
Streszczenia

BRONIS£AW BARCHAÑSKI

Budowa nowego sk³adowiska odpadów na zlikwidowanym starym sk³adowisku zlokalizowanym na terenie
by³ej kopalni odkrywkowej rud metali nie¿elaznych w RFN � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4,
2005

Zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi integraln¹ czêœæ ochrony œrodowiska. Kraje Europy Zachod-
niej produkuj¹ znaczne iloœci odpadów komunalnych, z których czêœæ jest deponowana na sk³adowiskach. Niniejszy
artyku³ omawia problemy zwi¹zane z adaptacj¹ starego sk³adowiska zlokalizowanego na terenie by³ej odkrywki
do aktualnego stanu prawnego i techniczno-organizacyjnego, jaki obowi¹zuje obecnie w RFN.

S³owa kluczowe: ochrona œrodowiska, budowa sk³adowisk odpadów

PIOTR CZAJA

Niemieckie górnictwo wêglowe i ochrona œrodowiska na przyk³adzie gospodarki odpadami w DSK Anthrazit
Ibbenbüren GmbH � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Niemieckie górnictwo wêglowe uleg³o w ostatnich latach znacz¹cej redukcji i osi¹gnê³o w roku 2004 wydobycie
na poziomie 26 mln ton. Jedn¹ z najlepszych kopalñ wêgla jest kopalnia antracytu w Ibbenbüren nale¿¹ca do kon-
cernu Deutsche Steinkohle (DSK) i wydobywaj¹ca rocznie oko³o 1,8 mln ton. Kopalnia, mimo i¿ wydobywa wê-
giel najwy¿szej jakoœci, ze wzglêdu na cienkie pok³ady i przyjêt¹ technologiê, produkuje rocznie ponad 2 mln ton
odpadów górniczych i elektrownianych, gdy¿ znaczna czêœæ wydobywanego wêgla jest zu¿ywana przez miejsco-
w¹ elektrowniê o mocy 760 MW. Kopalnia w ca³oœci utylizuje tak odpady górnicze, jak równie¿ odpady elektrow-
niane, nie powoduj¹c wiêkszego zagro¿enia dla œrodowiska. Artku³ prezentuje podstawowe elementy gospodarki
odpadami wraz ze sk³adowaniem odpadów górniczych oraz sposób podziemnego wykorzystania popio³ów lotnych
z elektrowni do wznoszenia obudowy wyrobisk korytarzowych w obudowie zwanej „Kombiausbau System
Ibbenbüren”.

S³owa kluczowe: gospodarka odpadami górniczymi, odpady górnicze, ha³dy górnicze

KAZIMIERZ CZOPEK

Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania zasobów przy produkcji kruszyw ³amanych �
Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

W procesie produkcji kruszyw ³amanych czêsto musimy uwzglêdniæ przeciwstawne cele, ekologiczne oraz ekono-
miczne. Z ekologicznego punktu widzenia powinniœmy d¹¿yæ do maksymalnego wykorzystania zasobów. Tym-
czasem istot¹ produkcji kruszyw jest koniecznoœæ stosowania kilku stadiów kruszenia nadawy. W efekcie pow-
staje coraz wiêcej frakcji drobnych, traktowanych jako odpad. Z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniej
by³oby sprzedawaæ frakcje o najwy¿szych cenach: grysy oraz t³uczeñ. Poœrednim rozwi¹zaniem mo¿e byæ ofero-
wanie mieszanek kruszywowych, zawieraj¹cych frakcje o najni¿szym uziarnieniu. Artyku³ omawia sposób opty-
malnego rozwi¹zania powy¿szego problemu, z uwzglêdnieniem rodzaju kopaliny, niezbêdnych procesów przerób-
czych, popytu na kruszywo oraz cen poszczególnych frakcji.

S³owa kluczowe: ekologia, ekonomika, zasoby, kruszywa ³amane, przychody, efektywnoœæ
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SYLWIA GWOREK, ARKADIUSZ UTRATA

Wykorzystanie predyktorów typu neural network do prognozowania szeregów czasowych � Kwartalnik
Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

W pracy przedstawiono rozwa¿ania dotycz¹ce zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania
zjawisk gospodarczych opisanych za pomoc¹ krótkich szeregów czasowych. W pierwszej czêœci artyku³u przed-
stawiono krótk¹ charakterystykê sztucznych sieci neuronowych wraz z mo¿liwymi obszarami prognozowania
ekonomicznego, w których mog¹ znaleŸæ zastosowanie. W drugiej czêœci artyku³u przeprowadzono ocenê efek-
tywnoœci predykcji wybranego zjawiska za pomoc¹ sztucznych sieci neuronowych.

S³owa kluczowe: prognozowanie ekonomiczne, predyktory, szereg czasowy, sztuczne sieci neuronowe, analiza
efektywnoœci

WALDEMAR KÊPYS, ZBIGNIEW PIOTROWSKI, EWA WIS£A-WALSH

Badanie wp³ywu zbrylonych popio³ów ze spalarni odpadów komunalnych na w³asnoœci zawiesin popio³owo-
-wodnych � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Zawiesiny sporz¹dzone z konwencjonalnych popio³ów lotnych stosuje siê z powodzeniem w technologiach górni-
czych do podsadzki samozestalaj¹cej, do doszczelniania zrobów czy w profilaktyce przeciwpo¿arowej. Wykorzy-
stanie w ten sposób popio³ów powstaj¹cych w czasie termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest
niemo¿liwe ze wzglêdu na ich w³asnoœci chemiczne (odpad niebezpieczny). Zbrylanie tego typu odpadów,
a zw³aszcza ich granulacja z cementem i/lub specjalnymi dodatkami, zmniejsza wymywalnoœæ wielu jonów tok-
sycznych, co umo¿liwia ich zastosowanie jako dodatku do mieszaniny samozestalaj¹cej. Celem niniejszej pracy
jest okreœlenie wp³ywu dodawania zgranulowanych popio³ów ze spalania odpadów komunalnych na w³asnoœci za-
wiesin popio³owo-wodnych przed zestaleniem i po zestaleniu.

S³owa kluczowe: popio³y lotne, zawiesiny popio³owo-wodne, granulacja, termiczne unieszkodliwianie odpadów
komunalnych

JADWIGA KRÓL-KORCZAK

Wp³yw eksploatacji kruszyw naturalnych na œrodowisko przyrodnicze � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria
� z. 4, 2005

Prowadzenie eksploatacji z³ó¿ powoduje naruszenie elementów œrodowiska naturalnego. Wp³yw ten, przejawiaj¹cy
siê w postaci ró¿nego rodzaju skutków, obejmuje niemal wszystkie elementy œrodowiska na terenach górniczych.
Z uwagi na z³o¿onoœæ procesów i zjawisk zachodz¹cych w trakcie lub na skutek prowadzenia eksploatacji oraz
wielokierunkowoœæ przeobra¿eñ terenu w artykule przeanalizowano systematykê wp³ywów dzia³alnoœci górniczej
na œrodowisko. Dokonano oceny wp³ywu górnictwa na poszczególne komponenty œrodowiska przyrodniczego na
przyk³adzie kopalñ kruszyw naturalnych. Na tej podstawie okreœlono si³ê potencjalnych oddzia³ywañ.

S³owa kluczowe: œrodowisko przyrodnicze, eksploatacja odkrywkowa, tereny poeksploatacyjne

IWONA KUCZYÑSKA

Badania mu³ów wêglowych i odpadów niemineralnych w zakresie mo¿liwoœci otrzymania paliw � Kwartalnik
Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Gwa³towne kurczenie siê naturalnych zasobów surowców energetycznych oraz wzrost kosztów ich u¿ytkowania,
a przede wszystkim stale rosn¹ca œwiadomoœæ zagro¿eñ wobec œrodowiska naturalnego spowodowa³y zwrócenie
siê m.in. ku alternatywnym formom uzyskiwania paliwa. Przedstawiona w artykule analiza wstêpnych wyników
badañ nad uzyskaniem paliwa z odpadów wskazuje, i¿ granulat – produkt koñcowy procesu – mo¿e znaleŸæ prak-
tyczne zastosowanie w energetyce, ciep³ownictwie, piecach cementowych lub paleniskach domowych, w³aœnie
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jako alternatywna forma paliwa. Dodatkow¹, niew¹tpliw¹ zalet¹ jest fakt, i¿ pozyskiwanie paliw alternatywnych
poprzez ³¹czenie metod¹ grudkowania mu³ów wêglowych z odpadami niemineralnymi jest równoczeœnie procesem
ich utylizacji. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najlepszymi w³aœciwoœciami charakteryzuj¹ siê granulaty
powsta³e z mieszanek mu³u wêglowego z py³em drzewnym, tytoniowym i py³em garbarskim.

S³owa kluczowe: paliwa z odpadów, grudkowanie, mu³y wêglowe, badanie w³asnoœci grudek – paliw alternatywnych

ARKADIUSZ KUSTRA, MARIA SIERPIÑSKA

Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju a budowanie wartoœci przedsiêbiorstwa � Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in¿ynieria � z. 4, 2005

W artykule przedstawiono koncepcjê zrównowa¿onego rozwoju oraz formy jej raportowania. Zwrócono szczegól-
n¹ uwagê na mo¿liwoœæ wykorzystania wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju do oceny wartoœci przedsiêbior-
stwa w jednym raporcie ³¹cz¹cym informacje finansowe, ekonomiczne, œrodowiskowe i spo³eczne. Próby powi¹-
zania finansowych aspektów oceny dzia³alnoœci wraz z ocen¹ zrównowa¿onego rozwoju wychodz¹ naprzeciw kon-
cepcji wielokryterialnej oceny przedsiêbiorstwa pod k¹tem Ÿróde³ tworzenia wartoœci w obszarach materialnych
i niematerialnych. Problem staje siê szczególnie istotny w przedsiêbiorstwach bran¿y górniczej.

S³owa kluczowe: górnictwo, wartoœæ przedsiêbiorstwa, zrównowa¿ony rozwój, wskaŸniki oceny

IGNACY £UCZAK, ARKADIUSZ UTRATA

Teoretyczne aspekty prognozowania obsad dla wybranych procesów górniczych z wykorzystaniem modeli
masowej obs³ugi � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

W pracy przedstawiono rozwa¿ania dotycz¹ce zastosowania nieklasycznej metody prognozowania, wykorzystu-
j¹cej predyktory oparte na modelach masowej obs³ugi. W pierwszej czêœci artyku³u przedstawiono krótk¹ chara-
kterystykê pomocniczych robót do³owych z ich podzia³em na stabilne i niestabilne oraz omówiono najistotniejsze
cechy teorii masowej obs³ugi oraz metody rozwi¹zywania modeli wykorzystywanych w tej teorii. W drugiej czêœci
artyku³u omówiono stochastyczny model funkcjonowania niestabilnych robót pomocniczych, podano równie¿
mo¿liwoœci jego wykorzystania do predykcji wielkoœci obsad wybranych robót pomocniczych w górnictwie.

S³owa kluczowe: prognozowanie ekonomiczne, nieklasyczne metody prognozowania, modele masowej obs³ugi,
pomocnicze roboty do³owe, analiza obsady

ANNA OSTRÊGA, RYSZARD UBERMAN

Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemys³owych, w tym pogórniczych � Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

W artykule przedstawiono analizê pojêæ dotycz¹cych rekultywacji i zagospodarowania obszarów poprzemys³o-
wych, w tym pogórniczych, stosowanych w uregulowaniach prawnych oraz literaturze. Omówione zosta³y bariery
utrudniaj¹ce prowadzenie procesów rewitalizacyjnych wynikaj¹ce z rozproszenia i niespójnoœci przepisów prawa.
Dla wybranych sposobów rewitalizacji przedstawiono procedury postêpowania, które u³atwi¹ ich realizacjê.

S³owa kluczowe: tereny pogórnicze, rewitalizacja, prawo

JAN PALARSKI, FRANCISZEK PLEWA, PIOTR PIERZYNA

Wp³yw dodatków modyfikuj¹cych na podstawowe w³aœciwoœci zawiesin z popio³ów lotnych z Elektrowni
„X” � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Wykorzystanie odpadów energetycznych w górnictwie podziemnym, oprócz korzystnych efektów dla œrodowiska
naturalnego, sta³o siê w niektórych technologiach górniczych, takich jak doszczelnianie zrobów zawa³owych, lik-
widacja zbêdnych wyrobisk czy te¿ wykonywanie pasów podsadzkowych, wrêcz nieodzowne i powszechnie sto-
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sowane. Jednak¿e iloœæ powstaj¹cych odpadów energetycznych, a przede wszystkim mo¿liwoœæ ich podziemnego
wykorzystania na szersz¹ skalê sk³ania do poszukiwania nowych kompozytów opartych na ich bazie. Wi¹¿e siê to
z mo¿liwoœci¹ ich wykorzystania np. do budowy barier izolacyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono ocenê
wp³ywu wybranych dodatków naturalnych na podstawowe w³asnoœci fizyczne oraz filtracyjne mieszanin popio-
³owo-wodnych opartych na bazie odpadów z Elektrowni „X”.

S³owa kluczowe: zagospodarowanie odpadów energetycznych w górnictwie, w³asnoœci wytrzyma³oœciowe i sprê-
¿yste materia³ów kompozytowych, UPS, cement, likwidacja wyrobisk

JAN PALARSKI, FRANCISZEK PLEWA, PIOTR PIERZYNA

W³aœciwoœci zawiesin z materia³ów odpadowych z dodatkiem œrodka wi¹¿¹cego w aspekcie mo¿liwoœci ich
wykorzystania do likwidacji zawodnionych szybów � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Likwidacja wyrobisk górniczych, a zw³aszcza szybów, jest zagadnieniem z³o¿onym, szczególnie w warunkach
zagro¿eñ wodnych i gazowych. Niniejszy artyku³ dotyczy wieloletnich badañ w³asnych zespo³u badawczego nad
przydatnoœci¹ wysokozagêszczonych mieszanin (materia³ów kompozytowych) wytwarzanych na bazie odpadów
energetycznych z dodatkiem œrodka wi¹¿¹cego jako materia³ów konstrukcyjnych do likwidacji zawodnionych wy-
robisk górniczych.

S³owa kluczowe: zagospodarowanie odpadów energetycznych w górnictwie, w³asnoœci mechaniczne i filtracyjne
materia³ów kompozytowych, UPS, bariery izolacyjne

DOMINIKA PALUCH

Zastosowanie procesu wymiany jonowej do oczyszczania œcieków z przemys³u metali nie¿elaznych � Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

W artykule omówiono proces wymiany jonowej stosowany do oczyszczania œcieków z przemys³u metali nie¿e-
laznych. Scharakteryzowano jonity Firmy PUROLITE, a nastêpnie przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych wy-
korzystania tych jonitów do usuwania ze œcieków jonów baru.

S³owa kluczowe: proces wymiany jonowej, jonity, oczyszczanie œcieków

RYSZARD SNOPKOWSKI

Symulacja stochastyczna w zastosowaniu do identyfikacji funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa wydobycia
� Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

W publikacji, omówiono wykorzystanie metody symulacji stochastycznej, jako metody alternatywnej identyfikacji
funkcji f qq zz

( ) zmiennej losowej Qz – wydobycie zmianowe oraz funkcji f qq dd
( ) zmiennej losowej Qd – wydoby-

cie dobowe. Przedstawiono algorytmy wykorzystuj¹ce generatory liczb losowych. Podkreœlono, i¿ zastosowanie
metody symulacji stochastycznej mo¿e byæ w rozwi¹zywaniu tych zagadnieñ, w pewnych przypadkach, efektyw-
niejsze w porównaniu z metod¹ analityczn¹.

S³owa kluczowe: górnictwo wêgla kamiennego, przodek œcianowy, wydobycie, symulacja stochastyczna

IRENEUSZ SOLIÑSKI, BARTOSZ SOLIÑSKI, ROBERT RANOSZ

Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria
� z. 4, 2005

Unia Europejska postawi³a przed krajami nale¿¹cymi do Wspólnoty Europejskiej szereg zadañ zmierzaj¹cych
miêdzy innymi do zwiêkszenia udzia³u produkcji energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych w ca³kowitym zu-
¿yciu energii elektrycznej do w 2010 roku w wysokoœci do 21%. Polska okreœli³a ten cel na 7,5% udzia³u
w zu¿yciu energii elektrycznej brutto (traktat akcesyjny) i 9% w wielkoœci sprzeda¿y energii elektrycznej odbior-
com koñcowym dla 2010 roku (ustawa Prawo energetyczne).
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W artykule przedstawiono prognozy rozwoju energetyki opartej na Ÿród³ach odnawialnych w perspektywie do
2010 i 2020 roku w Polsce i Unii Europejskiej.

S³owa kluczowe: energia, energetyka odnawialna, prognozy rozwoju dla UE i Polski

IRENEUSZ SOLIÑSKI, BARTOSZ SOLIÑSKI, ROBERT RANOSZ

Stan rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria �
z. 4, 2005

Polska bêd¹c cz³onkiem Unii Europejskiej, od dwóch lat stara siê dostosowaæ do wymogów stawianych krajom
cz³onkowskim w zakresie rozwoju energetyki opartej na Ÿród³ach odnawialnych. Jeœli chodzi o zasoby energii od-
nawialnej w Polsce, to s¹ one szacowane na poziomie daj¹cym mo¿liwoœæ osi¹gniêcia w roku 2010 9% udzia³u
energii odnawialnej w sprzeda¿y energii przez przedsiêbiorstwa energetyczne odbiorcom koñcowym. W artykule
przedstawiono charakterystykê stanu rozwoju energetyki opartej na Ÿród³ach odnawialnych (dane za rok 2003)
w Polsce i Unii Europejskiej, zwracaj¹c uwagê na du¿y dystans, jaki nas dzieli od Unii Europejskiej w tym zakresie.

S³owa kluczowe: energia, energetyka odnawialna w UE i Polsce

ANDRZEJ TOR, KAZIMIERZ GATNAR

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla w instalacjach energetycznych � Kwartalnik Górnictwo
i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Artyku³ przedstawia ujêcie i wykorzystanie metanu z obszaru górniczego JSW S.A. w latach 2000–2004. Prezen-
tuje strukturê wykorzystania w roku 2004 oraz zrealizowane inwestycje energetyczne w latach 1997–2004, inwes-
tycje w toku i planowane do realizacji w latach 2006–2007 (realizowane samodzielnie przez JSW S.A. i wspólnie
z SEJ S.A.). Omówiono skojarzony uk³ad energetyczny w kopalni „Krupiñski” oraz uk³ad energetyczno-ch³odni-
czy w KWK „Pniówek” w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym ograniczenia emisji metanu do
atmosfery.

S³owa kluczowe: metan pok³adów wêgla, silniki gazowe, skojarzony uk³ad energetyczny

KAZIMIERZ TRYBALSKI, DAMIAN KRAWCZYKOWSKI

Energetyczne wskaŸniki oceny procesu mielenia rudy miedzi i ich modelowanie � Kwartalnik Górnictwo
i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Artyku³ dotyczy problemu energoch³onnoœci oraz oceny procesów mielenia rudy miedzi w wêŸle mielenia i kla-
syfikacji jednego z zak³adów wzbogacania rudy KGHM „Polska MiedŸ” S.A. Przeprowadzono analizê kosztów
wêz³a mielenia i klasyfikacji, wskazuj¹c na jego najwy¿sz¹ energoch³onnoœæ. Zaproponowano i obliczono wskaŸ-
niki technologiczno-energetyczne oceniaj¹ce proces mielenia i klasyfikacji. Na ich podstawie zbudowano przy-
k³adowe modele: regresyjne oraz w postaci sieci neuronowych, ujmuj¹ce zale¿noœci pomiêdzy wskaŸnikami oceny
procesu a danymi energetyczno-technologicznymi badanego procesu. Przeprowadzono porównanie uzyskanych
modeli.

S³owa kluczowe: miedŸ, rozdrabnianie, modelowanie, energoch³onnoœæ

BEATA TRZASKUŒ-¯AK

Analiza dzia³ania instrumentów ekonomicznych ochrony œrodowiska � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria
� z. 4, 2005

W artykule przedstawiono charakterystykê dzia³ania narzêdzi ekonomicznych ochrony œrodowiska w Polsce
z uwzglêdnieniem uregulowañ prawnych. Scharakteryzowane zosta³y instrumenty regulacji bezpoœredniej (prawno-
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-administracyjnej) i poœredniej, czyli ekonomicznej. Zawarto równie¿ analizê kszta³towania siê wymierzonych
i zrealizowanych wielkoœci op³at za korzystanie ze œrodowiska i kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie
ochrony œrodowiska, a tak¿e scharakteryzowano ich œci¹galnoœæ w latach 1999–2003. Ponadto zamieszczono ana-
lizê nak³adów kapita³owych na naprawê szkód górniczych, jak równie¿ wydatków inwestycyjnych s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska.

S³owa kluczowe: instrumenty ekonomiczne ochrony œrodowiska, wydatki inwestycyjne, nak³ady kapita³owe na
naprawê szkód górniczych

RYSZARD UBERMAN, WOJCIECH NAWORYTA

Próba oceny stanu i potrzeb w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych w regionie ma³o-
polskim � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Nawi¹zuj¹c do Koncepcji zintegrowanego rozwoju obszarów poprzemys³owych i powojskowych opracowywa-
nych wspólnie z Ma³opolsk¹ Agencj¹ Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach europejskiego projektu EV
INTERREG III C oraz w zwi¹zku z przepisami dotycz¹cymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004–2006, w pracy przedstawiono inwentaryzacjê terenów zdegradowanych w województwie
ma³opolskim ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów zmienionych w wyniku wydobywania i przeróbki kopalin.
Na podstawie analizy przestrzennego rozmieszczenia obszarów i obiektów zwi¹zanych z przemys³em górniczym
wyró¿niono rejony, których œrodowisko zosta³o szczególnie dotkniête dzia³alnoœci¹ górnicz¹. Bior¹c pod uwagê
ró¿norodne kryteria, dokonano oceny i hierarchizacji obszarów, których rekultywacja i rewitalizacja w ocenie
autorów powinna byæ uznana za zadanie priorytetowe.

S³owa kluczowe: rozwój regionalny, tereny pogórnicze, rewitalizacja

ANDRZEJ J. WÓJCIK, JANUSZ CHMURA

Z³o¿a surowców mineralnych i zmiany œrodowiska naturalnego wywo³ane przez górnictwo na terenie
Bukowna � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Badany teren charakteryzuje siê skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹, a w konsekwencji du¿ym „nasyceniem” zmian
œrodowiska naturalnego, wywo³anego przede wszystkim dzia³alnoœci¹ górnicz¹, w zakresie eksploatacji ró¿nych
surowców mineralnych, w tym przede wszystkim rud cynku i o³owiu oraz piasku podsadzkowego. Niniejszy arty-
ku³ opracowano na podstawie analizy materia³ów archiwalnych i publikacji oraz po przeprowadzeniu rozpoznania
terenowego.

S³owa kluczowe: z³o¿a surowców mineralnych, zmiany œrodowiska naturalnego, ochrona przyrody i krajobrazu

RENATA ¯YLIÑSKA-DUSZA, JUDYTA HAWRYSZ, ALDONA SKOWROÑSKA

Zarz¹dzanie substancjami i preparatami chemicznymi w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Gór-
nicze „Rudna” � Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 4, 2005

Specyficzny charakter dzia³alnoœci operacyjnej oraz wielkoœæ Zak³adów Górniczych „Rudna” nieuchronnie wi¹¿¹
siê z obecnoœci¹ na ich terenie znacznych iloœci substancji i preparatów chemicznych, a wœród nich substancji
i preparatów niebezpiecznych, które nale¿y traktowaæ ze szczególn¹ uwag¹ i ostro¿noœci¹. Tematem niniejszego
artyku³u s¹ aktualnie podejmowane w kopalni dzia³ania zmierzaj¹ce do w³¹czenia gospodarowania tymi œrodkami
w zak³adowe systemy zarz¹dzania œrodowiskowego oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Wdra¿ane
i doskonalone procedury zarz¹dzania substancjami/preparatami chemicznymi na poziomie kopalni umo¿liwiaj¹
sprostanie aktualnym wymaganiom prawnym, a przy tym stanowi¹ istotny element dzia³añ zak³adu w kierunku za-
pewniania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i œrodowiska.

S³owa kluczowe: preparaty i substancje chemiczne, preparaty i substancje niebezpieczne, systemy zarz¹dzania,
ocena ryzyka


