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St reszczenie. Mapy górnicze są zasadniczym
elementem
dokumentacji
mierniczo-geologiczno-górniczej stanowiącej podstawę działalności na
wszystkich etapach zagospodarowania złoża począwszy od rozpoznania,
dokumentowania, opracowania projektów zagospodarowania, po
budowę
zakładu górniczego, eksploatacje złoża do likwidacji kopalni. Efek
tywność i bezpieczeństwo działalności górniczej zależy uod jakości
mapy górniczej oraz szerokiego stosowania osiągnięć
geometryzacji
złóż i kartografii górniczej.

1. MAPA GÓRNICZA

Mapy górnicze w ogólnej klasyfikacji map (według GUGiK - -

instrukcja

technicza K-3) w c h odzą w skład map tematycznych. Trudno jednak,
na swą apecyfike,

z

przyporządkować Je do odpowiedniego zespołu czy

uwagi
grupy

tych map. W zasadzie mapy górnicze tworzą odrębny zespół map tematycznych.
Przez mape górniczą rozumie sie dokument kartograficzny,

przedstawia

jący obraz sytuacji powierzchni, sytuacji wyrobisk górniczych i

sytuacji

geologicznej, sporządzony dla potrzeb działalności górniczej.
Mapy górnicze ze względu na treść dzielą Bie na trzy grupy:

mapy

po

wierzchni, w y robisk górniczych i geologiczne.
Każda z wymienionych grup map dzieli sie zależnie od celu,
i sposobu opracowania na trzy rodzaje: mapy podstawowe,

pochodzenia

przeglądowe U apeo-

jelne. Podział map górniczych według Polskich Norm przedstawia rysunek 1.
M apy podstawowe sporządza sie bezpośrednio na podstawie w yników uzyskanych z pomiarów i obliczeń. Stanowią one źródłowy materiał kartograficzny
do opracowania map przeglądowych i specjalnych (przykład rysunek 2).
Mapy przeglądowe są pochodnymi map podstawowych sporządzanych w drodze
reprodukcji lub pomniejszeń. Treścią ich Jest sytuacja

przedstawione

mapach podstawowych z ewentualnym pominięciem niektórych elementów

na

lub z

ich generelizacją (przykład rysunek 3).
Mapy specjalne to kopie map podstawowych lub

przeglądowych uzupełnio

ne szczegółami «/specjalnym znaczeniu dla ruchu zakładu górniczego
kład rysunek 4).

(przy
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Rys. 2. Wycienek mapy podstawowej wyrobisk górniczych
pokładu A KWK Gwarek
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3 . "'ycir.ek mapy p r z e g l ą d o w e j w y r o b i s k górniczych
pokładu J K'"K G warek
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Syn. 4.

,fyci.nek z mapy specjalnej

(mapa transportu podziemnego)

A. Kot
Mapy górnicze aą zasadniczym elementem dokumentacji mierniczo-geologi
cznej obowiązkowej w świetle polskiego prawa górniczego.
Rodzaje dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz sposób i techniki jej
sporządzania i uzupełniania określa ’-'/yższy Urząd Górniczy w porozumieniu z
właściwymi resortami, a przede wszystkim z Centralnym Urzedem Geologii

i

Głównym Urzedem Geodezji i Kartografii.
Równocześnie rodzaje mep górniczych, sposób poprawnego ich

sporządza

nia, uzupełniania i przechowywania, elementy treści mapy, a przede wszystkim umowne znaki stosowane na mapach

określają Polskie Normy.

2. ZNACZENIE MAPY GÓRNICZEJ
Mapy górnicze stanowią podstawę działalności przedsiębiorstwa górnicze
go na wszystkich etapach zagospodarowania złoża począwszy od rozpoznania,
dokumentowania, opracowania projektów zagospodarowania, po budowę zakładu
górniczego, eksploatacje złoża do likwidacji kopalni i rekultywacji tere
nu pogórniczego włącznie t.rys. 5).

ETAPY

ZAGOSPODAROWANIA ZŁOŻA

i

POOSTAWOWA DOKUMENTACJA MAPOWA
1----------------------------------------------------

dokumentacja geologiczne ztoża
rogwenenie geologiczne zlola

(mapy geologiczne)

pr^dHewrewłi zefctedu górniczego

projekty koncepcyjne, projekty techniczne,
prayafct zagospodarowania złoża,
(mapy projektowanych wyrobrsk górniczych)

kocowe

dokumentacje miamkzo - gaatogkzna
tachniczna-ruchowa
( podstawowa mapy górnicza powierzchni,
wyrobisk górniczych gaotogiczna)

nfcleóu górniczego

i

i

dokumentacjo miernicza-geologiczne i tedueczno-ruchowa, plan ruchu zakładu górniczego
( yak wyżai oraz w szerszym zakresie mapy
górnicza i pacjelna )

Ukwidacja kopalni
powierzchni

i

rekultywacja

dokumentacja mierniczo - gooiogicana
przekazana do archiwów państwowych

Rys. 5. Mapy górnicze w poszczególnych etapach
gospodarowania złożami kopalin

Hola mapy w działalności górniczej
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Ha etapie rozpoznania i dokumentowania złoża końcowym efektem działal
ności geologa jest dokumentacja geologiczna, w skład

której wchodzą mapy

geologiczne w postaci map złożowych, przekrojów i profili geologicznych i
szeregu map specjalnych, które to mapy zawierają nie tylko kompilację wy
ników badań geologa, ale również zawierają informacje odpowiednio przetwo
rzone z przeznaczeniem wykorzystania ich przez górnictwo.
Na etapie projektowania kopalń, które przebiega w kilku fazach

(zało

żeń projektowych, projektu wstępnego, projektu technicznego i planu orga
nizacji budowy) dokumentacja geologiczna złoża stanowi materiał podstawo
wy i wyjściowy do opracowywania odpowiednich

dokumentacji

technicznych.

Dokumentacje te zawierają bądź to mapy bezpośrednio zaczerpnięte z

doku

mentacji geologicznej, a uzupełnione tylko treścią projektową, bądź to ma
py wykonane dodatkowo o charakterze przeglądowym lub specjalnym, specyfi
czne dla projektowania konkretnego zakładu górniczego. Od jakości tpych do
kumentów zależy efektywność projektowania.
Z chwilą powołania przedsiębiorstwa w budowie, tj. inwestora bezpośred
niego z działem mierniczo-geologicznym, następuje rozpoczęcie

prac

przy

sporządzaniu i uzupełnianiu zasadniczej dokumentacji mierniczo-geologicz
nej zakładu górniczego. Dokumentacje ta opracowywana jest na podstawie wy
ników wszystkich prac pomiarowych związanych z realizacją obiektów i urzą
dzeń ujętych w projekcie technicznym. Wykonywane najczęściej w postaci map
przedstawia sytuacje tych obiektów i urządzeń oraz wszystkie dane

doty

czące budowy geologicznej złoża i skał towarzyszących. Rozwój tej dokumen
tacji jest ściśle związany z rozwojem zakładu górniczego.
Po zakończeniu budowy podstawowych obiektów i urządzeń

pozwalających

na rozpoczęcie eksploatacji, następuje przekazanie zakładu do

ruchu,

więc następuje etap eksploatacji złoża. W etapie tym mapa górnicza
rzyszy i jest niezbędna wszystkim służbom górniczym

a

tows-

zarówno działów pro

dukcyjnych, jak i pomocniczych.
Mapa górnicza jest istotnym dokumentem koniecznym między innymi dos
- prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
- prowadzenia wyrobisk górniczych (udostępniających, przygotowawczych, wy
bierkowych) ,
- prowadzenia bezpiecznej eksploatacji i oceny stopnia zagrożeń

natural

nych,
- prowadzenia akcji ratowniczej,
- opracowania specjalnych zagadnień związanych z ruchem zakładu górnicze
go w zakresie wentylacji, podsadzki, odwadniania, transportu i urządzeń
energomechanicznych, zagrożeń górniczych,
- oceny prawidłowej gospodarki złożem,
- ustalenia zasad ochrony złóż, obiektów i urządzeń własnych i sąsiednich
oraz oceny wpływu odbudowy górniczej na obiekty i urządzenia na
rzchni.

powie

A. Kot

3. WARUNKI STAWIANE MAPOM GÓRNICZYM
Mapy górnicze jak już zaznaczono są podstawą prac projektowych

i eks

ploatacyjnych na złożach kopalin. Wprowadzenie do przemysłu węglowego kom
pleksów zmechanizowanych i duża koncentracja wydobycia

spowodowały,

że

efekty ekonomiczne podjętej działalności projektowej i eksploatacyjnej za
leżą w sposób zasadniczy od dokładności i wszechstronności przygotowanych
materiałów faktograficznych charakteryzujących warunki geologiczno-górni
cze i sposób zalegania złoża. Efektywność prac projektowych i
cyjnych można znacznie polepszyć poprzez
map górniczych, zastosowanie

eksploata

udoskonalenie treści i rodzajów

nowoczesnych metod geometryzacyjnych przed

stawić jących analitycznie i graficznie cechy ilościowe, jakościowe i pro
cesy zachodzące w z Łożach węgla kamiennego.
Ho obecnym etapie rozwoju techniki nadal najlepszym sposobem komuniko
wania się inżynierów, projektantów, geologów, górników i innych specj elistów jest rysunek techniczny, a zwłaszcza szczególna

jego

forma -

mapa

górnicza.
Ilość możliwych do przekazania w jednostce czasu informacji metodą gra
ficzną (rysunkową) znacznie przewyższa inne metody.
Przydatność mapy górniczej w pracach projektowych i ruchowych jest tym
większa, im lepiej spełniane są podstawowe wymogi kartografii, s mianowiciet
- wierność odtworzenia rzeczywistości,
- czytelność (przejrzystość, poglądowość, komunikatywność, zrozumiałość
itp.),
- kertometryczność (dokładność, prawidłowość w wykorzystaniu informacji).
Bardzo istotnym zakresem treści r.iap górniczych są czynniki geologicznogórnicze, stanowią bowiem determinanty sposobu
poszczególnych jegc etapach, w kolejnych

zagospodarowania złoża na

fazach eksploatacji. Pełnią one

różne funkcje i w różnym stopniu wpływają na parametry decyzyjne. Im wyż
sza jest fazo zagospodarowania złoża, tym więcej czynników i

w

bardziej

ozczegółowym stopniu oddziałuje na podejmowane decyzje.
Efektywność metod optymalizacyjnych jeat taka, na ile prawidłowo określimy parametry wyjściowe, a więc czy dobierzemy najistotniejsze parametry
geologiczno-górnicze i czy będziemy je mogli w sposób dokłady określić.

4. KARTOGRAFIA GÓRNICZA
Przedstawienie kształtu, cech ilościowych i jakościowych oraz procesów
zachodzących w złożu jest nierozerwalne z problemami

kartografii, a więc

procesem powstawanie mapy górniczej, jej uzupełnianiem w miarę

rozpozna

nie złoże orsz z wykorzysteniem mapy dla celów analitycanych, badawczych,
projektowych, ewidencyjnych i kontrolnych.
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W zakreaie kartografii górniczej badacz niemiecki 0. Haibach [4 ] stawia
sobie za cel przekształcenie nap górniczych - będących zwyczajowo miejscem
przedstawiania przedmiotów, pozwalających w oparciu c ewidencjonowany stan
na indywidualną interpretację informacji przez użytkowników - w podstawo
wą pomoc w rozważaniach projektowych i eksploatacyjnych poprzez przedsta
wienie na nich opracowanych już informacji i charakterystyk złoże, w spo
sób jak najbardziej komunikatywny.
Zastosowana przez 0. Haibacha i jego współpracowników metoda pól
linii jest w zasadzie zbliżona do wcześniejszych prac P.K.
(ZSRR) w zakresie geometryzacji złóż

izo-

Sobolewskiego

[1 , 2, 7]. Podstawowym bowiem sposo

bem przedstawiania pól geochemicznych i powierzchni topograficznych
metoda izolinii. Na uwagę zasługują również prace G. Matherona,

jest

których

efektem jest nowy kierunek naukowy zwany geostatystyką [6],
Można przyjąć, że są opracowane naukowe podstawy kartografii

warunków

geologiczno-górniczych.
Znacznie

więcej wątpliwości budzą sposoby określania niektórych para

metrów - czynników geologiczno-górniczych, a szczególnie związanych z:
- warunkami tektonicznymi,
- zmiennością poszczególnych parametrów złoża,
- charakterystyką skał stropowych i spągowych,
- zagrożeniami górniczymi.
Zagadnienie parametryzacji warunków geologiczno-gćmicjych w kopalniach
węgla kamiennego jest przedmiotem badań Zespołu Miernictwa

Górniczego

i

Gospodarki Złożem Instytutu Techniki Eksploatacji Złóż Politechniki Śląs
kiej« Zagadnienie to jest szczególnie istotno dis zastosowania

kartogra

fii górniczej elektronicznej techniki obliczeniowej.

5 . ROZBÓJ METOD OPORZĄDZANIA MAP GÓRNICZYCH

Uważa się, że postęp w zakresie oporządzania map górniczych, a szeruej
k:-.ric grafii górniczej będzie przebiegał w zakładach górniczych dwuetapowo:
Etap I - wykorzystanie istniejących technik poprzez:
- szersze wprowadzenie systemu map nakładkowych pozwalających na

dowolną

kombinacje treści map tematycznych oraz łatwą reprodukcję,
- szersze wprowadzenie techniki kserograficznej do reprodukcji map górni
czych poprzez podjęcie produkcji kserografów odpowiednio przystosowanych
do kopiowania, pomniejszeń i powiększeń oraz uzupełniania map c dużych
formatach z właściwą dla celów ruchowych z a k ł a d ó w górniczych kartemetrycznością,
- wyposażenie działów mierniczo-geologicznych w dobry sprzęt kartograficz
ny (rapidografy, pisaki, fotokopiarki, drukarki wielobarwne),
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- stosowanie na szerszą skalę tzw. kalkomanii do sporządzania powtarzają
cych się napisów i znaków urnowych,
- szersze

wykorzystanie zasad geometr.yzacji złóż.

Etap II - automatyzacji prac kartograficznych:
Etap ten wymaga wcześniejszego:
- dostosowania techniki pomiarowej miernictwa górniczego do elektronicznej
techniki obliczeniowej,
- opracowania algorytmów umożliwiająoych sporządzenie numerycznych modeli
złoża i kopalni,
- posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu elektronicznego w postaci maszyn
cyfrowych z dużą pojemnością pamięci oraz automatów kreślących.
Sądzić należy, że w przypadku złóż węgla kamiennego w typowej dla Gór
nośląskiego Zagłębia Węglowego wielopokładowości tych złóż, automatyzacja
prac kartograficznych będzie wprowadzana bardzo wolno, początkowo ograni
czając się do niektórych map górniczych specjalnych. Przykładem są stoso
wane Już powszechnie w kopalniach węgla kamiennego opracowywane za pomocą.
ETO mapy deformacji powierzchni.
Automatyzacja prac kartograficznych Jest Jednak nieodzowna, gdyż umoż
liwi wykonywanie dowolnej ilości różnorodnych map specjalnych,

a

przede

wszystkim bieżącą weryfikację i uzupełnianie danych napływających

wraz z

rozwojem prac projektowych i eksploatacyjnych,
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THE ROLE OF A MAP IN MINING ACTIVITY IN A DEPOSIT
S u m m a r y
Mining maps are fundamental element of surveying-geologicalmining
cumentation which is the basis of activity in all the steges of
management from reconnaissance,

do

deposit

evidence, working out management designs

to building a mine, deposit exploitation till the liquidation of a

mine.

The efficiency and security of mining activity depend on the quality of a
mining map and the widespread application of the achievements
mining geometry and mining cartography.

concerning

