  
z mechaniczną oraz cyfrową rejestracją pomiarów. Na rysunku 1 przedstawiono wi-
dok ogólny młotka Schmidta w wersji cyfrowej, natomiast na rysunku 2 sposób doko-
nywania pomiaru z uŜyciem mechanicznego młotka Schmidta. 
 

  

Rys. 1. Młotek Schmidta firmy Proceq 
z cyfrową rejestracją danych 

Rys. 2. Sposób pomiaru liczby odbicia z uŜyciem 
mechanicznego młotka Schmidta w czasie badania  

obudowy murowej szybu 

2.2. Metoda ultradźwiękowa 

Badania ultradźwiękowe, wykonane zgodnie z instrukcją [ITB nr 210] oraz normą 
[PN-74/B-06262], umoŜliwiają ocenę wytrzymałości na ściskanie, np. betonu, na pod-
stawie prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. Do pomiaru prędkości tych 

fal, a właściwie czasu ich przejścia między głowica-
mi pomiarowymi, stosuje się róŜne aparaty ultradź-
więkowe zwane betonoskopami. Do badań wytrzy-
małościowych obudów wyrobisk górniczych wyko-
rzystuje się aparat TICO – betonoskop ultradźwię-
kowy produkcji firmy PROCEQ. Aparat ten przed-
stawiono na rysunku 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Betonoskop ultradźwiękowy TICO firmy Proceq  
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Jedno miejsce pomiarowe stanowią dwa punkty leŜące w dokładnie określonej 
odległości od siebie. W celu zapewnienia połączenia akustycznego głowic z badanym 
obiektem kaŜdorazowo wyrównuje się powierzchnię obudowy, a na jej styku z przyło-
Ŝonymi głowicami stosuje się smar techniczny. Przykład pomiaru czasu przejścia fali 
ultradźwiękowej w materiale obudowy za pomocą betonoskopu przedstawiono na 
rysunku 4. 

 

Rys. 4. Pomiar czasu przejścia fali ultradźwiękowej w betonowej obudowie szybu 

2.3. Metoda refleksyjna 

Wykorzystywana do badań obudowy wyrobisk górniczych metoda refleksyjna 
wykorzystuje zjawisko propagacji i odbicia impulsów elektromagnetycznych o duŜej 
częstotliwości dla odwzorowania zmienności własności elektrycznych ośrodków ma-
terialnych, w tym i geologicznych [Kotyrba 2001], przy uŜyciu aparatury georadaro-
wej. Zasadniczymi elementami tej aparatury są: antena nadawczo-odbiorcza typu 
„Horn” w obudowie specjalnej, centralna jednostka sterująca, akumulator oraz kom-
puter, przedstawione na rysunku 5. 

Antena nadawcza wysyła krótki impuls elektromagnetyczny w głąb badanego 
obiektu. Gdy nadawana fala napotka obiekt o innej stałej dielektrycznej, część energii 
fali odbije się i zostanie zarejestrowana przez anteną odbiorczą. Obserwowany jest 
wtedy wzrost amplitudy odpowiadający przejściu fali przez granicę dwóch ośrodków 
o róŜnych stałych dielektrycznych w pewnej chwili czasowej. Zapis amplitudy odbicia 
fali w funkcji czasu (głębokości) to pojedyncza ścieŜka, zaś po złoŜeniu ścieŜek, jedna 
po drugiej, uzyskuje się dwuwymiarowy obraz, gdzie x jest przebytą w czasie profi-
lowania odległością, a y to czas „nasłuchu” przez georadar [Momayez 1996, White 
1996]. 

Schemat ideowy zasady działania georadaru przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 5. Zestaw aparatury georadarowej 

 

Rys. 6. Zasada działania georadaru – schemat ideowy 

Georadar pracuje, w zaleŜności od potrzeb, w szerokim zakresie częstotliwości od 
10,0 MHz do 4,0 GHz. Dobór częstotliwości roboczej zaleŜy od głębokości penetracji, 
poniewaŜ fale elektromagnetyczne są tłumione w gruncie (zwłaszcza w iłach i glinie). 
Do badań obudowy wyrobisk górniczych wykorzystano georadar Zond-12e GPR fir-
my Radar System Inc. [RADAR] z anteną o zakresie częstotliwości od 0,5 do 2,5 GHz 
typu „Horn”. Anteny tego typu nie wymagają bezpośredniego kontaktu z badanym 
obiektem, a optymalna odległość między anteną a badaną obudową mieści się w gra-
nicach 20–50 cm. 
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W trakcie przemieszczania anteny nad powierzchnią obudowy falogram jest reje-
strowany i wyświetlany na laptopie w postaci nieobrobionej. Ostateczny obraz obsza-
ru obejmującego obudowę-górotwór otrzymuje się przez zastosowanie szeregu filtrów 
mających na celu usunięcie z falogramu szumów i zakłóceń oraz wzmocnienie sygna-
łów uŜytecznych. 

3.  METODYKA I REZULTATY BADA Ń DOŁOWYCH 

PoniŜej przedstawiono przykłady badań obudowy szybu i podszybi, w których 
ocenę stanu technicznego dokonano w oparciu o obliczone zgodnie z normą [PN-
G/05016:1997] obciąŜenia poziome obudowy szybu, wartości wytrzymałości obudo-
wy otrzymanych metodami sklerometryczną i ultradźwiękową oraz analizę stanu obu-
dowy i górotworu za obudową pod kątem występowania spękań i pustek, realizowane 
za pomocą aparatury georadarowej [Prusek 2007]. 

Na rysunku 7 przedstawiono fragment wykresu obciąŜeń obudowy szybu obli-
czonych za pomocą opracowanego w tym celu programu, opartego na normie [PN-
G/05016:1997]. 

G
łę

bo
ko
ść

, m

 

Rys. 7. Fragment wykresu obciąŜeń poziomych obudowy szybowej obliczonych za pomocą autorskiego 
programu opracowanego w Głównym Instytucie Górnictwa 

Ocenę wytrzymałości badanej obudowy prowadzono na podstawie matematycz-
nych zaleŜności między liczbą odbicia młotka Schmidta a prędkością fal ultradźwię-
kowych. ZaleŜności te obejmują w róŜnym stopniu udział wyników pomiarów otrzy-
manych z metod sklerometrycznej i ultradźwiękowej, co umoŜliwia wzajemne uzu-
pełnianie się tych metod. Na podstawie przeprowadzonych w 2005 roku badań zaleŜ-
ności te opisano wzorem (1) dla betonu i (2) dla cegły: 

 vL
cubec, e+e=f ⋅−⋅⋅ ⋅⋅ 0,2731033,52 3,226,79  (1) 
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 vL
cubec, e+e=f ⋅⋅ ⋅⋅ 0,680,05 1,921,58  (2) 

gdzie: 
fc,cube – wytrzymałość kostkowa na ściskanie, MPa, 
L – liczba odbicia, 
v  – prędkość fali, km/s. 

Wzór (1) obowiązuje w zakresie wartości dla L od 20 do 50 i dla v od 2,4 do  
5,1 km/s, zaś wzór (2) w zakresie wartości dla L od 30 do 60 i dla v od 1,2 do  
3,5 km/s. 

Badania stanu technicznego obudowy prowadzono według schematu przedsta-
wionego na rysunku 8. 

 

Rys. 8. Ogólny schemat metodyki badań obudowy wyrobisk górniczych 

Prowadząc badania dołowe, np. podszybi, w celu ustalenia bazy pomiarowej oce-
nia się wizualnie obudowę i wyznacza granice obszaru badań. Następnie wyznaczony 
obszar badań dzieli się na tak zwane profile pomiarowe. Badania w miarę moŜliwości 
prowadzi się zarówno wzdłuŜ, jak i poprzecznie do osi wyrobiska. Kolejne profile 
dzieli się na tak zwane marki. Są to dodatkowe znaczniki dzielące pojedynczy profil 
na równe części, co ułatwia późniejszą analizę danych. W przypadku obudowy pod-
szybi odstęp między markami wynosi na ogół 20 oraz 50 cm, natomiast w przypadku 
badań obudów szybowych marki lokalizuje się najczęściej na wysokości kolejnych 
dźwigarów, zaś same profile wyznacza wzdłuŜ pionów pomiarowych. 
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W omawianych przykładach badania prowadzono metodami nieniszczącymi,  
tj. metodami odbojnościową, ultradźwiękową oraz refleksyjną. Na rysunku 9 przed-
stawiono przykład wyznaczonych profili pomiarowych w badanym podszybiu, zaś na 
rysunku 10 sposób wykonywania pomiarów obudowy szybowej aparaturą georadaro-
wą. W przypadku badań obudowy szybowej antenę georadarową umieszcza się prze-
waŜnie na głowicy klatki szybowej, co przedstawiono na rysunku 11. 

 

Rys. 9. Rozmieszczenie profili pomiarowych w badanym podszybiu 

 

Rys. 10. Przykład badań obudowy podszybia aparaturą georadarową 
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Rys. 11. Widok anteny georadarowej usytuowanej na głowicy klatki szybowej 

Na podstawie uzyskanych wyników badań odbojnościowych (młotkiem Schmid-
ta) oraz pomiarów betonoskopem ultradźwiękowym TICO otrzymano uśrednione 
wartości wytrzymałości na ściskanie fc materiału obudowy podszybia (tabl. 1). 

Tablica 1. Zestawienie wartości fc materiału obudowy podszybia 

Lokalizacja Lśr 
vśr 
[m/s] 

fc 
[MPa] 

Profil P3 23,5 3852 24,0 
Profil P4 24,3 4023 24,9 
Profil P5 23,7 3850 24,1 
Profil P6 26,4 3661 25,1 

Otrzymano średnią wytrzymałość materiału obudowy na ściskanie fcśr = 24,5 MPa, 
o odchyleniu standardowym s = 0,5 MPa i współczynniku zmienności υR = 2,1%. 

Oprócz badań wytrzymałości obudowy metodami odbojnościową i ultradźwięko-
wą przeprowadza się równieŜ badania z wykorzystaniem aparatury georadarowej, 
których celem jest ocena stanu obudowy (spękań, szczelin) oraz kontaktu obudowy  
z górotworem (występowanie pustek). Do przetwarzania wyników badań georadaro-
wych wykorzystuje się oprogramowanie Prism2 w wersji 2.1 firmy Radar Systems, 
Inc. [RADAR]. Końcowej obróbki graficznej obrazu dokonuje się za pomocą rozpo-
wszechnionego na licencji GPL [GPL] programu [GIMP]. PoniŜej przedstawiono dwa 
przykłady wyników badań metodą refleksyjną – obudowy podszybia – na rysunku 12 
oraz obudowy szybu – na rysunku 13. 

Przedstawione na rysunku 12 wyniki badań betonowej obudowy podszybia wska-
zują na pustki występujące między obudową betonową a górotworem, świadczące  
o niestarannym nałoŜeniu zewnętrznej warstwy betonowej. Badania wykazały równieŜ 
dwie warstwy górotworu – nienaruszoną, oznaczoną jako „Górotwór B” oraz naruszo-
ną, oznaczoną jako „Górotwór A”, w której stwierdzono występowanie niewielkich 
spękań i szczelin. 
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Rys. 12. Przykład wyników badań obudowy podszybia metodą refleksyjną 

Na rysunku 13 przedstawiono fragment uzyskanych wyników badań georadaro-
wych obudowy szybu po częściowym przetworzeniu cyfrowym i bez obróbki graficz-
nej. W prawej części rysunku widoczny jest przebieg pojedynczego sygnału zareje-
strowanego aparaturą georadarową z wyraźną granicą między obudową murową  
a górotworem. 

 

Rys. 13. Fragment uzyskanych wyników z badań georadarowych obudowy szybu w profilu P2 (S) 

4.  PODSUMOWANIE 

Określenie parametrów wytrzymałościowych obudowy kapitalnych wyrobisk 
górniczych ma podstawowe znaczenie dla oceny jej stateczności. Opisane sposoby 
badań metodami ultradźwiękową i odbojnościową w połączeniu z metodą refleksyjną 
(georadarową) umoŜliwiają nie tylko ocenę wytrzymałości badanej obudowy, ale 
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równieŜ lokalizację pustek i spękań w obudowie oraz ocenę kontaktu obudowy z góro-
tworem. Zastosowanie metod nieniszczących umoŜliwia bieŜącą ocenę stanu obudowy 
i jej parametrów w warunkach „in situ”. Łatwa realizacja badań metodami nieniszczą-
cymi i szybkość uzyskania wyników umoŜliwiają częstsze kontrole oceny stanu tech-
nicznego obudowy, co jest czynnikiem niezbędnym do zapewnienia jej stateczności  
w całym okresie jej funkcjonowania. Przeprowadzone badania dołowe wykazały pełną 
przydatność opisanej aparatury do oceny stanu technicznego betonowych i murowych 
obudów szybowych i podszybi, przekopów, zbiorników wyrównawczych, komór 
funkcyjnych itp., a uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania skutecznej 
technologii ewentualnych napraw uszkodzonych odcinków obudowy. 
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Badania laboratoryjne wykorzystania polskich węgli 
w procesie produkcji gazu bogatego w wodór 

Streszczenie 
Wodór ma szanse stać się najwaŜniejszym nośnikiem energii w najbliŜszej przyszłości. Jego produk-

cja i wykorzystanie stanowi istotny element działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w ramach 
realizacji polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Wielką zaletą wodoru, jako nośnika energii, jest 
moŜliwość otrzymywania tego paliwa zarówno z kopalnych, jak i odnawialnych źródeł energii. Dla kraju 
o największych zasobach węgla kamiennego w Europie, strukturze produkcji energii elektrycznej opartej 
w 92% na węglu oraz w warunkach wprowadzanych zaostrzeń prawnych w zakresie dopuszczalnych 
wielkości emisji dwutlenku węgla, szczególnego znaczenia nabierają prace prowadzone nad opracowa-
niem technologii produkcji wodoru w procesie zgazowania węgla z jednoczesnym wychwytywaniem 
CO2. W ramach tego procesu wyróŜnić moŜna dwa główne etapy: pierwszy, w którym następuje utlenie-
nie obecnego w gazie syntezowym tlenku węgla do dwutlenku węgła w obecności tlenku Ŝelaza oraz 
drugi, w którym powstały dwutlenek węgla zostaje zaabsorbowany przez tlenek wapnia. W prezentowa-
nej pracy przedstawiono wyniki badań reaktywności wybranych polskich węgli w procesie zgazowania  
w reaktorze ze złoŜem stałym, ukierunkowanego na produkcję gazu bogatego w wodór. 

Laboratory tests of hydrogen-rich gas production in the process  
of Polish coals gasification 

Abstract 
Hydrogen is likely to become the most important energy carrier in the nearest future. Hydrogen 

production and utilization constitute an important element of research and development activities carried 
out in the frame of the European Union energy policy. Hydrogen may be produced from various resources 
from solid fuels to renewables. Research works aiming at the development of hydrogen production 
technology based on coal gasification process combined with carbon dioxide capture is of special 
importance for the country of the most abundant resources of hard coal in Europe and which energy 
structure is based in about 92% on coal, particularly in the light of more restrictive regulations regarding 
carbon dioxide emission limits. In the said hydrogen production process two main stages may be 
distinguished: the first one, during which carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide in the presence 
of iron oxide, and the second one, during which carbon dioxide is absorbed by calcium oxide. In the paper 
results of selected Polish coals reactivity tests in a fixed bed reactor gasification process, oriented on 
hydrogen production are presented. 
Keywords coal reactivity, gasification, hydrogen production. 

WSTĘP 

Przewiduje się, Ŝe w latach 2003–2030 światowe zapotrzebowanie na energię 
wzrośnie o około 71%. Towarzyszyć temu będzie wzrost udziału węgla w strukturze 
paliw zaspokajających światowe zapotrzebowanie energetyczne z około 24 do 27%. 
ZuŜycie energii elektrycznej wzrośnie w tym samym czasie dwukrotnie, ze stałym 
udziałem węgla rzędu 40–41% w rynku produkcji energii elektrycznej oraz stałym 
udziałem mocy zainstalowanej elektrowni opalanych węglem w całkowitej mocy za-
instalowanej, wynoszącym około 30%. Zgodnie z przewidywaniami, światowe zuŜy-
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cie węgla wzrośnie z 4,9 mld ton w roku 2003 do 7,1 mld ton w roku 2015 i 9,6 mld 
ton w roku 2030 [1]. Istnieje w związku z tym potrzeba poprawy w zakresie sprawno-
ści systemów energetycznych opartych na węglu oraz związanych z nimi aspektów 
ekologicznych, zwłaszcza w świetle zaostrzeń prawnych dotyczących limitów emisji 
CO2. Prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie prowadzone są między innymi w 
ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Technologia zintegrowanych 
układów gazowo-parowych IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle), połą-
czonych  
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, stanowi jedną z tak zwanych czystych 
technologii węglowych i widziana jest jako przyszłościowy system scentralizowanej 
produkcji wodoru jako przyszłościowego, czystego nośnika energii z węgla na skalę 
przemysłową lub połączonej produkcji wodoru i energii elektrycznej z jednoczesnym 
wychwytywaniem CO2 [2, 3]. Znaczenie węgla w zaspokajaniu potrzeb energetycz-
nych państwa jest szczególnie istotne w przypadku Polski, będącej światowym lide-
rem w produkcji węgla (po Chinach, USA, Indiach, Australii, RPA, Rosji i Indonezji), 
z roczną produkcją na poziomie 98 mln ton węgla kamiennego i 62 mln ton węgla 
brunatnego (dane za 2005 rok) [4] oraz strukturą produkcji energii elektrycznej opartą 
w ponad 90% na węglu, z czego około 60% stanowi węgiel kamienny (58% w roku 
2004) [5]. Udokumentowane zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą w Polsce 
43 mld ton (około 80% w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym), z czego około 66% to 
węgle energetyczne. ZłoŜa zagospodarowane stanowią 37% zasobów bilansowych. 
[6]. Biorąc pod uwagę zasoby, jakość oraz cenę węgla kamiennego jako perspekty-
wiczne z punktu widzenia wykorzystania w przyszłych instalacjach zgazowania,  
wytypowano węgle z pokładów KWK Ziemowit oraz KWK Piast [7]. Dla prób węgli 
pochodzących z tych kopalń przeprowadzono testy mające na celu określenie ich reak-
tywności w procesie zgazowania, ukierunkowanego na produkcję gazu bogatego  
w wodór. 

KONCEPCJA PRODUKCJI WODORU I GOTOWEGO DO SEKWESTRAC JI 
DWUTLENKU W ĘGLA Z GAZU SYNTEZOWEGO 

Proces produkcji gazu bogatego w wodór jest prowadzony na drodze zgazowania 
węgla parą wodną w obecności tlenku Ŝelaza i tlenku wapnia [8–11]. Reakcje  
zachodzące podczas tego procesu, z podziałem na dwa główne etapy, przedstawiono  
w tabeli 1. 

Tabela 1. Główne reakcje w procesie zgazowania węgla parą wodną w obecności tlenku Ŝelaza oraz 
tlenku wapnia oraz obliczone dla nich wartości energii swobodnej Gibbsa (∆G [kJ/mol]) w przedziale 
temperatury 650–950 °C (opracowanie własne) 

Etap Reakcje ∆G650 ∆G700 ∆G750 
C+H2O(g)=CO(g)+H2(g) 3,322 –3,850 –11,023 

CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) –5,685 –4,099 –2,539 
1.126Fe2O3+CO(g)=2.378Fe0.947O+CO2(g) –38,892 –41,106 –43,249 

 
 
1 

2CO(g)=CO2(g)+C –9,007 –0,249 8,484 
2 CaO+CO2(g)=CaCO3 –35,167 –27,815 –20,508 
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W ramach pierwszego etapu powstający w endotermicznej reakcji zgazowania 
węgla parą wodną tlenek węgla zostaje utleniony do dwutlenku węgla w reakcji  
z tlenkiem Ŝelaza, egzotermicznej (poniŜej 833 °C) reakcji konwersji gazu parą wodną 
oraz w reakcji Boudouarda. Na drugi etap, związany z zastosowaniem tlenku wapnia, 
składają się silnie egzotermiczna reakcja tworzenia wodorotlenku wapnia oraz reakcja 
absorpcji CO2 przez CaO/Ca(OH)2. 

REAKTYWNO ŚĆ JAKO MIARA PRZYDATNO ŚCI POLSKICH W ĘGLI  
DO PRODUKCJI WODORU NA DRODZE ZGAZOWANIA W REAKTORZ E  
ZE ZŁO śEM STAŁYM 

Badanie reaktywności węgla jest problemem złoŜonym. Nie istnieją obecnie 
znormalizowane metody jej badania. Reaktywność węgla w procesie zgazowania 
określa szybkość jego reakcji z czynnikiem zgazowującym i decyduje o sprawności 
procesu zgazowania, stanowi więc parametr niezwykle przydatny z punktu widzenia 
projektowania i eksploatacji przemysłowych układów zgazowania węgla [12]. Brak 
prostej metodologii laboratoryjnej oraz znaczne zróŜnicowanie warunków, w jakich 
prowadzone są procesy zgazowania węgla, stanowią główne przyczyny trudności 
związanych z opracowaniem standardowej metody określania jego reaktywności.  
Reaktywność węgla uzaleŜniona jest od wielu czynników, wśród których przede 
wszystkim wymienić naleŜy stopień uwęglenia węgla wyjściowego, zawartość części 
lotnych oraz zawartość popiołów. Zgodnie z przyjętą definicją reaktywności określa 
ona zdolność węgla do reakcji z substratem takim jak para wodna, tlen lub dwutlenek 
węgla. Miarą reaktywności węgla w procesie zgazowania, ukierunkowanym na pro-
dukcję gazu bogatego w wodór jest szybkość reakcji węgla z parą wodną, w warun-
kach (p, T), zgodnych z wartościami parametrów przyjętymi dla samego procesu zga-
zowania [13]. 

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH W ĘGLI  

Do badań wytypowano węgle energetyczne pochodzące z kopalń „Piast” i „Zie-
mowit”, uwaŜanych za potencjalnych dostawców węgla dla zgazowania przemysło-
wego, ze względu na wielkość zasobów i cenę surowca. Próby geologiczne węgla 
pobrano z pokładów przeznaczonych do eksploatacji po 2012 roku, co wynikało  
z załoŜenia moŜliwości powstania w Polsce przemysłowej instalacji do zgazowania 
węgla kamiennego, a w szczególności zintegrowanego układu gazowo-parowego po-
łączonego z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, w perspektywie 2008–2012 
[7]. W tabeli 2 przedstawiono lokalizacje miejsc poboru prób bruzdowych w kopal-
niach „Piast” i „Ziemowit”. Dla prób wykonano analizę elementarną na zawartość 
pierwiastków węgla, wodoru, azotu i siarki, analizę techniczną (zawartość wilgoci, 
popiołów oraz części lotnych) oraz określono ciepło spalania i wartość opałową. Wy-
niki analiz przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 2. Opis prób badanych węgli 

Nr ewidencyjny próby Opis prób węgli 
SW80 Pokład 206, „Ziemowit” 
SW81 Pokład 215, „Ziemowit” 
SW90 Pokład 208, pochylnia transportowa, chodnik – 1291, „Piast” 
SW91 Pokład 209, przecinka transportowa, GRP III, AM-3 Pp435+31, „Piast” 

Tabela 3. Podstawowa analiza badanych prób węgli z kopalń „Piast” i „Ziemowit” 

Parametr/Próba nr SW80 SW81 SW90 SW91 
Stan roboczy     
Zawartość wilgoci całkowitej Wtr 
[%] 

13,18 8,92 8,58 7,14 

Zawartość popiołu Ar [%] 5,32 27,99 5,54 5,52 
Zawartość siarki całkowitej Str [%] 1,29 0,80 0,49 0,63 
Wartość opałowa Qir [kJ/kg] 24343 18562 26798 27639 
Stan analityczny      
Zawartość wilgoci Wa [%] 11,49 6,50 6,02 4,93 
Zawartość popiołu Aa  [%] 5,42 28,73 5,69 5,65 
Zawartość części lotnych Va [%] 32,31 25,29 31,12 35,84 
Ciepło spalania Qsa [kJ/kg] 26126 20043 28805 29529 
Wartość opałowa Qia [kJ/kg] 24865 19120 27616 28354 

Temperatura topliwości popiołu: 
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Temperatura spiekania ts  [°C] 990 970 980 960 990 960 1000 980 
Temperatura mięknienia tA  [°C] 1340 1210 1360 1280 1270 1160 1370 1350 
Temperatura topnienia tB  [°C] 1390 1230 >1500 >1500 1350 1180 1410 1400 
Temperatura płynięcia tC  [°C] 1410 1250 >1500 >1500 1370 1210 1430 1420 
Zawartość siarki całkowitej Sta [%] 1,32 0,82 0,50 0,65 
Zawartość pierwiastka C Cta [%] 64,90  49,62 70,64 72,72 
Zawartość pierwiastka H Hta [%] 3,63 3,46 4,08 4,32 
Zawartość pierwiastka N Na [%] 0,96 0,89 0,98 1,04 
Stan suchy     
Zawartość popiołu Ad [%] 6,12 30,73 6,05 5,94 
Zawartość siarki całkowitej Std [%] 1,49 0,88 0,53 0,68 
Zawartość części lotnych Vdaf [%] 38,89 – 35,25 40,08 
Ciepło spalania Qsdaf [kJ/kg] 31443 – 32625 33023 

WYNIKI 

Proces zgazowania węgla parą wodną moŜna w duŜym uproszczeniu przedstawić 
w postaci sumarycznej reakcji chemicznej: 

 C + 2H2O = CO2 + 2H2. 

W prezentowanych badaniach za miarę reaktywności węgla w procesie zgazowa-
nia parą wodną przyjęto szybkość powstawania wodoru w ściśle określonych warun-
kach, zgodnych z załoŜeniami do procesu produkcji gazu bogatego w wodór. W opar-
ciu o dane literaturowe oraz analizę termodynamiki procesu określono następujące 
wartości parametrów badań reaktywności w procesie zgazowania węgla parą wodną 
[12, 14]: 
• masa próbki: 3 g węgla, 
• temperatura: 700 °C, 
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• proces bezciśnieniowy, 
• gaz nośny: azot, 
• czynnik zgazowujący: para wodna (3,2 ml/min), 
• analiza składu mieszaniny gazowych produktów procesu zgazowania parą wodną 

prowadzona w sposób ciągły przy pomocy chromatografu gazowego Agilent 
3000A; próba gazu do analizy pobierana w odstępach czasowych co 3,2 min, 

• czas prowadzenia testu: 60 min. 

W badaniach porównano ilości powstających produktów w kolejnych przedzia-
łach czasowych, w czasie pierwszych 16 minut trwania testu (średni czas intensywne-
go tworzenia się produktów gazowych) oraz całkowitą ilość powstającego dwutlenku 
węgla, tlenku węgla i wodoru w czasie 60 min prowadzenia testu. Badania zostały 
przeprowadzone w reaktorze ze złoŜem stałym (patrz rys. 1). 

 

Rys. 1. Laboratoryjna instalacja do zgazowania węgla parą wodną w reaktorze ze złoŜem stałym 

Na rysunku 2 przedstawiono zmiany natęŜenia przepływu głównych produktów 
zgazowania badanych węgli z kopalni „Piast” i „Ziemowit” parą wodną oraz skład 
procentowy mieszaniny gazowej powstającej w tym procesie. Odczyt natęŜenia prze-
pływu oraz pomiar składu procentowego mieszaniny gazowej następował co 3,2 min. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, Ŝe zgodnie z przyjętą definicją 
reaktywności określanej jako iloraz ilości wodoru powstającego w załoŜonym prze-
dziale czasowym 16 min do całkowitej ilości tego gazu powstającego w całym prze-
dziale czasowym trwania testu, największe wartości reaktywności obserwuje się dla 
prób węgli z kopalni „Piast” (SW90 i SW91). 
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Rys. 2. a) – natęŜenia przepływu głównych produktów zgazowania parą wodną badanych prób węgli 
SW80, SW81, SW90 i SW91; b) – skład procentowy mieszaniny gazowej powstającej w tym procesie 

Tabela 4. Wartości reaktywności dla prób węgli z kopalni „Piast” (SW90 i SW91)  
i z kopalni „Ziemowit” (SW80 i SW81) 

Próba węgla Reaktywność [%] 
SW90 51 
SW91 39 
SW80 35 
SW81 33 
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Węgle z kopalni „Piast” o względnie większej reaktywności charakteryzują się 
wyŜszą zawartością węgla pierwiastkowego, niŜszą całkowitą zawartością siarki oraz 
nieznacznie niŜszą zawartością wilgoci. 

Na podstawie uzyskanych wyników badania reaktywności do dalszych testów zga-
zowania w obecności tlenku wapnia i tlenku Ŝelaza, ukierunkowanego na otrzymywanie 
gazu bogatego w wodór wytypowano węgiel SW90. W reaktorze umieszczono war-
stwowo próbę 3 g węgla, 9 g Fe2O3 i 18 g CaO. Na rysunku 3 przedstawiono natęŜenie 
przepływu produktów zgazowania węgla parą wodną w obecności tlenku wapnia i tlen-
ku Ŝelaza oraz skład procentowy mieszaniny gazowej powstającej w tym procesie. 
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Rys. 3. a) – natęŜenia przepływu głównych produktów zgazowania parą wodną próby węgla SW90  
w obecności CaO i Fe2O3; b) – skład procentowy mieszaniny gazowej powstającej w tym procesie 

Zastosowanie tlenku Ŝelaza i tlenku wapnia w procesie zgazowania węgla wpły-
nęło na wydajność produkcji wodoru: średnie chwilowe stęŜenie wodoru w produko-
wanym gazie w pierwszych 16 minutach prowadzenia testu wynosiło 77%, podczas 
gdy w tym samym czasie trwania testu bez dodatku tlenku wapnia i Ŝelaza wartość ta 
wynosiła 59%. Ilość wodoru wyprodukowanego w eksperymencie z zastosowaniem 
tlenku Ŝelaza i tlenku wapnia wyniosła 3248 ml oraz 9449 ml, odpowiednio w czasie 
pierwszych 16 minut oraz w całym czasie trwania testu. Ilości te dla próby bez dodat-
ku tlenków wyniosły odpowiednio: 1866 ml oraz 3583 ml. Zastosowanie tlenku Ŝelaza 
spowodowało obniŜenie stęŜenia tlenku węgla w gazie wyjściowym, średnio z 14% do 
2%, dzięki jego utlenieniu w reakcji z Fe2O3 do CO2. 
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WNIOSKI 

1. W pracy przedstawiono wyniki badań reaktywności wybranych polskich węgli  
z kopalń „Piast” i „Ziemowit”, będącej miarą ich przydatności do procesu produk-
cji gazu bogatego w wodór, na drodze zgazowania parą wodną w reaktorze ze zło-
Ŝem stałym w obecności tlenku Ŝelaza i tlenku wapnia. 

2. Reaktywność określono jako iloraz ilości głównego produktu zgazowania węgla 
parą wodną, tj. wodoru, powstającego w załoŜonym przedziale czasowym inten-
sywnego wytwarzania produktów gazowych, wynoszącym 16 min, do ilości tego 
gazu produkowanego w całym przedziale czasowym prowadzenia testu. 

3. Największą reaktywnością charakteryzowały się próby węgli pochodzące z kopal-
ni „Piast”. 

4. Tlenek Ŝelaza dodany w procesie umoŜliwił wi ększą konwersję tlenku węgla do 
dwutlenku węgla. 

5. W pracy przedstawiono ponadto koncepcję produkcji gazu bogatego w wodór 
przy jednoczesnej absorpcji dwutlenku węgla, powstającego w procesie zgazowa-
nia węgla, przez tlenek wapnia, który moŜe następnie podlegać procesowi regene-
racji na drodze kalcynacji węglanu wapnia, prowadzącej do otrzymania czystego 
strumienia dwutlenku węgla gotowego do sekwestracji. 
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Nowatorski układ diagnozowania parametrów geometrycznych szybów 
górniczych z wykorzystaniem pionowników laserowych 

Streszczenie 
W celu poprawy bezpieczeństwa prac związanych z kontrolą wyposaŜenia szybów i obudowy szybo-

wej, dąŜy się do całkowitej eliminacji pionów mechanicznych przy prowadzeniu prac geodezyjnych. 
Realizacja tego problemu opiera się na danych wejściowych, do których naleŜą: uwarunkowania techno-
logiczne i geodezyjna metoda prowadzenia pomiaru w szybie. Istotne jest, aby wyeliminować z technolo-
gii pomiaru błędy grube i systematyczne. 

W tym celu w Głównym Instytucie Górnictwa opracowano nowe urządzenie do prowadzenia tych 
pomiarów. Urządzenie to umoŜliwia dokładne wytyczanie bezwzględnego pionu optycznego do wyko-
nywania pomiarów geodezyjnych wraz z ciągłą kontrolą stabilności tego pionu. Układ detekcyjny umoŜ-
liwia precyzyjny pomiar połoŜenia prowadnika naczynia szybowego względem plamki laserowej i reje-
strację danych pomiarowych w rejestratorze cyfrowym. Sygnały wyjściowe analogowe z układu detekcji 
opisują połoŜenie plamki w osiach X, Y na powierzchni matówki. Wprowadzane są przez kartę przetwor-
nika A/D do rejestratora cyfrowego. Opracowano równieŜ system kontrolujący połoŜenie układu  
detekcji i korygujący luzy między naczyniem a prowadnikiem. Zastosowano laser półprzewodnikowy  
(670 nm), oprócz obniŜenia gabarytów i wagi urządzenia uzyskuje się lepszą propagację wiązki lasero-
wej, szczególnie w wyrobiskach z obecnością pary wodnej. 

Novel diagnosing system of geometric parameters of mine shafts  
using laser plummets 

Abstract 
For the decided improvement of operational and economic control conducting of equipment and shaft 

lining one aims at the entire elimination of mechanical plummets when conducting geodesic work in mine 
shafts. The realisation of this problem is based on input data, to which belong: technological condition-
ings and geodesic method of measurement conducting in the shaft. It is essential to eliminate from the 
measuring technology gross errors and systematic errors. 

For this purpose at the Central Mining Institute a new device to conduct these measurements was de-
veloped. This device enables exact setting out of the absolute optic plumb-line, in order to carry out geo-
desic measurements along with permanent stability control of this plumb-line. The detection system 
enables a precise position measurement of the shaft cage/ship guide towards the laser spot and registration 
of measuring data in the numerical recorder. The analogue output signals from the detection system de-
scribe the position of the spot in the X,Y axis on the focusing screen surface. They are introduced to the 
numerical recorder using the A/D converter card. A system controlling the position of the detection sys-
tem and correcting the clearances between the cage/ship and shaft guide was worked out. A semiconduc-
tor laser (670 nm) was used. Apart from the decrease of overall dimensions and weight of the device we 
obtain a better laser beam propagation, especially in workings with water vapour presence. 

WSTĘP 

Skracanie czasu dostępności szybów górniczych do celów pomiarowych i remon-
towych, niesie za sobą konieczność wprowadzenia nowych metod pomiarowych.  
Nowoczesna aparatura pomiarowa, jak i metody pomiaru, powinny dąŜyć do skróce-
nia czasu pomiaru i uzyskania jak najlepszej dokładności. Szyb słuŜy przede wszyst-
kim do prowadzenia transportu pionowego. Jakakolwiek awaria czy przedłuŜający się 
nieplanowany postój powoduje zatrzymanie całego zakładu górniczego. Dlatego, wie-
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le ośrodków zajmuje się tym problemem, tworząc nowe urządzenia pomiarowe  
i doskonaląc metody pomiarowe. 

1.  AKTUALNY STAN BADA Ń W ZAKRESIE POMIARÓW SZYBOWYCH 

Metody kontroli prowadników szybowych, jak i zbrojenia szybowego, ciągle się 
rozwijają. Podziału tych metod moŜna dokonać, stosując jako kryterium sposób wy-
konywania pomiarów: 
• metody statyczne, realizowane podczas przejazdu przez szyb z zatrzymaniem na 

poszczególnych poziomach zabudowy dźwigarów lub przejazd z małą prędkością 
przez szyb, 

• metody dynamiczne, realizowane podczas jazdy naczynia z pełną prędkością. 

1.1. Metody statyczne 
Metoda tradycyjna polega na pomiarze ręcznym odchyłek prowadników od pio-

nów geodezyjnych rozpiętych w szybie. W metodzie tej coraz częściej „piony mecha-
niczne” zastępowane są promieniem lasera. Ma to na celu wyeliminowanie uciąŜli-
wych prac związanych z zabudową „pionów mechanicznych”. Istnieją jednak ograni-
czenia stosowania urządzeń wykorzystujących promień lasera: 
• zmienne warunki termodynamiczne, 
• zanieczyszczenie powietrza, 
• konieczność zmiany funkcji szybu. 

Metoda ta jest pracochłonna i czasochłonna oraz wymaga udziału licznego perso-
nelu, wyłączania wentylacji w szybach wydechowych oraz naraŜania pracowników 
biorących udział w pomiarach na niebezpieczne prace szybowe. 

1.2. Dostępne urządzenia na rynku 

W Niemczech opracowano, przez DMT Bochum, urządzenie [1] działające na za-
sadzie nawigacji bezwładnościowej (ISSM – Interial System of Shaft Measurements, 
rys. 1). 

 

Rys. 1. Przyrząd ISSM 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY    Sesja 5: Innowacyjne Górnictwo 

 199 

Zastosowanie tej metody pozwala na ciągły pomiar przestrzennego przebiegu cią-
gów prowadniczych. Pomiar realizowany jest podczas przejazdu naczynia wyciągo-
wego z prędkością roboczą. W wyniku pomiarów uzyskuje się przestrzenny przebieg 
połoŜenia osi prowadników, który słuŜy jako układ odniesienia do pomiaru innych 
elementów wyposaŜenia szybów. Czas pomiarów tą metodą został ograniczony o oko-
ło 20% w odniesieniu do metody tradycyjnej. W latach 90. XX w. były prowadzone 
próby przyrządu ISSM w KWK „Wujek” [2], jednak zakup tego urządzenia nie został 
sfinalizowany. W Rosji natomiast zostało opracowane urządzenie SI-5 [3], wykorzy-
stujące metodę fotooptyczną. Pomiar polega na rejestracji składowych poziomych 
wychylenia prowadników w dwóch prostopadłych kierunkach. Zmiana kierunku pro-
mienia świetlnego realizowana jest na taśmie światłoczułej. Urządzenie stosowane jest  
w górnictwie Rosji i krajów WNP. W USA [4] opracowano przyrząd do kontroli pro-
wadzenia naczyń w szybie. Pomiar wykonywany jest za pomocą belki (o długości 
dochodzącej do 12 m) podwieszanej na czas pomiarów pod naczyniem, co stanowi 
przeszkodę w upowszechnieniu się tej metody. W metodzie tej są zakresy, w których 
nie da się wykonać pomiarów (jest to związane z długością belki pomiarowej).  
W krakowskiej AGH opracowano [5] urządzenie, którego istota działania polega na 
mierzeniu prostoliniowości obiektu, wzdłuŜ którego przemieszcza się obwód pomia-
rowy względem rozpiętego „pionu mechanicznego” traktowanego jako wzorzec.  
Odpowiednio skonstruowane i usytuowane magnetyczne obwody pomiarowe umoŜli-
wiają dokonanie pomiaru w dwóch płaszczyznach. Wszystkie z zaprezentowanych 
metod dąŜą do zautomatyzowania pomiarów i skrócenia czasu ich trwania. W Głów-
nym Instytucie Górnictwa opracowano i wdroŜono do badań przemysłowych w latach 
1995–1998 urządzenia TS-2 i TS-3 [6]. Zasada działania tych urządzeń polega na 
równoczesnym pomiarze kątów załamania czołowych i bocznych płaszczyzn prowad-
ników szybowych. Dodatkowo mierzony jest rozstaw naprzeciwległych płaszczyzn 
prowadników. Stworzony specjalnie dla tych urządzeń algorytm obliczeniowy pozwa-
la na wyznaczenie zarysów ciągów prowadniczych i wyznaczenie miejsc w szybie dla 
przeprowadzenia stosownych korekt. 

1.3. Metody dynamiczne 

Najbardziej rozpowszechnioną metodą dynamiczną jest kontrola poprzecznych 
drgań naczynia wyciągowego, z wykorzystaniem czujnika przyspieszeń i odwzorowa-
niu toru jazdy naczynia w szybie. Kontrola występowania nierówności toru prowa-
dzenia naczyń tą metodą opiera się na załoŜeniu, Ŝe tam gdzie występuje duŜe przy-
spieszenie, występują duŜe nierówności. Pogląd ten spotyka się z częstą krytyką. Pod-
czas przejazdu prowadnicami tocznymi przez nierówności, powstają drgania po-
przeczne naczynia i przesunięcie czasowe rejestracji sygnału, co utrudnia skuteczne 
określanie nierówności. 

Akcelerometr typu „Separator” stosowany w polskim górnictwie wypierany jest 
przez nowsze konstrukcje, a ocena spokoju jazdy prowadzona jest w oparciu o in-
strukcję, opracowaną w GIG [7]. 

W RPA [8] stosowane jest urządzenie, które składa się pomostu podwieszanego 
4–6 m pod naczyniem wyciągowym, prowadzonego po prowadnikach, przy pomocy 
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układu stalowych szczotek. Platforma wyposaŜona jest w czujniki przyspieszeń.  
Metoda ta jest praktycznie nie do zastosowania w polskim górnictwie (liny wyrów-
nawcze, duŜe prędkości jazdy i brak moŜliwość wykonania pomiaru z naczynia wy-
ciągowego). 

W AGH zaprojektowano [9] układ pomiarowy składający się z czterech identycz-
nych zestawów pomiarowych. W skład kaŜdego zestawu pomiarowego wchodzi bez-
stykowy czujnik odległości oraz czujnik poprzecznych przyspieszeń naczynia.  
Poszczególne zestawy zabudowane są przy odpowiednich krąŜkach prowadnic współ-
pracujących z ciągami prowadników. W trakcie jazdy pomiarowej realizowany jest 
pomiar przyspieszeń poprzecznych i czołowych oraz pomiar odległości naczynia od 
prowadników. 

Liczba proponowanych urządzeń jest duŜa, lecz nie wszystkie da się przenieść do 
polskiego górnictwa. Jest to spowodowane rozwiązaniami technicznymi stosowanymi 
w wyciągach szybowych, jak i zakresem pomiarowym określonym w polskich przepi-
sach. Dlatego w Głównym Instytucie Górnictwa opracowano nowe urządzenie pozwa-
lające na skrócenie czasu pomiaru i zautomatyzowanie pomiarów. Wpływa ono istot-
nie na podniesienie bezpieczeństwa pracy podczas takich pomiarów. Wysoka i spraw-
dzona dokładność pomiaru i szybka wizualizacja wyników pomiaru poprawi bezpie-
czeństwo eksploatacji górniczych wyciągów szybowych. 

2.  OPRACOWANIE METODY EMISJI I KONTROLI POŁO śENIA PIONU 
LASEROWEGO 

Głównym celem, który został postawiony podczas prac nad nowym urządzeniem, 
było opracowanie nowych metod pomiarowych z wykorzystaniem własnych kon-
strukcji optoelektronicznego wyposaŜenia dla ich stosowania. Dla zdecydowanej po-
prawy warunków ruchowych i ekonomicznych prowadzenia kontroli wyposaŜenia  
i obudowy szybowej dąŜy się do całkowitej eliminacji pionów mechanicznych, przy 
prowadzeniu prac geodezyjnych w szybach górniczych. Zasadniczym wymogiem było 
opracowanie nowego sposobu emisji i detekcji połoŜenia pionu laserowego w warun-
kach szybowych. Realizacja tego zadania opierała się na uwzględnieniu danych wej-
ściowych, do których naleŜą przede wszystkim uwarunkowania technologiczne i geo-
dezyjna metoda prowadzenia pomiaru w szybie. Na tej podstawie przyjęto następujące 
załoŜenia i kroki realizacji: 
• pion laserowy – linia zielona lub czerwona; analiza propagacji wiązki i czułości 

detekcji, 
• dobór optyki kolimacyjnej dla wybranej wiązki laserowej, 
• ustawienie i kontrola pionu z zastosowaniem laserowego czujnika wychyleń, 
• autonomiczne zasilanie nadajnika, 
• sygnalizacja zmiany połoŜenia nadajnika, 
• tłumienie drgań nadajnika, 
• wyprowadzanie laserowej linii pomiarowej (zamiast pionu) o zadanych parame-

trach geometrycznych w szybie, 
• wybór detektora; parametry dwukierunkowej matrycy PSD, 
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• opracowanie elementów pośrednich lokalizacji połoŜenia plamki laserowej; ma-
tówka i obiektyw fotograficzny, 

• opracowanie konstrukcji układu detekcyjnego poruszającego się wraz z klatką 
szybową, 

• wybór czujników do korekty lokalnej zmiany połoŜenia klatki (spowodowane 
luzami prowadnic ślizgowych), 

• wybór czujników dla oznaczania drogi i kolejnych dźwigarów, 
• opracowanie rejestratora cyfrowego danych pomiarowych. 

2.1. Budowa systemu emisji i kontroli połoŜenia pionu laserowego 

Zasadnicze elementy systemu dla realizacji metody emisji i kontroli połoŜenia 
pionu laserowego w szybie przedstawione są na schemacie (rys. 2). 

 

Rys. 2. Schemat ideowy systemu pomiarowego 

Nadajnik 1 jest urządzeniem dwufunkcyjnym, umoŜliwiającym dokładne wyty-
czanie bezwzględnego pionu optycznego 2, dla wykonywania pomiarów geodezyj-
nych wraz z ciągłą kontrolą stabilności tego pionu. Układ detekcyjny 3 z obiektywem 
4 i matrycą 5 oraz dalmierzami 6, umoŜliwia precyzyjny pomiar połoŜenia prowadni-
ka 8 naczynia szybowego 9 względem plamki laserowej i rejestrację danych pomia-
rowych w rejestratorze cyfrowym 7. 
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2.2. Pion laserowy 

W nowym wyposaŜeniu nadajnika źródłem widzialnego, skupionego promienio-
wania laserowego są: laser krystaliczny Nd:YAG (SHG 532 nm) lub laser półprze-
wodnikowy (670 nm). Laser krystaliczny na granacie itrowo-aluminiowym (YAG) 
domieszkowanym neodymem pracuje na długości fali odpowiadającej barwie zielonej. 
Laser ten jest pompowany za pomocą lasera półprzewodnikowego. Oprócz obniŜenia 
gabarytów i wagi urządzenia uzyskuje się lepszą propagację wiązki laserowej, szcze-
gólnie w wyrobiskach z obecnością pary wodnej. Laser półprzewodnikowy emituje  
z kolei wiązkę promieniowania o barwie czerwonej, dla której jest wyŜsza czułość 
matrycy detekcyjnej PSD. 

Zarówno laser krystaliczny, jak i półprzewodnikowy wymagały zastosowania 
niezawodnych zasilaczy z odpowiednimi zabezpieczeniami, podłączonymi do akumu-
latora. Laser, zasilacz i akumulator mocowane są w obudowie spełniającej wymogi 
ognioszczelności, o konstrukcji zbliŜonej do rozwiązań zastosowanych w górniczych 
laserowych wskaźnikach kierunku. 

2.3. Dobór optyki kolimacyjnej dla wybranej wiązki laserowej 

Istotnym problemem z zakresu optyki geometrycznej i falowej był dobór parame-
trów lunety kolimacyjnej typu Newtona lub lunety refrakcyjnej z mieszaczem promie-
ni – tzw. „pinholem”. Dysponowaliśmy lunetami kolimacyjnymi opracowanymi dla 
laserów górniczych, które przystosowane były do rozbieŜności wiązki laserowej  
z laserów gazowych He-Ne. Badania wykazały, Ŝe pion optyczny z takiej lunety zain-
stalowanej do lasera krystalicznego zapewnia optymalne przewęŜenie wiązki na odle-
głości 70 m, co powoduje, Ŝe na 300 m średnica okrągłej i jednorodnej plamki wynosi 
35 mm. Jednak przy pracy w szybach głębokich (do 1000 m), z niezbyt dobrymi wa-
runkami propagacji wiązki, średnica plamki gwałtownie rosła, a stabilność jej połoŜe-
nia malała. Refrakcja wiązki związana jest z ruchem powietrza w szybie, róŜnicami 
gęstości, rozpraszaniem głównie na cząsteczkach pary wodnej czy wręcz kroplach 
wody. 

W badaniach modelowych sprawdzono dwie wersje optyki kolimacyjnej z no-
wymi obiektywami w lunecie kolimacyjnej, zaprojektowanymi dla współpracy z wy-
branymi diodami laserowymi. Powstał moduł laserowy o bardzo małej rozbieŜności, 
który zapewnia plamkę o średnicy do 50 mm na odległości 1000 m. 

2.4. Ustawienie i kontrola pionu z zastosowaniem laserowego czujnika wychyleń 

Pionownik – nadajnik laserowy z lunetą kolimacyjną zamontowany na spodarce 
geodezyjnej wyposaŜony jest w układ automatycznej kontroli pionu. UmoŜliwia on 
regulację ustawienia pionownika do pozycji roboczej przed pomiarem i automatyczne 
sprawdzanie ewentualnego odchylenia się wiązki od kierunku pionowego (lub zada-
nego) w trakcie pomiarów [10]. Zadanie to wypełnia laserowy czujnik wychyleń zrek-
tyfikowany w stosunku do wiązki laserowej pionownika. Czujnik znany jest, na przy-
kład z polskiego opisu patentowego nr 183400 [11], jako urządzenie GIG do pomiaru 
wychyleń budowli i konstrukcji inŜynierskich. WyposaŜony jest w zespół nadawczy 
złoŜony ze źródła monochromatycznego światła i układu kolimacyjnego oraz w foto-
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detektor. Między zespołem nadawczym i fotodetektorem jest umieszczona kuweta  
z szybką płaskorównoległą i warstwą cieczy o znanym współczynniku załamania 
światła i dekremencie tłumienia drgań. Fotodetektor, składający się z czterech aktyw-
nych segmentów pomiarowych, jest umieszczony centralnie pod kuwetą z cieczą. 

Zasada pomiaru oparta jest na rejestrowaniu odchylenia wiązki laserowej od jej 
wyjściowego – pionowego połoŜenia zerowego – po przejściu przez klin cieczowy.  
Na fotodetektorze, w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, bezpośrednio do-
konywany jest pomiar przemieszczenia plamki świetlnej. Wartość przemieszczenia 
plamki jest funkcją kąta tworzonego przez ciecz, współczynnika załamania światła  
w cieczy i w szklanej płytce płasko równoległej. Kąt pomiędzy normalną do po-
wierzchni cieczy, a osią czujnika, jest kątem wychylenia czujnika i obiektu, na którym 
jest on zainstalowany. Sygnał z kaŜdej części krzemowego fotodetektora jest funkcją 
oświetlonej powierzchni. W zastosowaniach na powierzchni wzmocniony sygnał 
wprowadzany jest przy pomocy karty A/D do komputera, gdzie następuje programo-
wa analiza i rejestracja sygnału [12]. 

Parametry pomiarowe i charakterystyka techniczna czujnika zostały tak przysto-
sowane, aby uzyskać maksymalną czułość i dokładność wyznaczania połoŜenia zero-
wego – wyznaczania pionu: zakres pomiaru: +1 mm/m, rozdzielczość +0,01 mm/m, 
częstotliwość drgań < 10 Hz. 

Wykorzystanie poziomu cieczy jako bezwzględnego pomiarowego układu odnie-
sienia, zapewnia odpowiednią czułość i dokładność ciągłego optoelektronicznego 
pomiaru drgań i wychyleń nadajnika (pionownika), z którym czujnik jest związany 
poprzez uchwyt ze spodarką geodezyjną. 

Łącznik czujnika wychyleń z modułem laserowym jest jednocześnie układem na-
stawczym, który słuŜy do rektyfikowania pionu laserowego z czujnikiem. 

Czujnik posiada, w wersji opracowanej dla projektu, własne autonomiczne zasila-
nie akumulatorowe. W trakcie wytyczania pionu jest on podłączony do rejestratora 
cyfrowego; stosowne oprogramowanie umoŜliwi wizualizację wartości pomiarowych  
i ocenę wpływu zakłóceń dynamicznych (drgania prowadników) na stabilność pionu 
optycznego. Odłączenie zewnętrznego rejestratora powoduje przejście do pracy  
w systemie autonadzoru. Utrata stabilności połoŜenia nadajnika w trakcie pomiarów  
w szybie sygnalizowana jest przez niskoczęstotliwościową modulację pracy lasera. 

2.5. Układ detekcyjno-pomiarowy 

Układ detekcyjno-pomiarowy składa się z dwuwymiarowej matrycy PSD firmy 
Hamamatsu typ S 1880 i współpracującego z nią układu optycznego w postaci ma-
tówki i obiektywu fotograficznego oraz układu przetwarzania sygnału C4674 (rys. 2). 

Plamka padająca na matówkę jest rzutowana przez obiektyw na powierzchnię ma-
trycy. Sygnały wyjściowe analogowe z układu C4674 opisują połoŜenie plamki  
w osiach X, Y na powierzchni matówki. Sygnały te wprowadzane są przez kartę prze-
twornika A/D do rejestratora cyfrowego, w którym rejestrowane są takŜe takie para-
metry, jak: droga (licznik drogi), czas, kolejny dźwigar prowadników (czujnik induk-
cyjny), odległość do powierzchni bocznych (czujniki optyczne) i czołowej prowadnika 
(czujnik ultradźwiękowy). 
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Rys. 2. Plamka laserowa na mokrej matówce (strona lewa) oraz obok obiektywu – bez matówki  
(strona prawa) 

Układ detekcyjno-pomiarowy: matówka – obiektyw – matryca w wodoszczelnej 
obudowie jest związany geometrycznie z naczyniem wyciągowym. W teleskopowych 
wysięgnikach obejmujących prowadnik szybowy zamocowane są mierniki odległości 
do płaszczyzny czołowej (ultradźwiękowe) i płaszczyzn bocznych (optyczne) pro-
wadnika oraz enkoder impulsowy do pomiaru drogi. 

Sygnały analogowe z wszystkich czujników układu detekcyjno-pomiarowego 
wprowadzane są (transmisja kablowa) do rejestratora cyfrowego będącego kompute-
rem przemysłowym w klatce montaŜowej IPC-60065P5-0B. Program o nazwie Reje-
strator umoŜliwia programowanie i kalibrację kanałów pomiarowych poprzez strony  
z aktywnymi przyciskami, uruchamianie pomiaru, podgląd na wyświetlaczu, forma-
towanie danych w pliki tekstowe, które wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych  
i programów specjalistycznych umoŜliwiają dokonanie pełnych obliczeń i analiz po-
miarowych (operat geodezyjny). 

3.  PODSUMOWANIE 

Podjęto próbę stworzenia systemu pomiarowego, który w trakcie ciągłej jazdy  
naczynia wyciągowego automatycznie prowadzi wielopunktowe domiary w odniesie-
niu do pionu laserowego. 

Badania laboratoryjne i próby ruchowe wykazały, Ŝe system kontroli stabilności 
nadajnika laserowego w połączeniu z systemem automatycznego wyznaczania poło-
Ŝenia środka plamki laserowej, umoŜliwia pełną realizację badań geometrii szybów. 
Jednocześnie wyeliminowano prace przygotowawcze, związane z opuszczaniem  
i kontrolą pionów mechanicznych, ograniczono do dwóch liczbę osób prowadzących 
badania, istotnie skrócono czas pomiarów. 

Najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu optoelektroniki stosowanej umo- 
Ŝliwiły: 
• poprawę kolimacji wiązki laserowej i jej stabilności, 
• nowy sposób detekcji jej połoŜenia w przestrzeni (m.in. ograniczenie wpływu 

drobin wody i turbulencji powietrza), 
• uzyskanie wyŜszych od wymaganych dokładności pomiaru. 
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Opracowany system powstał w trakcie realizacji projektu celowego [13], a rezul-
taty badań i opracowane podzespoły urządzenia mogą mieć zastosowanie równieŜ  
w geodezji powierzchniowej. 
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Wpływ wybranych parametrów technicznych i organizacyjnych kopalń 
węgla kamiennego na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia 

Streszczenie 
Jednym z waŜnych mierników oceny pracy wyrobiska górniczego oraz całej kopalni, uwzględniającym 
aspekt ekonomiczny, jest koszt jednostkowy wydobycia węgla. Wielkość tego kosztu jest wypadkową 
wielu czynników zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, charakteryzujących kopalnię. Dla podej-
mowania racjonalnych decyzji, rozpoznanie, w jakim stopniu zmiany struktury technicznej i organizacyj-
nej kopalni wpływają na wzrost lub obniŜenie jednostkowego kosztu wydobycia, jest zagadnieniem  
o kapitalnym znaczeniu. Zasadne jest więc opracowanie metody szacowania wpływu czynników, istot-
nych dla określenia zarówno poziomu technicznego, jak i procesu produkcyjnego kopalni, na wielkość 
jednostkowego kosztu wydobycia węgla. W referacie przedstawiono wpływ wybranych parametrów 
technicznych i organizacyjnych kopalń węgla kamiennego na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia, 
określony za pomocą analizy statystycznej. 

Influence of selected technical and organisational parameters of hard coal mines 
on the quantity of the unit output cost 

Abstract 
One of the important assessment measures of work of the mine working and the mine as a whole taking 
into account the economic aspect, is the unit cost of coal output. The quantity of this cost is the resultant 
of many factors, both technical and organisational, characterising the mine. In order to take rational deci-
sions, a problem of fundamental significance is the cognition to what degree the changes of the technical 
and organisational structure of the mine influence the increase or decrease of the unit output cost. Thus 
legitimate is to work out a method of estimation of the impact of factors, essential for the determination of 
both the technical level as well as production process of the mine, on the quantity of the unit cost of coal 
output. The paper presents the impact of selected technical and organisational parameters of hard coal 
mines on the quantity of the unit output cost, determined by help of statistical analysis. 

1. WPROWADZENIE 

Szeroko stosowanymi w górnictwie miernikami oceny pracy kopalni są wydoby-
cie i wydajność. Im wyŜsze wartości tych mierników uzyskuje kopalnia, tym jest uwa-
Ŝana za lepszą zarówno pod względem oceny pracy ludzkiej, jak równieŜ pracy ma-
szyn i organizacji pracy. W przeszłości opracowano szereg metod i mierników mają-
cych na celu wymierną ocenę pracy kopalni jako całości, jak równieŜ jej elementów. 
śadna z tych metod nie pozwala jednak na kompleksową i obiektywną ocenę pracy 
kopalni stosującej nowoczesne maszyny i urządzenia, gdyŜ ograniczają się one w za-
sadzie do organizacji robót, pomijając aspekty ekonomiczne. 

Jednym z waŜnych mierników oceny pracy w poszczególnych wyrobiskach gór-
niczych oraz w całej kopalni, uwzględniającym aspekt ekonomiczny, jest koszt jed-
nostkowy wydobycia węgla. Wielkość tego kosztu jest wypadkową wielu czynników 
zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, charakteryzujących kopalnię. Dla po-
dejmowania racjonalnych decyzji, rozpoznanie, w jakim stopniu zmiany struktury 
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technicznej i organizacyjnej kopalni wpływają na wzrost lub obniŜenie jednostkowego 
kosztu wydobycia, jest zagadnieniem o kapitalnym znaczeniu. 

Zasadne jest więc opracowanie metody szacowania wpływu czynników, istotnych 
dla określenia zarówno poziomu technicznego, jak i procesu produkcyjnego kopalni, 
na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia węgla. Jest to waŜne dla problematyki 
prognozowania kosztów i opłacalności eksploatacji zarówno w całym przemyśle gór-
nictwa węglowego, jak i w poszczególnych kopalniach. Ma to równieŜ istotne znacze-
nie dla wypracowania podstaw decyzji strategicznych dotyczących procesów rozwo-
jowych i inwestycyjnych w górnictwie [1]. 

Podstawą takich działań jest określenie zaleŜności, opisujących wpływ struktury 
technicznej i organizacyjnej kopalni na wielkość kosztu wydobycia w istniejących 
podziemnych zakładach wydobywczych, co będzie stanowiło podstawę do zbudowa-
nia modelu kopalni, który pozwoli na określenie działań, niezbędnych do minimaliza-
cji kosztów. 

W ramach działalności statutowej Głównego Instytutu Górnictwa podjęto próbę 
[2] określenia zaleŜności kosztu jednostkowego wydobycia węgla od wskaźników 
opisujących strukturę techniczną i organizacyjną kopalni. 

2. ZAKRES I METODA BADA Ń 

Badania wpływu struktur technicznych i organizacyjnych kopalni na ponoszone 
przez nią jednostkowe koszty wydobycia węgla wykonano w oparciu o metodę staty-
stycznej analizy informacji pozyskanych z obowiązującej sprawozdawczości. 

Biorąc pod uwagę złoŜoność poszukiwanych zaleŜności oraz fakt, Ŝe struktury 
techniczne i organizacyjne kopalni ulegają bardzo powolnym zmianom, zakresem 
badań objęto wszystkie czynne (to jest prowadzące wydobycie) kopalnie węgla ka-
miennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w okresie od 1998 do 2005 roku. 

Istota przyjętej metody polegała na: 
• opracowaniu wyjściowego zestawu wskaźników charakteryzujących strukturę 

techniczną i organizacyjną kopalń oraz zestawu wskaźników pomocniczych ujmu-
jących pozostałe czynniki, mające wpływ na jednostkowy koszt wydobycia węgla, 

• zebraniu danych statystycznych niezbędnych dla obliczenia jednostkowego kosztu 
wydobycia węgla oraz wyjściowego zestawu wskaźników, o których mowa wyŜej, 

• przyjęciu zasady, Ŝe obserwację statystyczną stanowić będzie obliczony dla danej 
kopalni i danego roku zestaw średniorocznych wskaźników określających jed-
nostkowy koszt wydobycia węgla, charakteryzujących strukturę techniczną i or-
ganizacyjną kopalni oraz wskaźników pomocniczych, 

• zastosowaniu procedur umoŜliwiających wyeliminowanie wpływu czynników 
niezwiązanych ze strukturą techniczną i organizacyjną kopalni na poszukiwanie 
zaleŜności, 

• przeprowadzeniu analizy wstępnej badanych zaleŜności za pomocą metody opartej 
na statystyce opisowej (elementarnej), 

• przeprowadzeniu analizy zasadniczej, przy zastosowaniu dwóch metod statystyki 
matematycznej: analizy regresji i analizy czynnikowej. 
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Sposób prowadzenia badań przedstawiono na schemacie – rysunek 1. 

 

Rys. 1. Sposób prowadzenia badań 
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3. WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJ ĄCE STRUKTURĘ TECHNICZN Ą  
I ORGANIZACYJN Ą KOPALNI 

ZaleŜności występujące między strukturami technicznymi i organizacyjnymi ko-
palni a jednostkowym kosztem wydobycia węgla charakteryzują się – jak naleŜy są-
dzić – znaczną złoŜonością. PoniewaŜ w momencie przystąpienia do analizy brak było 
szerszych informacji o sposobie ilościowego scharakteryzowania struktur technicz-
nych i organizacyjnych kopalń oraz o wpływie tych struktur na jednostkowy koszt 
wydobycia węgla, do zamierzonej analizy postanowiono wprowadzić moŜliwie duŜą 
liczbę wskaźników. Wyjściowy zestaw wskaźników, który zgodnie z przyjętą metodą 
badań został załoŜony z góry, podzielono na trzy zasadnicze grupy: 
• wskaźniki charakteryzujące strukturę techniczną kopalni, 
• wskaźniki charakteryzujące strukturę organizacyjną kopalni, 
• wskaźniki pomocnicze. 

Dokonując doboru wskaźników dąŜono do tego, aby kaŜdy z nich spełniał dwa 
podstawowe warunki: 
• obejmował moŜliwie duŜą liczbę czynników, które zgodnie z przesłankami lo-

gicznego rozumowania, powinny w sposób istotny decydować o jednostkowym 
koszcie wydobycia węgla, 

• mógł być wyznaczony w oparciu o dane zawarte w obowiązującej sprawozdawczości. 

Oznaczenia i sposób wyznaczenia wskaźników w ramach poszczególnych grup 
przedstawiał się następująco: 
• wskaźniki charakteryzujące struktury techniczne kopalni, 
• wskaźniki charakteryzujące struktury organizacyjne kopalni, 
• wskaźniki pomocnicze. 
y0 – jednostkowy koszt wydobycia w cenach bieŜących, zł/t, 
y – jednostkowy koszt wydobycia w cenach stałych z 2005 r., zł/t. 

Wskaźniki charakteryzuj ące strukturę techniczną kopalni 
x1 – Średnie dzienne wydobycie kopalni. 
x2 – Średnie dzienne wydobycie ze ściany. 
x3 – Średnie dzienne wydobycie przypadające na poziom wydobywczy. 
x4 – Średnie dzienne wydobycie przypadające na poziom w eksploatacji. 
x5 – Średnie dzienne wydobycie przypadające na pokład. 
x6 – Średnie dzienne wydobycie przypadające na pokład w eksploatacji. 
x7 – Średnie dzienne wydobycie przypadające na szyb. 
x8 – Średnie dzienne wydobycie przypadające na szyb wydobywczy. 
x9 – Średnie dzienne wydobycie przypadające na kilometr chodnika. 
x10 – Udział wydobycia z wyrobisk prowadzonych z zawałem w wydobyciu ogółem. 
x11 – Udział wydobycia z wyrobisk prowadzonych z podsadzką w wydobyciu ogółem. 
x12 – Średnia dzienna długość ściany. 
x13 – Średni dzienny postęp ściany. 
x14 – Wskaźnik natęŜenia robót przygotowawczych. 
x15 – Liczba kilometrów chodników przypadająca na ścianę. 
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Wskaźniki charakteryzuj ące strukturę organizacyjną kopalni 
x16  –  Liczba zatrudnionych w kopalni przypadająca na ścianę. 
x17  –  Liczba zatrudnionych w kopalni przypadająca na oddział wydobywczy. 
x18  –  Liczba zatrudnionych w kopalni przypadająca na oddział wydobywczy i przygo-

towawczy. 
x19  –  Liczba zatrudnionych pod ziemią przypadająca na ścianę. 
x20  –  Liczba zatrudnionych pod ziemią przypadająca na oddział wydobywczy. 
x21  –  Liczba zatrudnionych pod ziemią przypadająca na oddział wydobywczy i przy-

gotowawczy. 
x22  –  Zmianowość pracy ścian. 
x23  –  Średnie dzienne wydobycie kopalni przypadające na oddział wydobywczy. 
x24  –  Średnie dzienne wydobycie kopalni przypadające na oddział wydobywczy  

i przygotowawczy. 

Wskaźniki pomocnicze 
x25 – Udział wydobycia z filarów ochronnych w wydobyciu ogółem. 
x26 – Średnia wysokość ścian. 
x27 – Współczynnik zanieczyszczenia urobku. 

Łącznie, do omawianej analizy statystycznej wprowadzono 28 wskaźników,  
z czego: 15 charakteryzujących struktury techniczne kopalń, 9 charakteryzujących 
struktury organizacyjne kopalń i trzy wskaźniki pomocnicze oraz jeden wskaźnik do-
tyczący wielkości jednostkowego kosztu wydobycia węgla. 

Wielkość jednostkowego kosztu wydobycia węgla ustalono na podstawie spra-
wozdań zatytułowanych „Kalkulacja kosztu własnego węgla kamiennego” (WKS-A), 
natomiast wskaźniki charakteryzujące strukturę techniczną i organizacyjną kopalni 
wyznaczono w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach zatytułowanych „Informacja 
techniczna kopalń węgla kamiennego” oraz w sprawozdaniach pt. „Informacja o za-
trudnieniu i wynagrodzeniach w kopalniach węgla kamiennego”. 

Liczba obserwacji, to jest obliczonych dla poszczególnych kopalń zestawów 
średniorocznych wskaźników określających jednostkowy koszt wydobycia węgla  
(y0, y), wskaźników charakteryzujących strukturę techniczną kopalni (x1–x15) i jej 
strukturę organizacyjną (x16–x24), a takŜe wskaźników pomocniczych (x25–x27)  
w poszczególnych latach okresu 1998–2005 wahała się od 52 do 32. 

Liczba przedstawionych informacji w poszczególnych latach badanego okresu 
wynosiła: 

w 1998 r. – 52, 
w 1999 r. – 52, 
w 2000 r. – 47, 
w 2001 r. – 42, 
w 2002 r. – 41, 
w 2003 r. – 40, 
w 2004 r. – 39, 
w 2005 r. – 32. 
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Wyjściowy materiał statystyczny zawierał zatem 346 obserwacji, obejmujących 
łącznie 9688 wartości wskaźników. Wartości wskaźników (y0 i y oraz x1–x27) dla po-
szczególnych kopalń w latach 1998–2005 przedstawiono w pracy [2]. Przedstawiono 
tam równieŜ charakterystykę opisową poszczególnych wskaźników, obejmującą takie 
podstawowe parametry ich rozkładu, jak: wartość minimalna, wartość maksymalna, 
średnia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe. 

4. ZASTOSOWANE METODY STATYSTYCZNE 

W celu znalezienia związków między wskaźnikami charakteryzującymi strukturę 
techniczną oraz organizacyjną kopalń i jednostkowym kosztem wydobycia węgla,  
zastosowano następujące metody rachunku statystycznego: 
• analizę korelacji i regresji, 
• metodę analizy czynników głównych, 
• metody kalibracyjne, 
• regresję krokową. 

5. PRZEBIEG I WYNIKI ANALIZ 

W pierwszej fazie analizy zbadano związki między poszczególnymi wskaźnikami 
(zmiennymi niezaleŜnymi) i jednostkowym kosztem wydobycia (zmienną zaleŜną). 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono przykładowe wykresy uzyskanych zaleŜności. 

y = 9E-06x2 - 0,0754x + 302,71
R2 = 0,5938
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Rys. 2. ZaleŜność jednostkowego kosztu wydobycia węgla (y) od średniego dziennego wydobycia  
z jednej ściany (x2) 

W większości przypadków, korelacja między analizowanymi czynnikami a kosz-
tem wydobycia węgla jest znaczna lub wysoka, tzn. wielkość współczynnika korelacji 
wynosi powyŜej 0,40. Jedynie zaleŜność kosztu od średniego dziennego wydobycia 
przypadającego na szyb oraz z filarów ochronnych, jak równieŜ udział wydobycia  
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z podsadzką, jest mała, a korelacja nieznaczna. Zdecydowana większość określonych 
zaleŜności ma charakter nieliniowy, jednakŜe wobec faktu, Ŝe zostały one określone 
na podstawie danych, gdzie na zmienną zaleŜną, oprócz badanej zmiennej niezaleŜnej, 
miały wpływ równieŜ pozostałe zmienne niezaleŜne, trudno jest oszacować istotność 
określonych korelacji. 

 

Rys. 3. ZaleŜność jednostkowego kosztu wydobycia węgla (y) od liczby zatrudnionych w kopalni 
przypadającej na oddział wydobywczy i przygotowawczy (x21) 

Dodatkowo sprawdzono korelacje między poszczególnymi parametrami macierzy 
zmiennych niezaleŜnych. W tym celu dokonano projekcji: parametr „xi” vs. parametr 
„xj”. 

Na rysunku 4 przedstawiono zbiorczą kolorową tablicę, w oparciu o którą w ła-
twy sposób moŜna wskazać parametry skorelowane, na podstawie koloru na przecię-
ciu dwóch parametrów. I tak: kolor niebieski wskazuje, Ŝe dane dwa parametry nie są 
ze sobą skorelowane, natomiast kolor brązowy wskazuje, Ŝe dane dwa parametry są ze 
sobą skorelowane. 

Na podstawie rysunku 4 stwierdzono silną korelację między parametrami x16 i x19, 
opisującymi odpowiednio liczbę zatrudnionych w kopalni, przypadającą na ścianę oraz 
liczbę zatrudnionych pod ziemią, przypadającą na ścianę, parametrami x17 i x20, opisują-
cymi odpowiednio liczbę zatrudnionych w kopalni, przypadającą na oddział wydobyw-
czy oraz liczbę zatrudnionych pod ziemią, przypadającą na oddział wydobywczy oraz 
między parametrami x18 i x21, opisującymi odpowiednio liczbę zatrudnionych w kopalni, 
przypadającą na oddział wydobywczy i przygotowawczy oraz liczbę zatrudnionych pod 
ziemią, przypadającą na oddział wydobywczy i przygotowawczy. 

Ponadto zaobserwowano korelację między parametrami x10 i x11, opisującymi 
udział wydobycia z wyrobisk prowadzonych z zawałem w wydobyciu ogółem w ko-
palni i udział wydobycia z wyrobisk prowadzonych z podsadzką, parametrami x23  
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i x24, opisującymi średnie dzienne wydobycie kopalni przypadające na oddział wydo-
bywczy oraz średnie dzienne wydobycie kopalni przypadające na oddział wydobyw-
czy i przygotowawczy, a takŜe parametrami x2 i x13, opisującymi średnie dzienne wy-
dobycie ze ściany i średni dzienny postęp ściany. 

 

Rys. 4. Graficzne przedstawienie korelacji pomiędzy parametrami z macierzy zmiennych niezaleŜnych 

Współczynnik korelacji dla parametrów x16 i x19, parametrów x17 i x20 oraz para-
metrów x18 i x21 wynosi odpowiednio: 0,9888, 0,9916 i 0,9929, podczas gdy dla para-
metrów x10 i x11 wynosi 0,9655. 

Wobec faktu silnej korelacji między niektórymi zmiennymi niezaleŜnymi, zrezy-
gnowano z zastosowania regresji wieloparametrowej i postanowiono do dalszej anali-
zy uŜyć metod kalibracyjnych (metody częściowych najmniejszych kwadratów – PLS 
i stabilnej metody częściowych najmniejszych kwadratów – rPLS) oraz regresji kro-
kowej. 

W związku z tym, Ŝe mierzone parametry były w róŜnych jednostkach, dane ma-
cierzy zmiennych niezaleŜnych zostały wystandardyzowane, co pozwala na określenie 
wagi kaŜdego z parametrów modelu. JeŜeli waga danego parametru jest dodatnia, to 
wraz ze wzrostem wartości tego parametru będzie wzrastała wartość y, jeŜeli wartość 
tej wagi będzie ujemna, to wówczas jej wzrost będzie powodował zmniejszenie warto-
ści y. 

Na rysunku 5 przedstawiono model PLS opisujący zaleŜność między jednostko-
wym kosztem wydobycia węgla (y) i wszystkimi pozostałymi parametrami technicz-
no-organizacyjnymi kopalń (X). 

Model PLS skonstruowany dla „wyjściowych” danych charakteryzował się nie-
najlepszym dopasowaniem skonstruowanego modelu do danych oraz stosunkowo 
słabą zdolnością do przewidywania: błąd dopasowania (RMS) dla tegoŜ modelu wy-
nosił 9,30%, a błąd przewidywania (RMSCV) wynosił 10,04%. Dogłębna analiza 
skonstruowanego modelu wskazała na występowanie w danych obiektów odległych. 
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Dlatego teŜ konieczne było zastosowanie metod stabilnych, tj. stabilnej metody rPLS, 
która umoŜliwia konstrukcję poprawnego modelu dla tzw. dla danych, zawierających 
obiekty odległe. 

 

Rys. 5. Model PLS opisujący zaleŜność między jednostkowym kosztem wydobycia węgla (y) i wszystkimi 
pozostałymi parametrami techniczno-organizacyjnymi kopalń (X) 

 

Rys. 6. Stabilny model rPLS opisujący zaleŜności między parametrem określającym jednostkowy koszt 
wydobycia węgla (y) a parametrami techniczno-organizacyjnymi kopalń; załoŜony udział obiektów 
odległych wynosi 30% 

Kolejnym krokiem analizy była, bazująca na skonstruowanym stabilnym modelu 
rPLS, identyfikacja obiektów odległych, a więc obiektów, dla których wartości reszt 
od modelu były duŜe. 

Poprawna identyfikacja i eliminacja obiektów odległych, pozwoliła na konstruk-
cję końcowego modelu PLS (rys. 7). Otrzymany ostateczny model PLS odznacza się 
zarówno o wiele lepszym dopasowaniem obiektów uŜytych do jego konstrukcji, jak  
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i o wiele lepszą zdolnością do przewidywania w porównaniu z modelem skonstru-
owanym dla wyjściowych danych (rys. 5). Świadczy o tym porównanie wartości 
%RMS i %RMSCV obliczonych dla wyjściowych danych i dla danych z poprawnie 
zidentyfikowanymi obiektami odległymi (RMS i RMSCV dla modelu końcowego 
wynosi odpowiednio 8,42 i 9,15%). 

 

Rys. 7. Końcowy model PLS opisujący zaleŜność między parametrem określającym jednostkowy koszt 
wydobycia węgla (y), a parametrami techniczno-organizacyjnymi kopalń; po poprawnej identyfikacji  
i eliminacji obiektów odległych 

Model ten jednak nie całkiem odpowiada warunkom górnictwa węglowego.  
Postanowiono więc, Ŝe ponownie skonstruowany zostanie model w oparciu o macierz 
pomniejszoną o czynniki x4, x6, x7, x8, x14, x15, x17, x20, x22, x25, x26 i x27. 

Dla modelu tego przeprowadzono równieŜ analizę błędu dopasowania (RMS) 
oraz błędu przewidywania (RMSCV) określających jak dobrze dany model opisuje 
dopasowanie obiektów uŜytych do konstrukcji oraz zdolność przewidywania tego 
modelu. Wyniki tej analizy przedstawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wartości RMS i RMSCV dla modeli PLS 

RMS 19,4963 
RMSCV 20,2247 
%RMS 11,2148 

%RMSCV 11,6337 

Dodatkowo do konstrukcji modelu opisującego zaleŜność między jednostkowym 
kosztem wydobycia (y) a wszystkimi pozostałymi wskaźnikami kopalń wykorzystano 
równieŜ metodę regresji krokowej. 

Podczas konstrukcji modelu PLS stwierdzono występowanie w danych obiektów 
odległych. Obiekty te usunięto z analizowanych danych i skonstruowano model regre-
sji krokowej, opisujący poprawnie zaleŜności między jednostkowym kosztem wydo-
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bycia węgla (y) i odpowiednio wybranymi parametrami techniczno-organizacyjnymi 
kopalń (rys. 8), na którym „0” przedstawia „dopasowanie” modelu do danych ekspe-
rymentalnych, natomiast „� ” – „zdolność” modelu do przewidywania. 

 

Rys. 8. Model regresji krokowej opisujący zaleŜność między jednostkowym kosztem wydobycia węgla (y) 
i odpowiednio wybranymi wskaźnikami kopalń po usunięciu obiektów odległych; I – dopasowanie modelu 
do danych eksperymentalnych, II – zdolność modelu do przewidywania 

Do konstrukcji modelu wybranych zostało siedem istotnych zmiennych, tj.: para-
metr 23 (opisujący średnie dzienne wydobycie kopalni przypadające na oddział wydo-
bywczy), parametr 26 (opisujący średnią wysokość ścian), parametr 7 (opisujący śred-
nie dzienne wydobycie przypadające na szyb), parametr 1 (opisujący średnie dzienne 
wydobycie obliczone jako iloraz rocznego wydobycia węgla handlowego i liczby dni 
ustawowo powszednich w roku), parametr 13 (opisujący średni dzienny postęp ściany) 
oraz parametr 12 (opisujący średnią dzienną długość frontu ścianowego z obłoŜe-
niem). 

Wartości RMS i RMSCV dla skonstruowanego modelu regresji krokowej przed-
stawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wartości RMS i RMSCV dla modeli regresji krokowej 

RMS 19,7035 
RMSCV 20,0912 
%RMS 11,3310 

%RMSCV 11,5540 

Równanie zaleŜności jednostkowego kosztu wydobycia od istotnych czynników 
moŜna przedstawić w postaci (dla wystandardyzowanych wartości wskaźników): 

y = –8,4587·x1+15,6533·x7–7,4361·x12+16,0257·x17–14,1863·x13–
30,7278·x23+12.8493·x26 
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Wyniki otrzymane dla modelu regresji krokowej wskazują, Ŝe model ten skon-
struowany dla danych z poprawnie zidentyfikowanymi obiektami odległymi charakte-
ryzuje się gorszymi zdolnościami predykcyjnymi w porównaniu z modelem PLS 
skonstruowanym dla takich samych danych (RMSCV dla modelu regresji krokowej  
i dla końcowego modelu PLS wynoszą odpowiednio: 13,17 i 9,15%). 

6. PODSUMOWANIE 

DąŜeniem autorów było stworzenie modelu kopalni uwzględniającego zmienność 
warunków technicznych i organizacyjnych. Zasadniczym celem pracy była konstruk-
cja modelu opisującego zaleŜność między jednostkowym kosztem wydobycia węgla  
w cenach stałych 2005 roku, a parametrami opisującymi strukturę techniczną i organi-
zacyjną kopalń GZW. 

Przeprowadzona analiza wykazała natomiast, Ŝe spośród 54 badanych przedzia-
łów wartości wskaźników określających strukturę techniczną i organizacyjną kopalni 
oraz wskaźników pomocniczych, w większości z nich odchylenia od ogólnej ich ten-
dencji były spowodowane głównie lub w duŜej mierze przez obserwacje dotyczące 
kopalń wydobywających węgiel koksowy. W zdecydowanej większości przypadków 
przypisana tym obserwacjom wartość jednostkowego kosztu wydobycia węgla znacz-
nie przewyŜszała obliczoną dla danego przedziału wartość średnią. 

Szczególnie duŜe róŜnice między wartościami średnimi jednostkowego kosztu 
wydobycia węgla, obliczonymi dla analizowanych przedziałów wartości badanych 
wskaźników a wartością jednostkowego kosztu wydobycia węgla obliczoną dla danej 
obserwacji, wystąpiły w przypadku obserwacji dotyczących kopalń, których udział 
węgla koksującego w wydobyciu ogółem wynosił ponad 50%. 

W związku z tym, Ŝe zmienne wartości niezaleŜnych wchodzących do równań zo-
stały wystandardyzowane na podstawie wartości współczynników poszczególnych 
zmiennych, moŜna określić ich wagi. 

Zmienne w poszczególnych równaniach zostały zebrane w cztery grupy zawiera-
jące: 
1) wskaźniki związane z wielkością wydobycia, 
2) wskaźniki związane z wielkością zatrudnienia, 
3) wskaźniki określające parametry ścian, 
4) pozostałe wskaźniki. 

W zbiorze wyjściowym zawierającym obserwacje z wszystkich kopalń, z wyklu-
czeniem dotyczących ostatniego roku działania wpływ poszczególnych grup wskaźni-
ków na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia kształtował się następująco: 
• grupa 1: 67,8%; 
• grupa 2: 17,7%; 
• grupa 3: 8,4%; 
• grupa 4: 6,1%. 

Udział wag poszczególnych wskaźników kształtuje się następująco: 
• w grupie 1 największy wpływ mają: 

– średnie dzienne wydobycie ze ściany, 
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– średnie dzienne wydobycie kopalni przypadające na oddział wydobywczy  
i przygotowawczy, 

– średnie dzienne wydobycie kopalni przypadające na poziom ogółem, 
• grupa 2 charakteryzuje się największym wpływem: 

– średniego dziennego wydobycia ze ściany, 
– średniego dziennego wydobycia kopalni przypadającego na oddział wydo-

bywczy i przygotowawczy, 
– średniego dziennego wydobycia kopalni przypadającego na poziom ogółem, 
– grupa 3, w której decydujący wpływ mają średni dzienny postęp ściany oraz 

średnia dzienna długość ściany, 
• w grupie 4, do której zakwalifikowano pozostałe czynniki, dominują: 

– udział wydobycia z wyrobisk prowadzonych z zawałem w wydobyciu ogółem, 
– wskaźnik natęŜenia robót przygotowawczych. 

Uzyskane zaleŜności jednostkowego kosztu wydobycia od wybranych wskaźni-
ków charakteryzujących strukturę techniczną i organizacyjną kopalń naleŜy uznać za 
poprawne, jednakŜe przy ich stosowaniu do analiz, moŜe wystąpić potrzeba uwzględ-
nienia dodatkowych czynników spoza przyjętego zestawu. 

Wyniki badań materiałów statystycznych z kopalń potwierdziły moŜliwość wy-
znaczenia kosztów wydobycia jako funkcji pewnej liczby zmiennych określających 
techniczną i organizacyjną strukturę kopalni. Funkcje te mogą być wykorzystane jako 
rodzaj modelu kosztów, umoŜliwiający zastosowanie metody symulacji do progno-
stycznej analizy efektywności kopalni. 
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Nowe standardy bezpieczeństwa w górnictwie. 
System indywidualnego ostrzegania górników o zagroŜeniach 

– SmartWarn-08 

Streszczenie 
Rozwój systemów bezpieczeństwa odbywa się obecnie wielokierunkowo. Z jednej strony następuje 

zmiana technologii samych systemów bezpieczeństwa, z drugiej – rozwijane są technologie informatycz-
ne zapewniające obróbkę i analizę otrzymanych danych. Następuje to dzięki stopniowemu wdraŜaniu  
w górnictwie nowych technologii takich jak: systemy automatyki, łączność radiowa, cyfrowa transmisja 
danych, systemy zdalnej wizualizacji i sterowania. Informacja z poszczególnych obszarów technologicz-
nych jest centralizowana, a następnie udostępniana w zaleŜności od potrzeb. Zakład górniczy stopniowo 
zaczyna funkcjonować jak jeden organizm powiązany róŜnego rodzaju łączami i wydaje się zmierzać  
w kierunku przedsiębiorstwa, w moŜliwie szerokim zakresie, bezobsługowego. Jednak człowiek pozosta-
nie niezbędnym podmiotem całego procesu i powinien z niego w maksymalny sposób korzystać. Naprze-
ciw temu zadaniu wychodzi system SmartWarn-08, dzięki któremu górnik moŜe niezbędne dla niego 
dane otrzymywać bezpośrednio w lampie nahełmnej. Centralizowane informacje uzyskane z zainstalowa-
nych w kopalni systemów gromadzone są w urządzeniach wizualizacyjno-dyspozytorskich, natomiast 
dostęp do nich dla kaŜdego górnika moŜliwy jest tylko dzięki zainstalowanej w kopalni łączności głoso-
wej i działaniom dyspozytora. Systemem SmartWarn-08 ma skrócić czas i zwiększyć pewność docierania 
niezbędnych informacji do kaŜdego pracownika kopalni, a takŜe umoŜliwi ć przekazywanie komunikatów 
dyspozytorskich niezaleŜnie od lokalizacji pracownika. 

New safety standards in mining. System of individual warning of miners  
about hazards – SmartWarn-08 

Abstract 
The development of safety systems takes place currently multidirectionally. On the one hand follows 

the change of technologies of safety systems themselves, on the other hand information technologies 
ensuring data processing and analysis are developed. This follows owing to the gradual implementation  
in the mining sector of new technologies such as: systems of automatics, radio-communication, digital 
data transmission, systems of remote visualisation and steering. The information pieces received from 
individual technological areas are centralised and next made available depending on needs. The mine 
gradually begins to function as one organism connected by various types of joints and seems to aim  
at an serviceless enterprise, possibly to a wide extent. However, the man remains as an indispensable 
subject of the entire process and should maximally take advantage of it. This task solves the SmartWarn-
08 system, owing to which the miner can receive the indispensable for him data directly in the lamp  
on the helmet. Centralised particulars received from systems installed in the mine are gathered  
in visualization-dispatch devices, however, the access to them for the individual miner is possible only 
due to the installed in the mine vocal communication and dispatcher’s actions. The SmartWarn-08 system 
should shorten the time and increase the certainty of transmission of necessary information to every 
mine’s worker, as well as enable to convey dispatcher announcements irrespective of the worker’s 
location. 

1. WPROWADZENIE 

W ostatnich kilku latach, w związku z rozwojem technologii informatycznych  
i ogromną presją w kierunku zwiększenia wydajności pracy, zauwaŜa się znaczny 
rozwój technik zdalnej wizualizacji i sterowania. Obecnie w procesie podejmowania 
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decyzji o zakupie systemu automatyki, jako jedno z podstawowych wymagań, okre-
ślana jest moŜliwość jego zdalnej wizualizacji i sterowania. Przykładem mogą tu być 
rozdzielnie dołowe, w których jeszcze dwa lata temu nie instalowano modemów 
transmisyjnych (np. MIG-04), a obecnie praktycznie kaŜda instalacja jest w nie wypo-
saŜona. Modemy te nie tylko zostają zainstalowane w polach rozdzielczych (np. ROK-
6EM/A), ale są jeszcze w trakcie tej samej inwestycji podłączane i uruchamiane. 
Łącznie z uruchomieniem kanału transmisyjnego instalowane jest równieŜ odpowied-
nie oprogramowanie wizualizacyjne na komputerach dyspozytorskich. Podobny roz-
wój zachodzi w systemach sterowania opartych o sterownik ELSAP-05, gdzie takŜe  
w praktycznie kaŜdej instalacji zestawiane są systemy zdalnej konfiguracji, wizualiza-
cji i sterowania. 

Jak widać trend ten jest bardzo wyraźny w zakresie maszyn i urządzeń, natomiast 
w zakresie monitoringu bezpieczeństwa osób praktycznie jeszcze nie występuje. 
WciąŜ prowadzone są próby w zakresie biernych i aktywnych systemów identyfikacji 
ludzi. Niektóre z nich w pewnym zakresie udane, inne – nieco mniej. Luka w tym 
zakresie jest jednak wyraźna i naleŜy ją zapełnić. Chodzi przecieŜ o bezpieczeństwo 
ludzi. 

2. KONCEPCJA SYSTEMU – CEL, ZAŁOśENIA I PARAMETRY 

Naprzeciw tej potrzebie wychodzi system SmartWarn-08. System wykorzystuje 
dostępne technologie w zakresie transmisji przewodowej, radiowej i światłowodowej. 

Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie łączności dwukierunkowej z kaŜ-
dym górnikiem. Łączność ta ma zapewnić przesyłanie danych cyfrowych zawierają-
cych róŜne kategorie informacji takie, jak: komunikaty tekstowe, parametry pracy, 
dźwięk, obraz. Poszczególne kategorie informacji mogą dotyczyć następujących 
spraw: 
• komunikaty tekstowe (pager): ostrzeganie górnika o zagroŜeniach, przesyłanie 

poleceń związanych z wykonywaną pracą, przekazywanie danych pomiarowych 
dla ułatwienia pracy pod ziemią, dane związane z organizacją transportu pod-
ziemnego, 

• parametry pracy: temperatura, ciśnienie, stęŜenie gazów wybuchowych i toksycz-
nych w miejscu pracy, zawartość tlenu w powietrzu, 

• dźwięk: moŜliwość stosowania jako radiotelefonu przenośnego, powiadamianie 
głosowe o zagroŜeniach, moŜliwość organizowania zdalnych narad, 

• obraz: moŜliwość przekazania stanu miejsca pracy na powierzchnię, konsultowa-
nie na bieŜąco sytuacji występującej pod ziemią. 

Przedstawiony cel wymaga nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W tym 
zakresie planujemy zastosować zarówno istniejące, jak i nowo projektowane środki 
łączności takie, jak: 
• Sterownik ELSAP-05 – zapewnia transmisję z zastosowaniem pary skręconej  

i łącza światłowodowego. 
• System UGS-08 – nowo projektowany system zapewnia transmisję z zastosowa-

niem specjalnego kabla dla szybkiej transmisji modemowej do połączenia węzłów 
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sieciowych oraz cyfrową transmisję danych za pomocą łącza radiowego. Dzięki 
zastosowaniu transmisji o specjalnej modulacji moŜliwe jest uzyskanie prędkości 
przesyłu danych w kablu rzędu 10 Mbps. Łącze radiowe natomiast, pracujące na 
częstotliwości 2,4 GHz, zapewnia prędkości do 1 Mbps, przy zasięgu do 300 m  
w linii prostej. 

• Systemy WLAN – oparte o technologię WiFi róŜnych producentów, zapewniające 
bardzo szybką transmisję danych za pomocą światłowodów (między punktami do-
stępowymi) oraz łączności radiowej (między punktem dostępowym a stacją). 
Maksymalne prędkości uzyskiwane w tym przypadku wynoszą 54 Mbps, a zasięg 
łącza radiowego zaleŜny jest od producenta punktu dostępowego. 

W zaleŜności od juŜ istniejącej instalacji, przewidywanych potrzeb i przewidzia-
nego budŜetu kaŜde z przedstawionych powyŜej trzech rozwiązań moŜe być optymal-
ne. MoŜliwa jest migracja między poszczególnymi rozwiązaniami technicznymi np. 
moŜna system zbudować w oparciu o istniejącą instalację ELSAP-05, a następnie 
rozwijać ją w oparciu o UGS-08. MoŜna równieŜ łączyć poszczególne rozwiązania ze 
sobą, tzn. na ścianie i wzdłuŜ systemu odstawy urobku zainstalować system UGS-08, 
w rozdzielni zastosować WLAN, a w szybie ELSAP-05. Przykładowy schemat poglą-
dowy jednego z rozwiązań systemu przedstawia rysunek 1. 

 

Rys. 1. Przykładowy schemat poglądowy instalacji systemu SmartWarn-08 

3. TECHNOLOGIA 

System SmartWarn-08 jest oparty o następujące załoŜenia dotyczące technologii 
bezprzewodowaej: 
• utworzenie radiowej lokalnej sieci transmisji danych – dostęp do dowolnego uŜyt-

kownika wyłącznie w oparciu o jego aplikacyjny numer adresowy, niezaleŜnie od 
jego połoŜenia i zastosowanej technologii transmisji, 

• zastosowanie róŜnych protokołów, przy zachowaniu załoŜeń warstwowego mode-
lu OSI – dzięki takiemu podejściu znacznie łatwiej dołączać nowe technologie sie-
ciowe i zachować spójność systemu, 
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• moŜliwość implementacji dobrze zdefiniowanych protokołów i rodzin protokołów 
takich, jak: VoIP (H.323, SIP), poczta elektroniczna (SMTP, POP3), transfer pli-
ków (FTP), zdalne zarządanie i monitoring (HTTP,WAP) itp., 

• zastosowanie sprawdzonej technologii IEEE 802.11, pozwalającej na korzystanie 
w znacznym stopniu z istniejącego oprogramowania i mechanizmów zabudowa-
nych w systemach operacyjnych, 

• wielodostęp – zapewniający, po zabudowaniu infrastruktury komunikacyjnej  
w kopalni, dołączenie praktycznie dowolnej liczby uŜytkowników, 

• uzyskanie przepustowości łącza zapewniającej swobodne tworzenie aplikacji. 

Dzięki tym załoŜeniom otrzymujemy elastyczną i uniwersalną strukturę transmisyj-
ną pozwalającą na dołączanie ruchomych uŜytkowników. Taka struktura transmisji in-
formacji zapewni realizację dowolnych zadań związanych z bezpieczeństwem załogi. 

4. URZĄDZENIA SYSTEMU SMARTWARN-08 

System składa się z kilku podstawowych elementów: 
• Identyfikator osobisty – noszony przez górnika, zintegrowany z lampą nahełmną. 
• Bramki dostępowe – rozmieszczone wzdłuŜ wyrobisk podziemnych w odległo-

ściach zapewniających pokrycie całego obszaru monitorowanego, zintegrowane  
z systemem UGS-08 lub oddzielne (w przypadku WLAN). 

• Koncentrator – umieszczony w punktach węzłowych (najczęściej na podszybiu) 
zapewnia zbieranie danych z poszczególnych bramek dostępowych i ich przeka-
zywanie na powierzchnię. 

• Stanowisko dyspozytorskie; wizualizacyjno-sterownicze – umieszczone na po-
wierzchni, pozwalające na monitorowanie wszystkich elementów systemu; reali-
zuje równieŜ rejestrację zdarzeń. 

Schemat blokowy systemu przedstawia rysunek 2. 

Identyfikator osobisty posiada następujące podstawowe elementy: 
• zabudowany w lampie nahełmnej, 
• łącze radiowe w dwóch wykonaniach – jedno wykonanie kompatybilne z syste-

mem UGS-08, drugie – z systemem WLAN, 
• przyłącze magistrali zasilająco-transmisyjnej – pozwalające na dołączanie czujni-

ków i interfejsu komunikacyjnego z człowiekiem. 

Takie rozwiązanie pozwoli na elastyczną rozbudowę systemu o kolejne urządze-
nia/czujniki w miarę rozwijających się potrzeb. Przykładem mogą tu być: 
• wyświetlacz alfanumeryczny – pozwalający na prezentację informacji tekstowych 

takich jak: ostrzeŜenia, polecenia, powiadomienia, 
• prosta klawiatura – pozwalająca na zatwierdzenie lub odrzucenie otrzymanych 

komunikatów, 
• radiotelefon – zapewniający komunikację głosową, 
• czujniki metanu, tlenu, tlenku węgla i innych gazów – umoŜliwiające monitoro-

wanie stęŜenia gazów we wszystkich miejscach pracy ludzi. 
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Rys. 2. Schemat blokowy systemu 

Bramki dostępowe posiadają trzy podstawowe elementy: 
• łącze radiowe w dwóch wykonaniach – jedno jako węzeł sieciowy UGS-08, dru-

gie – jako punkt dostępowy WLAN, 
• łącze transmisyjne przewodowe – umoŜliwiające podłączenie do koncentratora 

systemu UGS-08 lub WLAN albo sterownika ELSAP-05 (za pomocą kabla sygna-
lizacyjnego, pary skręconej lub światłowodu), 

• akumulator zapewniający zasilanie gwarantowane – umoŜliwiające gromadzenie 
danych z bramek znajdujących się w zasięgu łączności radiowej. 

Zastosowanie jednego z rozwiązań bramki dostępowej wymaga optymalizacji 
kosztowo-wydajnościowej. Rozwiązania droŜsze pozwolą na większe przepustowości 
łącza transmisyjnego. 

Koncentrator  zapewnia zbieranie danych z kilku bramek dostępowych. Uzyska-
ne dane przekazuje na powierzchnię kopalni za pomocą łącza światłowodowego lub 
kabla telekomunikacyjnego. Koncentrator nie przetwarza danych, pozwala jednak na 
zoptymalizowanie łącza z podziemia kopalni na powierzchnię. 

Stanowisko dyspozytorskie zapewnia przetwarzanie i gromadzenie wszystkich 
danych nadchodzących z podziemi kopalni, a takŜe przekazywanie odpowiednich 
komunikatów do kaŜdego z uŜytkowników systemu pod ziemią. Realizowane jest  
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w oparciu o pojedyncze stanowisko komputerowe lub stanowiska komputerowe połą-
czone siecią komputerową. Stanowisko dyspozytorskie wyposaŜone jest w opro- 
gramowanie wizualizacyjno-sterujące, pozwalające na realizowanie zamierzonych  
funkcji. 

5. OPROGRAMOWANIE – REJESTROWANIE ZDARZE Ń, ZARZĄDZANIE 
SYSTEMEM, WIZUALIZACJA I STEROWANIE 

Oprogramowanie systemu SmartWarn-08 moŜna podzielić na trzy kategorie: 
• oprogramowanie podstawowe elementów systemu, 
• oprogramowanie sieciowe, 
• oprogramowanie dyspozytorskie. 

Oprogramowanie podstawowe elementów systemu pozwala na poprawne funk-
cjonowanie kaŜdego urządzenia oddzielnie. Zmiany w tej części oprogramowania 
przewiduje się jedynie przy wprowadzaniu nowych źródeł danych np. dodaniu nowe-
go czujnika lub interfejsu. Taka zmiana zostanie wprowadzona wtedy tylko w elemen-
cie systemu, do którego to źródło danych jest dołączone. 

Oprogramowanie sieciowe przeznaczone jest do dwukierunkowego przekazy-
wania danych w ramach całego systemu. Powinno ono pozostać niezmienne mimo 
nieustannego rozwoju systemu. Takie rozwiązanie zapewni elastyczność systemu  
i umoŜliwi jego systematyczny rozwój. Zachowanie warstwowego modelu OSI uła-
twia to zadanie. 

Oprogramowanie dyspozytorskie zapewnia odpowiednią prezentację danych 
wizualizacyjnych, umoŜliwia w razie potrzeby powiadamianie kaŜdego uŜytkownika 
systemu oraz zapewnia rejestrację zdarzeń. Podstawowe funkcje tej warstwy opro-
gramowania to: 
• wizualizacja stanu identyfikatorów osobistych, bramek dostępowych i koncentra-

torów, 
• zdalna konfiguracja identyfikatorów osobistych, bramek dostępowych i koncen-

tratorów, 
• generowanie raportów dla rejonów oraz uŜytkowników identyfikatorów, 
• przetwarzanie zarejestrowanych danych np. określanie trasy przemieszczania się 

danego identyfikatora osobistego w ciągu dnia, 
• tworzenie uŜytkowników oprogramowania dyspozytorskiego i nadawanie im 

uprawnień, 
• monitoring i rejestracja danych dotyczących logowania się uŜytkowników, 
• obsługa alarmów aktywnych i historycznych, 
• synchronizacja czasu z serwerem czasu. 

6. ETAPY ROZWOJU 

Dzięki elastycznej strukturze sieciowej system moŜe być rozwijany etapowo. 
Obecnie prowadzone są intensywne prace w zakresie systemów transmisyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemu UGS-08, identyfikatora osobistego w lampie 
oraz podstawowych czujników warunków pracy. 
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7. ZAKOŃCZENIE 

System SmartWarn-08 jest całościowym podejściem do monitorowania parame-
trów pracy górników i ostrzegania ich o zdarzeniach niebezpiecznych. Jego zastoso-
wanie w kopalni znacznie skróci czas od uzyskania przez dyspozytora informacji  
o zagroŜeniu do dotarcia tej informacji do kaŜdego pracownika. Dzięki moŜliwości 
przesyłania komunikatów do kaŜdego górnika oddzielnie, moŜliwe jest ograniczenie 
paniki, jaka moŜe wystąpić w razie rozgłoszenia informacji np. za pomocą systemów 
głośnomówiacych. Pozwoli równieŜ na indywidualnie kierowanie ucieczką kaŜdego 
górnika w razie sytuacji niebezpiecznej. 
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