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W REJONIE WĘGLOWYM

Streszczenie. W artykule przedstawiono propozycje nowych rozwią
zań projektowych elementów modelu kopalni węgla kamiennego. Elemen
ty te zobrazowano w rozwiązaniu projektowym rejonu górniozego i po
równano je z dotyohozas stosowanymi.

1. Wstęp
Budowa kopalni w okręgu górniczym jest przedsięwzięciem, które
znaoznych nakładów finansowyoh, a okres Jego realizacji

jest

wymaga

stosunkowo

długi. Nakłady na realizaoję inwestyoji górniczyoh osiągnęły taki poziom,
że ich wydatkowanie staje się problemem w

skali gospodarki narodowej. Bu

dowa kopalni podziemnej węgla kamiennego trwa od 8 do 12 lat,

a

budowa

kilku ozy kilkunastu kopalń w okręgu górniozym mole trwać kilka

dziesię

cioleci. Względy te powodują, 4e budowa kopalni w okręgu musi być projek
towana szczególnie wnikliwie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów teobnloznyoh, ekonomicznych, społecznych i ekologioznyoh.
Nakłady finansowe na realizaoję Inwestyoji górniczyoh w lataoh

1983-

1990 osiągną przewidywany poziom 2J2 mld złotyoh, z ozego ok. 60$

będzie

przeznaozone na inwestycje związane z utrzymaniem lstniejąoyob

zdolności

produkcyjnych kopalń, a k0$ przeznaczy się na inwestycje niezbędne dla uzyskania prognozowanego przyrostu wydobyoia.
Realizacja zamierzeń icwestyoyjnyoh wymagająoyoh tak znaoznych środków fi
nansowych powinna przynieść określone korzyśoi

gospodarcze.

Oznaoza

to

zwrot ponieslonyoh nakładów i rentowność prowadzonej eksploatacji.To oczy
wiste z ekonomicznego punktu widzenia dąZenie powinno stanowić

przedmiot

szczególnego zainteresowania w działalnośol inweatyoyjnej. Tym samym
żenie do zapewnienia gospodarne narodowej wymaganej

llośoi

dą

wydobywanego

węgla kamiennego nie moZe stanowić Jedynej podstawy dla uzasadnienia oelo-
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wości działalnośoi inwestyoyjnej w zakresie budowy nowych kopalń oraz roz
budowy kopalń istniejąoyoh. Decyzje w tym zakresie muszą być poparte wni
kliwą analizą ekonomiczną wskazującą na opłaoalność wydatkowania

wymaga

nych nakładów inwestyoyJnyoh. Rolą projektantów górniozyoh jest wskazywa
nie takioh kierunków inwestowania w zagospodarowanie złóZ węglowyoh

oraz

takie kształtowanie rozwiązań projektowyoh, aby uzyskać wymóg rentowności
wydatkowania nakładów. Znaczny wpływ na rentowność inwestycji

górniozyoh

wywierają warunki naturalne złoZa oraz ilość i jakość węgla w złotu.

Tym

niemniej decyzje projektowe, szczególnie w zakresie wielkości i modelu ko
palni równie* mają swoje znaczenie dla poziomu rentownośoi inwestycji.
W momenoie przystąpienia do projektowania nowej kopalni dysponujemy za
zwyczaj niepełnymi i niedoskonałymi lnformaojami, na których opieramy na
sze decyzje projektowe i inwestyoyjne. MoZna powiedzieć, Ze deoyzje odnoś
nie do wielkośoi i modelu kopalni oraz technologii eksploatacji złoZa

są

podejmowane w warunkach niepewności po do rzeozywistego stanu warunków naturalnyoh złoZa. W opracowanej w ostatnim okresie ekspertyzie PAN pt. "Wy
korzystanie zasobów surowoów mineralnych” mówi się, Ze "... Niepełne roz
poznanie złoZa w fazie jego dokumentowania stwarza trudności w projektowa
niu wydobycia albo wręcz Jest przyczyną opraoowanla wadliwyoh
zagłębi górniozyoh, kopałń 1 poziomów wydobywozyob". Wobec tego

projektów
podejmu

jąc deoyzje lnwestyoyjne ponosimy pewne ryzyko, Zo spodziewany atan zagos
podarowania złoZa po zrealizowaniu inwestycji nie zajdzie i nie

uzyskamy

Spodziewanych efektów produkoyjnyob i ekonomicznych. Pojawia eię więc pro
blem analizy moZliwyoh etanów otoczenia (etanów natury) i odpowiadających
im skutków dezyzji projektowyoh i inwestycyjnych. Ponsdto moZna tu równieZ
postawić pytanie: czy warto wydatkować dodatkowe nakłady flnanaowe na do
kładniejsze zbadanie złoZa lub na prowadzenie dodatkowyoh badań i eksper
tyz w zamian za zmnlejeżenie niepewności? Dotychczas kwestia ta jest roz
wiązywana drogą umownego kompromisu pomiędzy możliwościami i kosztami doikładnego zbadania złoZa a podjęciem ryzyka działalnośoi projektowej i in
westycyjnej. Poza tym panował pogląd, Zs pańetwo jako dawca kapitałów jest
tak zasobne w stosunku do pojedynczej inwestycji, Ze Jest w stanie ponieść
całkowicie ryzyko ewentualnego niepowodzenia działalnośoi inwestyoyjnej i
pokryć straty. W dążeniu do poprawy efektywnośoi inweetyoji górniczych powyZazs dwa poglądy nie powinny mieć miejsoa, a ocenę ryzyka i

ewentualne

skutki niepowodzsnia należy w sposób sformalizowany włączyć w prooes
dejmowania deoyzji projektowyoh i Inwestyoyjnyoh. Wobec prowadzonej

po
bar

dzo intensywnej eksploatacji złóZ węgla kamiennego w Polsoe przed projek
tantami górnlozymi stoi jeszcze Jedno waZne zadanie, a mlanowioie oohrona
zasobów węgla. We wspomnianej ekspertyzie PAN straty eksploatacyjne w wę
glu kamiennym ocenia się na ok. 2 W w stosunku do

zasobów

operatywnych,

czyli przyjętych do ekaploataoji. Natomiast 1 tona węgla wydobytego w la
tach 1975-78 powodowała przekwalifikowanie Ił,27 tony do zasobów pozabilan
sowych, a więo bezpowrotnie traoonyoh. Trudno określić, na j.le ton stan wy-
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nikći z błędów dokumentacji geol 0 6 iozne j, a na ile z górniczej
złożami,
V; światło tych stwierdzeń przedmiotom szczególnej troski

gospodarki
projektantów

górniozych ^ w i n n a być ochrona zasobów węgla kamiennego. Tym bardziej, że
przyjmowane rozwiązanie projektowe modelu kopalni bezpośrednio wpływa

nu

wielkość zasobów nieprzemysłowych.

2 . Nowe koncepcjo rozwiązań projektowych elementów modelu kopalni

V rozwiązaniach projektowych nowych kopalń poszukuje się modelu kopal
ni, który zapewniałby uzyskanie maksymalnej efektywności całej inwestycji.
Ponadto powinien on zapewnić maksymalną niezawodność w przebiegu

całego

procesu technologicznego wydobycia. Zagadnienie ustalenia racjonalnego mo
delu kopalni

Jest szczególiiie istotne przy projektowaniu kopalni dla

wa

runków naturalnych złoża odmiennych od dotychczasowych (kopalnio w LZH,ko
palnie głębokie w ROW-wie, kopalnio na obszarach perspektywicznych Okręgu
Nadwiślańskiego;.
Poniżej proponuje się pewne elementy dla rozwiązań pro jek totfy ch modeli ko
palń pozwalające na doskonalenie ioh struktury. 0 ich praktycznej przydat
ności w aspokoie poprawy efektywności inwestycji górniczych powinna zade
cydować analiza ekonomiczna w odniesieniu do całości rozwiązania
towego nowej kopalni w porównaniu do dotychczasowych rozxviąza?>

projek
projekto

wych.
a) Wobec projektowania kopalń na obszarach górniczych o dużych powierz
chniach ("Budryk", "Czeczott", "Bzie-Zebrzydowice", kopalnie w LZ N ) i wobeo trudnych warunków klimatycznych w kopalniach głębokich należy ponownie
rozpatrzyć celowość projektowania kopalń zespołowych. Ten typ kopalni zo
stał zaproponowany pod koniec lat sześćdziesiątych przez R. Bromowicza

J

M, Jawienia i został praktycznie zrealizowany w kilku nielicznych przypad
kach. Przyjęcie tego typu kopalni pozwala wydzielić

kilka

niezależnych

jednostek wentylacyjnych przewietrzanych parami szybów. Dzięki temu uzys
kuje się poprawę warunków wentylacyjnych i
graniczenie ilości

klimatycznych kopalni oraz

o-

udostępniających poziomych w stosunku

oo ko

b) Dla uniknięcia nadmiernego ryzyka inwestowania związanego z

budową

w y robisk

palni typu jednostkowego,-

nowych kopalń w warunkach górniczo-geologicznych odmiennych od dotychcza
sowych ("Budryk", "Kaczyce", kopalnie LZtf, Kopalnie

w Okręgu

Nadwiślań

skim) należy rozważyć możliwość budowy kopalni etapowo. Oznacza to budowę
małej kopalni na części obszaru górniczego, Ustępne eksploatacja tej
palni pozwoli w połnl rozpoznać warunki naturalne złoża i

ko

przeprowadzi

wszechstronne badania warunków geotechnicznych. Ma tej podstawie można

w
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doXazjn oiągu opracować projekt dla kopalni na całym obszarze górniczym 1
podjąć decyzję o dalsadj budowle kopalni.
o) V przypadku kilku kopalń budowanych w ostatnioh lataob stosowano udostępnianie złoZa kopalni budowanej z sąsiedniej czynnej kopalni

("XXX-

leoia PRL", "Piast", "Czeozott"). Pozwoliło to na znaozne skrócenie cykli
budowyctyoh kopalń, Wydaje się, Ze tsgo typu działanie powinno

na

stałe

wejóć do przemysłowej praktyki budowy nowyoh kopalń. MoZna Je określić na
zwą "etapowe zagospodarowanie rejonu węglowego" 1 powinno stanowić
ryj¿ola do projektowania kompleksowego zagospodarowania złoZa

w

punkt

rejonie

ręglowym.
d) Dla zwiększenia wydajnośoi transportu urobku z kopalni na
ohnię proponuje się rozwaZyć możliwość zastosowania

przenośników

powierztaśmo

wych w upadowej. Pomysł nie Jest nowy, ale wydaje się, Ze warto go poważ
nie rozwaZyć. Korzystne warunki dla Jego zrealizowania wydają się

posia

dać obszary górnloze w Okręgu Nadwiślańskim, a mianowicie:
- grubość nadkładu wynosi 200-300 m,
- duZa zasobność złoZa (do trzydziestu kilku t/m2 ).
Warunki te umożliwią uzyskanie duZej konoentraoji wydobycia z jednej

ko

palni rzędu 30 tys.t/d.

e) V projektowaniu nowyoh kopalń w ostatnioh lataob występuje tendenoja
do lokalizowania szybów pomooniozyoh, a mawet głównych, przy granioaoh ob
szaru górnlozego, a w niektóryoh przypadkaoh poza granloami obszaru. Wyso
kie nakłady inwestyoyJne na budowę kopalni oraz potrzeba oohrony zasobów
kaZą uznać takie rozwiązanie elementu kopalni za bardzo korzystne. Tenden
cję tę naleZy otrzymać, lokalizująo szyby sąslsdnloh kopalń przy granloadk
obszarów górnlozych we wspólnych tilaraoh oohronnych. Wymaga to rozważe
nia w sposób kompleksowy zagospodarowania złoZa w rajonla węglowym.

3. Charaktarystyka proponowanego rozwiązania projektowało

W celu zobrazowania podanyob powyZej propozycji opracowano model zago
spodarowania złoZa w rejonie węglowym dla prsyjętyoh warunków złoZa. Ich
charakterystyka przedstawia się następująoo:
- grubość nadkładu ok. 200 a,
• pokłady węgla w ilośoi 3 zalegają w postaci monoklinalnie
wiązki,
- głębokość zalegania złoZa w przedziale <ś 200 do 1000 z,
- naohylenie pokładów 8°,
- zasobność złoZa 12 t/m2.

zapadającej
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Ponadto przyjęto następujące wartości parametrów charakteryzująoyoh wiel
kości kopalń w rejonie węglowym:
- obszar gńrniozy ma kształt prostokąta o wymiarach: 7 km po rozclągłośoi
1 3 km po naohyleniu,
- w rejonie węglowym projektuje się sześć kopalń,
- wydobycie dobowe kopalni 10 tys. t netto/d.,
2
- natężenie eksploatacji ok, 0,5 t/km /d.
Przyjęcie tych założeń odnośnie do warunków naturalnyob i wielkości kopal/
ni pozwoliło na opracowanie konoepoji rozwiązania projektowego modelu ko
palni. Biorąc pod uwagę propozycje podane w punkcie 2 oraz aktualne
dencje występująoe w projektowaniu nowyoh kopalń, ustala się

ten

następująoe

założenia projektowe:
- kopalnia zespołowa składająoa się z dwóch obszarów elementarnyoh,
- każdy obszar elementarny posiada parę szybów - wdechowy i wydechowy,
- szyby są zlokalizowane w maksymalnej ilośoi w jednym filarze ochronnym,
- model kopalni jest Jednopoziomowy,
- wysokość poziomu wynosi 200 m.

Rys. 1. Zagospodarowanie rejonu węglowego przy proponowanym modelu kopalni
1 - szyb wydobywany, wydechowy, 2 - szyb zjazdowy - materiałowy, wdechowy,
3 - szyb pomooniozy, wydeobowy, <ł - szybik wentylaoy jny, 5 - upadowa tran
sportowo - wentylaoyjna
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Na rys. 1 przedstawiono zagospodarowanie rejonu węglowego przy uwzglę
dnieniu propozycji w zakresie rozwiązań projektowych modelu kopalni.

Wy

dzielono sześć obszarów górniczych kopalń w całym rejonie węgłów: ni, Złoże
w każdej z tych kopalń t- pu zespołowego jest udostępnione

dwoma

parami

szybów. Zapadające monoklinalnie złoże podzielono na cztery poziomy wydo
bywcze o wysokości 200 m i okresie istnienia 20 lat. Dna z nich znajdują
się w granicach jednej kopalni, a dwa pozostałe przynależą do «.rugiej ko
palni. Poziom najwyższy jest udostępniony upadową transportową z powierz
chni, która ponadto spełnia również zadania wentylacyjne. Na poziomic naj
niższym również zaprojektowano upadową transportową, która dostarczy uro
bek na poziom TTI. Skróci ona drogi transportu urobku na poziomie IAr.

ttt/hik

Rys. 2 # Przestrzenny układ szybów i poziomów w proponowanym modelu kopal
ni typu z6społowego przekrój A-A z rys. 3)
W celu wykazania wszystkich zalet proponowanego rozwiązania

(na rys.

przedstawiono zagospodarowanie rejonu węglowego przy przyjęciu

3)

rozwiąza

nia projektowego modelu kopalni.
wydzielono sześć obszarów górniczych kopalń typu jednostkowego.

Złoże

w

każdej z tych kopalń jest udostępnione czterema szybami - trzy szyby głów
ne zlokalizowane centralnie w obszarze górniczym (dwa wdechowe i jeden wy
dechowy) oraz jeden szyb peryferyjny, wydechowy. Porównując obydwa modele
kopalni, można zauważyć, że model proponowany posiada następujące zalety:
- wydzielenie niezależnyoh jednostek wentylacyjnych (obszarów

elementar

nych) przewietrzanych parami szybów pozwała na poprawę warunków wentyla
cyjnych i klimatycznych kopalni, szozególnie na głębszych poziomach,
- ilość filcarów szybowych została zredukowana z

Jedenastu

do

czterech

praktycznie trzech),
- transport urobku z wyższego płytszego poziomu odbywa się w upadowej
pomocą przenośników taśmowych,

za
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Rys. 3. Zagospodarowanie rejonu węglowego przy tradycyjnym modelu kopalni:
1 - szyb ••ydobywezy, wdechowy, 2 - szyb zjazdowo- materiałowy,
3 - szyb materiałowy - wentylaoyjny

wdechowy,

IzM

Rys. Ul Przestrzenny układ szyb6v i pozioraów^-w tradycyjnym modelu kopalni
typu jednostkowego (przekrój B-B z rys. 1)
- szyby zlokalizowane są w iloóoi osiem w Jednym filarze oohronnym; zgłę
bienie pary szybów pozwala na dokładne rozpoznanie zło&a

i

na

budowę

kopalni etapowo, Jak równie* na wykonywanie wyrobisk w budowanej kopal
ni z czynnej, sąsiedniej kopalni.
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Największe korzyóoi proponowany model kopalni daje w zakresie stopnia wy
korzystania zasobów. Liczba filarów oohronnyob szybów jest w modelu

pro

ponowanym trzykrotnie mniejsza. Dla przyjętyoh warunków naturalnyob złota
obliczono iloóć zasobów uwięzionyoh w filarach oohronnyob szybów.

V przy

padku modelu proponowanego iloóć zasobów w filarach szybowych wynosi w ca
łym rejonie węglowym 34,4 min ton, a w przypadku modelu tradyoyjnego -81,6
min ton. Iloóć zasobów w obszarze górniozym w obydwu przypadkaob
252 min ton. W modela proponowanym w filaraoh szybowyob jest
2,3% zasobów, a w modelu tradyoyjnym 5,43» oaloóoi zasobów.

wynosi

uwięzionych
Wielkoóoi

wskazują na znaozną poprawę stopnia wykorzystania zasobów dzięki

te

zmniej

szaniu iloóoi zasobów uwięzionyoh w filaraoh oohronnyob szybów.

4. Podsumowanie
Wysoka kapitaloohłonnoóć inwestyoji w górnictwie węgla kamiennego
woduje, te rozwiązanie projektowe nowej kopalni powinno być

po

rozwiązaniem

optymalnym, Jeóli chodzi o kształtowanie się jej podstawowybb parametrów.
Poza tym powinno być raojonalnie dostosowane do warunków naturalnyoh zło
ta i iob zmiennoóci. Dla spełnienia tyoh wymagać stale poszukuje się roz
wiązać projektowych modelu kopalni. Jest to równiet konieczne wskutek co
raz wytazyoh wymagać nakładanyob na maksymalną oobronę

zasobów węgla.

W

opraoowaniu przedstawiono pewne propozy o Je w zakresie ddakonalenia rozwią
zać projektowych modeli kopalć. Propozycje te zmierzają w kierunku

speł

nienia wymogu maksymalizaoJi rentownoóoi budowy nowyoh kopalć oraz

stop

nia wykorzystania zasobów węgla kamiennego.

Recenzent: Doo. dr bab. Int. Czesław CYRNEK
Wpłynęło do Redakojl w maju 1983 r.
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SUGGESTIONS CONCERNING THE IMPROVEMENT OF DESIGN SOLUTIONS OF COAL-MINE
MODELS AT GREAT DEPTHS IN ORDER TO INCREASE THE UTILIZATION
OF THE RESOURCES OF THE COAL REGION
S u m m a r y
Suggestions have been put forward oonoerning new design solutions
elements of a ooal-mine model. These elements have been illustrated

of
in a

design solution for a ooal region and oompered with those applied so far.

