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Streszczenia

JERZY ALENOWICZ, MAREK ONICHIMIUK, MARIAN WYGODA 

Obci enia ekstremalne w procesie projektowania i eksploatacji koparek ko owych przeznaczonych do pra-
cy w gruntach trudno urabialnych kopal  odkrywkowych w gla brunatnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 2, 2009

W artykule przedstawiono zespó  zagadnie  zwi zanych z modelowaniem obci e  ekstremalnych w procesie pro-
jektowania i eksploatacji koparek ko owych przeznaczonych do pracy w gruntach trudno urabialnych. Opisano do-
tychczasowy deterministyczny model obci e  zewn trznych ko a czerpakowego. Zaprezentowano nowe statystyczne 
podej cie do modelowania si  urabiania gruntów trudno urabialnych koparkami ko owymi na podstawie rzeczy-
wistych bada  parametrów tego procesu. Podstaw  takiego modelowania stanowi  warto ci skrajnych statystycz-
nych rozk adów asymptotycznych napr e  konstrukcji no nej i jednostkowych oporów urabiania. Zaproponowa-
no model sk adowej stycznej si y urabiania dzia aj cej bezpo rednio na kraw d  czerpaka koparki ko owej. Omó-
wiono dalsze post powanie zwi zane z weryfikacj  zaproponowanego modelu statystycznego. Podano korzy ci
wynikaj ce z zastosowania powy szego modelu w projektowaniu i eksploatacji koparek ko owych górnictwa od-
krywkowego. 

S owa kluczowe: kopalnie odkrywkowe, grunty trudno urabialne, koparki, obci enia, modelowanie, projektowa-
nie, eksploatacja

JAN ANUSZCZYK, MARIUSZ JAB O SKI 

Badania elektromechanicznych zespo ów nap dowych zwa owarki ZGOT  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 2, 2009

Artyku  przedstawia wyniki bada  laboratoryjnych oraz przemys owych g sienicowych mechanizmów jazdy zwa-
owarki ZGOT-15400.120 pracuj cej na polu odkrywki Szczerców w Kopalni KWB „Be chatów”. Omówiono efekty 

wykonanych modyfikacji algorytmów sterowania zaimplementowanych w oprogramowaniu komercyjnych uk a-
dów falownikowych odpowiadaj cych za prac  nap dów jazdy podawarki. Celem modyfikacji by o usprawnienie 
pracy nap dów pod k tem specjalistycznych zada  zwa owarki, a przede wszystkim ograniczenie drga  podczas roz-
ruchu nap dów oraz zapewnienie wysokiego poziomu niezawodno ci eksploatacyjnej zastosowanych rozwi za .

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, zwa owarka, zespo y nap dowe, falownik, algorytmy sterowania 

S AWOMIR B ASZCZYK 

Wykorzystanie satelitarnej technologii GPS w monitorowaniu stanu powierzchni terenu górniczego „Ko min I” 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W celu sprawdzenia skali i rozmiaru wp ywu robót górniczych na powierzchni  terenu górniczego „Ko min I”, KWB 
„Adamów” SA w Turku podj a dzia ania zmierzaj ce do prowadzenia prac naukowo-badawczych z zastosowa-
niem precyzyjnych pomiarów satelitarnych. Artyku  zawiera podstawowe informacje dotycz ce wyznaczania wspó -
rz dnych punktów referencyjnych i kontrolowanych dla okre lania przemieszcze  bezwzgl dnych. Opisano tak e
prace poprzedzaj ce pomiary tj. wybór lokalizacji punktów ze szczególnym uwzgl dnieniem autostrady A-2, bu-
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dow  i monta  w gruncie znaków stanowi cych geodezyjn  osnow  dwufunkcyjn  na terenie górniczym dla celów 
wyznaczania ewentualnych przemieszcze . Przedstawiono relacj  z przeprowadzenia pierwszego „wyj ciowego”
pomiaru satelitarnego wraz z wnioskami. Jednostk  naukow  prowadz c  badania jest Katedra Geodezji Satelitar-
nej i Nawigacji Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie. 

S owa kluczowe: teren górniczy, deformacje powierzchni, przemieszczenia punktów, satelitarne pomiary GPS, 
wspó rz dne punktów 

REBECA BÖHNER, CHRISTIAN NIEMANN-DELIUS 

Obliczenia dyspersji numerycznej dla okre lenia rodków oceny oraz prognozowania emisji cz stek sta ych
przez kopalnie odkrywkowe  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W styczniu 2005 roku w ycie wesz o nowe prawodawstwo europejskie dotycz ce jako ci powietrza. Od tego mo-
mentu surowe ograniczenia odno nie st enia cz stek sta ych w powietrzu atmosferycznym maj  zastosowanie do 
wszystkich krajów cz onkowskich Unii Europejskiej. Uwaga opinii publicznej zosta a skupiona na kopalniach 
odkrywkowych ze wzgl du na wysokie st enie cz stek sta ych w ich pobli u. Wp yw przemys u wydobywczego 
wykorzystuj cego kopalnie odkrywkowe na ilo  cz stek sta ych w powietrzu zale y od zakresu dzia a  danej 
odkrywki oraz procesów towarzysz cych. Wed ug prawa europejskiego ka dy sprawca zanieczyszczenia wywo a-
nego przez cz stki sta e jest zobowi zany do zredukowania emisji oraz, je li jest to konieczne, do wdro enia rod-
ków maj cych na celu ograniczenie py ów. Tym samym opracowano i wprowadzono takie plany dzia ania jak w przy-
padku kopalni „Hambach” i „Garzweiler” w okr gu Rhenish Lignite District na terytorium Niemiec. rodki zapo-
biegawcze uwzgl dniaj  przede wszystkim rozwi zania techniczne, jednak ich dzia anie nie zosta o do ko ca zba-
dane pod wzgl dem naukowym. Opracowywanie i rozwój odpowiednich rodków maj cych na celu unikni cie 
emisji cz stek sta ych jest g ównym zadaniem, jakie przedstawiciele spó ek i w adz stawiaj  przed sob . Niezmier-
nie wa ne jest posiadanie wiedzy na temat procesów, które poci gaj  za sob  zwi kszone st enie cz stek sta ych 
w powietrzu. Nale y dok adnie sprecyzowa  miejsca wyst powania cz stek sta ych i okre li  procesy, które s
odpowiedzialne za taki stan rzeczy. Obok rodków selektywnych, modele oparte na dyspersji numerycznej stano-
wi  wa n  procedur  monitoruj c  i prognozuj c . Uzyskane wyniki pozwalaj  na stworzenie jasnego obrazu emisji 
cz stek oraz ich dyspersji, umo liwiaj  wsparcie procesów planowania oraz spe nienie standardów aktualnie obo-
wi zuj cych i przysz ych przepisów dotycz cych jako ci powietrza. 

S owa kluczowe: st enie cz stek sta ych, emisja, górnictwo odkrywkowe 

TOMASZ CHMIELNIAK, JÓZEF POPOWICZ, W ODZIMIERZ SARNECKI 

Koncepcja uk adu produkcji metanolu zintegrowanego ze zgazowaniem w gla brunatnego  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule zaprezentowano koncepcj  instalacji produkcji metanolu zintegrowan  z uk adem zgazowania w gla
brunatnego. Zaproponowana konfiguracja instalacji bazuje na uk adach technologicznych obecnie dost pnych i zwe-
ryfikowanych w skali komercyjnej. Dla zgazowania w gla przyj to reaktor dyspersyjny z suchym dozowaniem pa-
liwa. Zaprezentowano wyniki oblicze  procesowych uk adu o wydajno ci 2 mln t/rok w gla surowego (50% za-
warto ci wilgoci). Oszacowano nak ady inwestycyjne instalacji oraz przeprowadzono ocen  efektywno ci ekono-
micznej przedsi wzi cia wraz z analiz  wra liwo ci na zmiany wybranych parametrów projektu. Dla przyj tych 
za o e  wyniki przeprowadzonej analizy wykaza y efektywno  procesow  i ekonomiczn  technologii. 

S owa kluczowe: w giel brunatny, zgazowanie, metanol 

ANDRZEJ CHROST, LEOPOLD CZARNECKI, UKASZ KRYWULT, JOACHIM SCHNEIDER-GLÖTZL 

Zastosowanie technik elastooptycznych w procesie kontroli stateczno ci zboczy  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 2, 2009

W artykule zosta y opisane mo liwo ci zastosowania technik elastooptycznych do monitoringu du ych obiektów 
geotechnicznych. Opisano instalacj  prototypowej geomaty wiat owodowej na osuwisku w KWB „Be chatów”
oraz przedstawiono wyniki pomiarów. 

S owa kluczowe: geomata, OTDR, wiat owód polimerowy, deformacja terenu, monitorowanie osuwisk 
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BOLES AW CIRKOS, MARZENA GURGUL 

Dzia ania PGE Elektrowni Be chatów SA w kontek cie rozwoju czystych technologii w glowych. Instalacja 
demonstracyjna CCS  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Stosowanie najlepszych dost pnych technik (BAT) w projektowaniu i realizacji instalacji i obiektów energetycz-
nych gwarantuje PGE Elektrowni Be chatów SA wype nianie wszystkich norm ochrony rodowiska, zarówno kra-
jowych, jak i Unii Europejskiej. Elektrownia Be chatów rozpocz a w 2007 roku realizacj  kompleksowego pro-
gramu modernizacji bloków 3–12, który zako czy si  w roku 2013. Przeprowadzane modernizacje bloków energe-
tycznych umo liwi  istotne zmniejszenie emisji zanieczyszcze , g ównie tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych, 
w szczególno ci dwutlenku w gla do atmosfery. Kontynuacj  rozwoju niskoemisyjnych technologii w glowych 
w PGE Elektrowni Be chatów SA jest prowadzenie od roku 2007 prac badawczych i przygotowawczych do zabu-
dowy instalacji wychwytywania, transportu oraz geologicznego sk adowania dwutlenku w gla (ang. CCS — carbon 
dioxide capture and storage) dla bloku 858 MW. Instalacja demonstracyjna „post combustion” usuwania CO2 ze 
spalin bloku energetycznego 858 MW wykonana zostanie w technologii zaawansowanych amin i b dzie wychwy-
tywa a CO2 ze spalin w ilo ci ok. 2,1 mln ton CO2 rocznie. Realizacja projektu umo liwi zdobycie niezb dnej 
wiedzy in ynierskiej i do wiadczenia w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji CCS, a nast pnie
optymalizacj  i komercjalizacj  tych instalacji. PGE Elektrownia Be chatów SA czyni starania o zakwalifikowanie 
si  do Europejskiego Programu Demonstracyjnego CCS. 

S owa kluczowe: najlepsze dost pne techniki (BAT), instalacje odsiarczania spalin, kompleksowa modernizacja 
bloków, wychwytywanie i geologiczne sk adowanie dwutlenku w gla, zaawansowane aminy, instalacja demonstra-
cyjna CCS 

JÓZEF DUBI SKI, ANTONI TAJDU

Szanse i zagro enia polskiego górnictwa w gla brunatnego w wietle uwarunkowa wiatowych i europej-
skich  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Przedstawiono podstawowe za o enia polskiej polityki energetycznej do 2030 i rol  w gla brunatnego w jej reali-
zacji jako stabilizatora bezpiecze stwa w obszarze niezb dnych surowców energetycznych. Podkre lono znacz cy
potencja  górnictwa w gla brunatnego zarówno w obszarze zasobnych z ó  jak i produkcji, który jest wspierany przez 
zaplecze badawcze i projektowe oraz producentów nowoczesnych maszyn i urz dze . Dokonano analizy wiato-
wych trendów w sferze rozwoju produkcji w gla brunatnego, w tym równie  europejskich. Wskazano na istniej ce 
i zamierzone uwarunkowania rodowiskowe, które mog  stanowi  utrudnienie w rozwijaniu sektora górnictwa 
w gla brunatnego w Polsce. Sformu owano propozycje dzia a , które b d  mog y je minimalizowa , umo liwiaj c
tym samym dalsze efektywne funkcjonowanie górnictwa w gla brunatnego w Polsce. 

S owa kluczowe: polityka energetyczna, bezpiecze stwo energetyczne, górnictwo, w giel brunatny, baza zasobowa 

RYSZARD FRANKOWSKI, ANDRZEJ G DEK

Aktualizacja modelu stratygraficznego z o a w gla brunatnego Be chatów — Pole Be chatów przy u yciu 
oprogramowania Mincom  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Po 4 latach u ytkowania cyfrowego modelu z o a, w wyniku wykonania wielu nowych otworów badawczych i do-
kumentacyjnych, na pocz tku tego roku (2009) podj to si  zadania aktualizacji posiadanego modelu z o a w ob-
szarze Pola Be chatów. W wyniku zdobytych do wiadcze  wprowadzono nowy sposób tworzenia izoliniowych po-
wierzchni nadaj cych trendy modelowanym warstwom. To nowe podej cie do procesu tworzenia izolinii trendów 
oraz uwzgl dnienie nowych otworów i prób z nich pochodz cych skutkuje lepsz  jako ci  i zgodno ci  modelu 
z o a z rzeczywisto ci  ujawnian  w wyniku prowadzonej eksploatacji. Aktualny model pozwala precyzyjniej 
i z wi ksz  pewno ci  projektowa  eksploatacj . Artyku  ten opisuje prace wykonane przez Dzia  Geologiczny 
PGE KWB „Be chatów” SA we wspó pracy z Katowickim oddzia em firmy Mincom International prowadz ce do 
zaktualizowania posiadanych modeli geologicznych (stratygraficznego, plastrowego i blokowego). W ramach po-
wy szych prac opracowano szereg nowych procedur umo liwiaj cych bie c  aktualizacj  utworzonych modeli. 

S owa kluczowe: modelowanie komputerowe z o a, Be chatów, Minescape 
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ANNA GAWIN 

Zastosowanie naziemnej fotogrametrii cyfrowej do aktualizacji mapy numerycznej w odkrywkowych zak a-
dach górniczych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Jednym z podstawowych zada  s u by mierniczej w górnictwie odkrywkowym jest wykonywanie prac geodezyj-
nych zwi zanych z budow , rozbudow  i ruchem zak adu górniczego w tym pomiaru zdj tego nadk adu i wydoby-
tej kopaliny. Metod  pozwalaj c  na szybkie i bezpieczne wykonanie okresowych inwentaryzacji eksploatowa-
nych wyrobisk górniczych jest fotogrametria bliskiego zasi gu, która wykorzystywana jest w PGE KWB „Be -
chatów” SA od po owy lat 70. ubieg ego wieku. Jednak stosowana do tej pory fotogrametria analityczna, oparta na 
rozwi zaniach analogowych, w obecnych czasach nie spe nia ju  swojego zadania. Maj c na uwadze czynniki 
ekonomiczne, post p technologiczny, oraz ergonomi  pracy w miernictwie górniczym, podj to dzia ania maj ce
na celu wprowadzenie nowoczesnych metod pomiarowych w celu aktualizacji cyfrowego modelu wyrobiska 
w PGE KWB „Be chatów” SA. Rozpocz ty w roku 2005 przez Dzia  Mierniczy program wdro enia nowej tech-
nologii opiera si  na wykorzystaniu naziemnych obrazów cyfrowych oraz cyfrowych stacji roboczych do pomia-
rów fotogrametrycznych. W artykule przedstawiono proces technologiczny oraz wyniki dotychczasowych bada
zwi zanych z mo liwo ci  wykorzystania fotogrametrii cyfrowej dla potrzeb odkrywkowych zak adów górniczych 
w procesie aktualizacji mapy numerycznej. 

S owa kluczowe: fotogrametria cyfrowa, fotogrametria naziemna, kopalnia odkrywkowa, mapa numeryczna 

LECH G ADYSIEWICZ, WITOLD KAWALEC 

D ugie, energooszcz dne przeno niki ta mowe  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Przedstawiono koncepcj  zastosowania nowej generacji energooszcz dnych przeno ników ta mowych w górnic-
twie w gla brunatnego. Przeno niki nowej generacji przewidziane s  dla dalekiego transportu w gla brunatnego 
z projektowanych, przysz ych wyrobisk do odleg ych, istniej cych elektrowni. Wdro enie tej koncepcji umo liwi 
przed u enie czasu eksploatacji tych elektrowni co pozwoli obni y  koszty produkcji energii. Wyniki bada  nad 
oporami ruchu przeno nika ta mowego, oraz dost pne specjalistyczne oprogramowanie umo liwi  wielowarian-
tow  analiz  wp ywu wielu czynników na energoch onno  nap du. Z analiz teoretycznych wynikaj  podstawowe 
kierunki modernizacji transportu ta mowego. Efekty mo liwych modernizacji przyczyniaj ce si  do obni enia opo-
rów ruchu przeno nika s  sprawdzane i weryfikowane w badaniach eksperymentalnych. Rezultaty prac badawczo- 
-rozwojowych g ównych elementów przeno ników wysokiej wydajno ci: kr ników oraz ta my przeno nikowej, 
zach caj ce wyniki opracowa  studialnych oraz liczne ostatnio wdro enia zagraniczne energooszcz dnych prze-
no ników ta mowych dalekiego zasi gu sk aniaj  do intensywnych prac w tym zakresie. 

S owa kluczowe: przeno niki ta mowe. opory ruchu, kr niki, ta ma przeno nikowa 

JAN ICIEK, KRZYSZTOF ZIEMI SKI, ALICJA ZAWADZKA, MONIKA KOWALSKA 

Alternatywne metody pozyskiwania energii z w gla brunatnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Znacz ce zasoby w gla brunatnego w Polsce umo liwiaj  poszukiwanie rozwi za , które umo liwiaj  eksploata-
cj  z ó  o ma ych zasobach lub pok ady w gla m odego, które charakteryzuj  si  nisk  kaloryczno ci . Koszty 
pozyskiwania energii w tradycyjny sposób b d  wzrasta y z uwagi na wymóg bezemisyjnego spalania w gla. Me-
tody tradycyjnej eksploatacji w gla brunatnego mog  tak e napotyka  na trudno ci technologiczne oraz sprzeciw 
lokalnych spo eczno ci. Podziemne zgazowanie w gla brunatnego mo e okaza  si  przysz o ciow  technologi
szczególnie w przypadku wykorzystywania z ó  o niewielkiej obj to ci Otrzymane w wyniku procesu UCG — gaz 
syntezowy lub biogaz b d cy produktem biogazyfikacji, mog  stanowi  pe nowarto ciowe paliwa alternatywne. 

S owa kluczowe: w giel brunatny, metoda UCG, biogazyfikacja, fermentacja metanowa 

ZBIGNIEW JAGODZI SKI 

Wp yw sposobu zwa owania na wielko  wyrobiska ko cowego na przyk adzie odkrywki „Drzewce” w KWB 
„Konin”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule poruszono temat wp ywu sposobu zwa owania na wielko  wyrobiska ko cowego. Zagadnienie to zwi -
zane jest z d eniem do minimalizacji kosztów eksploatacji poprzez kompleksowe projektowanie ca ego procesu 
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wydobycia z uwzgl dnieniem kosztów pó niejszej likwidacji wyrobiska ko cowego. Przedstawiono algorytmu 
oblicze  poszczególnych obj to ci wkopu udost pniaj cego, zwa owiska wewn trznego i ostatecznie wyrobiska ko -
cowego. Obliczenia zaprezentowano na przyk adzie odkrywki „Drzewce” w KWB „Konin” SA.

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe w gla brunatnego, wkop udost pniaj cy, zwa owisko, wyrobisko ko cowe

PAWE  KACZY SKI, JERZY CZMOCHOWSKI

Analiza przyczyn p kni  w rejonie po czenia dyszla skr tnego z d wigarem g sienicowym pojazdu poda-
warki  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Jednym z istotnych problemów podczas eksploatacji maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego s  p kni -
cia pojawiaj ce si  w uk adzie jezdnym. P kni cia te wyst puj  najcz ciej w uk adzie skr tu, tj. na po czeniu
dyszla z zestawem g sienic lub dyszla z d wigarem g sienic. Zespo y te poddawane s  znacznym przeci eniom 
podczas wykonywania skr tu. Aktualna norma DIN 22261 nie wymaga przeprowadzenia oblicze  zm czeniowych 
elementów podwozia. W pracy zamieszczono przyk ady p kni  w uk adzie jezdnym podawarki, analizy MES tych 
elementów i propozycje wzmocnie  maj cych na celu zmniejszenie podatno ci na p kanie.

S owa kluczowe: koparki wieloczerpakowe ko owe, mechanizm skr tu pojazdu g sienicowego, metoda elementów 
sko czonych

RENÉ KAHNT, VOLKER SONTAG, THOMAS BAUCH 

Numeryczna symulacja procesowych obiegów prze adunku w gla na sk adowisku Boxberg  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Budowanie nowego bloku R elektrowni Boxberg, a tak e ponowne uruchomienie odkrywki „Reichwalde” w roku 
2010 wymaga powi kszenia sk adowiska w gla w Boxberg, by móc znacznie zabezpieczy  powi kszony prze a-
dunek. Rozbudowano koncepcj  dzia ania urz dze  górniczych na terenie sk adowiska w gla w Boxberg. Wy-
brana koncepcja dzia ania urz dze  górniczych — mia a potwierdzi  cel zabezpieczenia utrzymania zak adu. Co 
oznacza, e trzeba by o zabezpieczy  prze adunek na terenie sk adowiska w okresie jednego tygodnia referencyj-
nego pod wzgl dem rozmaitych maszyno-technicznych i technologicznych zagadnie  brzegowych. Z powodu zmien-
no ci ca ego systemu, nie jest mo liwe wykonanie konwencjonalnego przeprowadzenia dowodu. Za pomoc  wspó -
pracy firm GMB Senftenberg oraz G.E.O.S. Freiberg powsta  model procesów prze adowania. Model ten, uwzgl dnia 
wcze niej ustalone kryteria celowe, a tak e zagadnienia brzegowe oraz umo liwia dalsze obserwacje na bazie na-
rz dzia symuluj cego GoldSim™. Zobrazowano perspektyw  dalszych mo liwo i zastosowania i wyja niano gra-
nice przedstawionego rozwi zania.

S owa kluczowe: narz dzie symuluj ce, model symuluj cy, odkrywka, sk adowisko w gla, prze adunek w gla bru-
natnego, model procesów prze adowania 

ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, JACEK KACZOROWSKI

Rekultywacja i rewitalizacja kopal  w gla brunatnego na przyk adzie Kopalni „Be chatów”  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule przedstawiono mo liwo ci zagospodarowania terenów po zako czeniu dzia alno ci kopal  w gla bru-
natnego, w tym równie  przyk ady rewitalizacji w Czechach i Niemczech. Zwrócono uwag , e obiekty te s  trud-
ne do rekultywacji, ale stwarzaj  szerokie mo liwo ci atrakcyjnego zagospodarowania. Przed wyzwaniem zwi zanym 
z zamykaniem kopal  i rekultywacj  terenów poprzemys owych stoi obecnie m.in. PGE KWB „Be chatów” SA. 
Mimo, e proces ten trwa  b dzie kilkadziesi t lat, to wizja ko cowej rewitalizacji powinna by  wykreowana ju
dzi . Zapewni to prawid owy przebieg procesu likwidacji kopalni i rewitalizacji rejonu poeksploatacyjnego. Kon-
cepcja ta opracowana przez zespó  pracowników AGH zosta a przedstawiona w niniejszym artykule.

S owa kluczowe: kopalnie w gla brunatnego, likwidacja, rewitalizacja, rekultywacja 
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ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, JACEK KACZOROWSKI,  
S AWOMIR MAZUREK, DARIUSZ ORLIKOWSKI, STANIS AW UK

Stan obecny i strategia rozwoju bran y w gla brunatnego w I po owie XXI wieku w Polsce  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Artyku  przedstawia stan obecny kopal  w gla brunatnego a w tym osi gni te podstawowe parametry produkcyj-
ne od pocz tku dzia alno ci do 2008 roku. Podstawowa cz  artyku u to za o enia poszczególnych kopal  od-
no nie utrzymania i rozwoju zdolno ci produkcyjnych w zag biach czynnych i perspektywicznych. Przedstawio-
ne s  mo liwe wielko ci wydobycia w gla, mocy elektrowni i produkcji energii elektrycznej w czynnych i nowych 
elektrowniach oraz przetwórstwa chemicznego w gla brunatnego na paliwa p ynne i gazowe. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, w giel brunatny, energetyka, bezpiecze stwo energetyczne 

ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, KRZYSZTOF POLAK, MACIEJ ZAJ CZKOWSKI 

Mo liwo ci wdra ania czystych technologii w glowych w bran y w gla brunatnego w Polsce  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Polityka klimatyczna UE ulega ci gle stopniowym modyfikacjom zwi zanym z ró nym pojmowaniem ochrony 
klimatu przez kraje cz onkowskie i kosztom zwi zanym z jej realizacj  w poszczególnych krajach. Jednak jej cele 
s  sta e: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zmniejszenie energoch onno ci gospodarek oraz 
zwi kszenie udzia u energii odnawialnej. Niezale nie od ostatecznego kszta tu pakietu energetyczno-klimatyczne-
go UE bran a w gla brunatnego w Polsce b dzie musia a przygotowa  si  do jego skutków. W tym celu konieczne 
b dzie wdro enie tzw. „czystych technologii w glowych” oraz rozszerzenie kierunków wykorzystania w gla bru-
natnego. W artykule dokonano przegl du dost pnych i perspektywicznych technologii w glowych, których wdro-
enie w Polsce umo liwi oby redukcj  emisji CO2. Szczególny nacisk po o ono na zwi kszenie sprawno ci blo-

ków energetycznych spalaj cych w giel brunatny, wychwytywanie i sk adowanie dwutlenku w gla oraz zgazowanie 
naziemne i podziemne z ó  tego surowca. Wskazano tak e przysz e kierunki bada  nad rozwijaniem technologii 
najkorzystniejszych w polskich warunkach, uwzgl dniaj c przy tym wzgl dy rodowiskowe, ekonomiczne i tech-
niczne.

S owa kluczowe: pakiet energetyczno-klimatyczny UE, emisja CO2, czyste technologie w glowe, sprawno  elek-
trowni opalanych w glem brunatnym, CCS, zgazowanie w gla brunatnego 

ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, MIRANDA PTAK

Dziesi  postulatów bran y w gla brunatnego w Polsce na tle aktualnych uwarunkowa  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Artyku  przedstawia 10 najwa niejszych postulatów, jakie mo na wy oni  w toku analizy pozycji bran y w gla
brunatnego w Polsce. Postulaty dotycz  ró nych warstw tematycznych. W szczególno ci odnosz  si  do regulacji 
prawnych, które zdaniem autorów najdotkliwiej ograniczaj  rozwój bran y w gla brunatnego. W kr gu podnoszo-
nych postulatów znalaz y si  sprawy w asno ci z ó  oraz statusu w gla brunatnego jako kopaliny strategicznej. 
W artykule nie brakuje trudnych, dyskusyjnych pyta , których odpowiedzi nale y szuka  w opracowywanej obec-
nie Polityce energetycznej kraju i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ustalenia zawarte w tych do-
kumentach, b d  bowiem wyznacza  pozycj  oraz kondycj  bran y w gla brunatnego na najbli sze dziesi ciole-
cia. Tym bardziej zdaniem autorów nale y zadba  o realizacj  „10 przykaza ”, które s u  bezpiecze stwu ener-
getycznemu opartym na polskim w glu brunatnym. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, w giel brunatny, energetyka, bezpiecze stwo energetyczne 

PAWE  KIE BIK, MARCIN PAPIERKOWSKI, MARIAN ROTKO, JAN SKORODECKI, WIES AW ZIELI SKI 

Ci g y pomiar zawarto ci popio u w w glu brunatnym na przeno nikach z ta mami z linkami stalowymi 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Referat przedstawia now  metod  pomiaru zawarto ci popio u w w glu brunatnym, pozwalaj c  na proste i sto-
sunkowo tanie rozwi zanie problemu ci g ego monitoringu tego parametru wprost na przeno niku z ta m  zbrojo-



13

n  linkami stalowymi. Metoda ta, mo liwa do zastosowania w punktach dot d niepoddaj cych si adnemu praktycz-
nie pomiarowi, przedstawiona zosta a na tle dotychczas stosowanych w ci g ych pomiarach zawarto ci popio u
w w glu metod radiometrycznych. W artykule ogólnie omówiono metody stosowane w ci g ych pomiarach za-
warto ci popio u na ta mach zwyk ych (niezbrojonych), now  metod  rozproszeniowo- absorpcyjn  oraz wyniki 
bada  prototypu popio omierza, wykonane w warunkach przemys owej eksploatacji na jednym z g ównych ci -
gów transportowych w PGE KWB „Be chatów” SA. 

S owa kluczowe: w giel brunatny, ci g y pomiar zawarto ci popio u, metody radiometryczne, ta my z linkami sta-
lowymi

WIES AW KOZIO , UKASZ MACHNIAK 

Wybrane technologie wydobycia ska  trudno urabialnych w kopalniach w gla brunatnego  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule przedstawiono na przyk adzie z o a w gla brunatnego „Be chatów” ogóln  charakterystyk  geologicz-
n  oraz jako ciow  ska  trudno urabialnych. Dokonano analizy metod klasyfikacji urabialno ci tych ska  koparka-
mi wielonaczyniowymi. Zwrócono uwag  na rozwój zastosowa  technologii wydobycia ska  trudno urabialnych, 
wykorzystuj cej koparki kompaktowe o du ych si ach kopania. Przedstawiono te  technologie pomocnicze takie 
jak: urabianie koparkami jednonaczyniowymi, kombajnami powierzchniowymi, zrywarkami oraz m otami hydrau-
licznymi. Technologie te w uzasadnionych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych mog  podnie  efektyw-
no  wydobycia ska  trudno urabialnych. 

S owa kluczowe: wydobycie ska  trudno urabialnych, klasyfikacja urabialno ci ska , wielonaczyniowe koparki 
kompaktowe

KRZYSZTOF KRAUZE, KRZYSZTOF KOTWICA 

Mo liwo ci wykorzystania zespo ów frezuj cych do urabiania zwi z ych ska  sp gowych w warunkach ko-
pal  w gla kamiennego i brunatnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Podczas prac zwi zanych z urabianiem nadk adu w kopalniach w gla brunatnego, bardzo cz sto natrafia si  w sp gu
na ska y zwi z e, trudno urabialne przy wykorzystaniu obecnie stosowanych koparek wielonaczyniowych. W arty-
kule przedstawiono rozwi zanie zespo u frezuj cego, zabudowanego na no niku g sienicowym, który pozwoli na 
mechaniczne urabianie takich ska  przez frezowanie. Przedstawiono budow  i zasad  pracy takiego zespo u frezu-
j cego oraz wyniki pierwszych prac nad zastosowaniem tej maszyny dla frezowania sp gów w warunkach kopal
podziemnych. 

S owa kluczowe: ska a zwi z a, urabianie sp gów, organ frezuj cy, no nik g sienicowy

KRZYSZTOF KRAUZE, KRZYSZTOF KOTWICA, PETER SCHEFFZYK 

Przystosowanie koparek ESZ 6/45 do zastosowania nowoczesnych nap dów elektrycznych  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule przedstawiono wyniki wst pnych prac zwi zanych z modernizacj  zgarniakowych koparek ESZ 6/45 
na podwoziu krocz cym. Modernizacja ta polega a na wymianie obecnie zastosowanych ma o wydajnych uk adów 
nap dowych opartych na silnikach pr du sta ego na nowoczesne silniki pr du zmiennego. Wymiana ta zwi zana 
by a równocze nie ze zmian  uk adu sterowania maszyn , uk adu pneumatycznego oraz centralnego smarowania. Do-
datkowo opracowano dla zmodernizowanej maszyny nowe rozwi zanie kabiny operatora. Przedmiotowe prace wy-
maga y przeprowadzenia inwentaryzacji podzespo ów koparki i ich wizualizacji oraz okre lenia jej stateczno ci.

S owa kluczowe: koparka zgarniakowa, podwozie krocz ce, silnik elektryczny, wizualizacja, stateczno
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RENATA MARTYNIAK, WOJCIECH SO TYK 

Zmiany chemizmu wód podziemnych zachodz ce na skutek odwadniania z o a w gla brunatnego „Be cha-
tów”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Najwi ksza polska odkrywkowa Kopalnia W gla Brunatnego „Be chatów” rozpocz a eksploatacj  systemu od-
wodnienia w 1975 na Polu Be chatów. System odwodnienia jest jednym z podstawowych i najwa niejszych ele-
mentów niezb dnych do prawid owego i bezpiecznego funkcjonowania ca ego uk adu prowadzenie robót górniczych. 
W celu wydobycia z o a w gla brunatnego nale y obni a  zwierciad o wód podziemnych poni ej poziomów 
eksploatacyjnych z docelow  depresj  wynosz c  300 m ppt. Jako  wód podziemnych pompowanych przez sys-
tem odwodnienia wg bnego przekszta cana jest przez czynniki geologiczne, hydrochemiczne i pod wp ywem od-
dzia ywa  antropogenicznych. 

S owa kluczowe: wody podziemne, rednie st enie, chlorki, siarczany, chemizm wód 

EUGENIUSZ MATRAS, RYSZARD REIZER, WOJCIECH UMI SKI 

Modernizacja nap dów jazdy i ruby skr tu koparek SchRs 4600 w KWB „Be chatów” za o enia i projekt 
techniczny  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Po kilkudziesi cioletnim okresie eksploatacji koparek serii SchRs 4600, wyprodukowanych w latach 70. przez nie-
miecka firm  Krupp, Kopalnia W gla Brunatnego „Be chatów” podj a decyzj  o konieczno ci modernizacji nap -
dów jazdy i ruby skr tu tych maszyn. W artykule przedstawiono za o enia funkcjonalne i projektowe moderniza-
cji tych nap dów oraz rozwi zania techniczne realizuj ce te za o enia. Modernizacja uk adu jazdy koparki doty-
czy a zast pienia silników pr du sta ego nap dzaj cych g sienice koparki przez trójfazowe asynchroniczne silniki 
klatkowe. Ka dy z silników posiada indywidualne zasilanie z przetwornicy cz stotliwo ci. Dla wszystkich prze-
twornic cz stotliwo ci zastosowano wspóln  szyn  DC. Tego typu rozwi zanie pozwala na p ynn  regulacj  pr d-
ko ci obrotowej ka dego silnika, a tym samym na optymalne dobranie pr dko ci liniowej ka dej g sienicy w trakcie 
jazdy koparki po uku oraz przep yw energii z silników g sienic wewn trznych, pracuj cych w trybie generatoro-
wym, do silników nap dzaj cych g sienice zewn trzne. Modernizacja nap du ruby skr tu koparki dotyczy a za-
st pienia silnika indukcyjnego trójfazowego pier cieniowego i jego rezystorowego obwodu rozruchowego trójfa-
zowym asynchronicznym silnikiem klatkowym zasilanym z przetwornicy cz stotliwo ci. Kontrol  i sterowanie 
prac  uk adów jazdy oraz ruby skr tu koparki zrealizowano w oparciu o sterownik PLC eliminuj c dotychczaso-
we sterowanie przeka nikowe. W artykule opisano system kontroli i sterowania zarówno od strony sprz towej jak 
i algorytmów dzia ania.

S owa kluczowe: koparka, nap d jazdy, nap d skr tu, przetwornica cz stotliwo ci, sterownik PLC 

ADAM MIREK, LESZEK BIA Y

Stan zagro e  naturalnych w kopalniach w gla brunatnego ze szczególnym uwzgl dnieniem zagro e  wy-
st puj cych w KWB „Be chatów”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule omówiono przyczyny powstawania g ównych rodzajów zagro e  naturalnych w polskich kopalniach 
w gla brunatnego oraz stosowane metody przeciwdzia ania im, ze szczególnym uwzgl dnieniem zagro e  natural-
nych wyst puj cych w KWB „Be chatów”. Najwi cej uwagi po wi cono zagro eniu geotechnicznemu, które jest 
potencjalnie najgro niejszym zagro eniem dla ci g o ci ruchu zak adu górniczego i bezpiecze stwa za ogi kopalni. 
Podano przyk ady zdarze  zwi zanych z poszczególnymi rodzajami zagro e , dokumentuj c je fotografiami. W pod-
sumowaniu zaproponowano dzia ania, które nale y kontynuowa  i rozwija  w celu podwy szenia stanu bezpiecze -
stwa wobec zagro e  naturalnych wyst puj cych przy eksploatacji w gla brunatnego. 

S owa kluczowe: zagro enia naturalne, w giel brunatny, Be chatów

VRATISLAV ONDRÁCEK, MICHAL REHOR 

Rekultywacja obszarów zwa owisk w Pó nocnych Czechach  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Aktualnie ponad 70% wydobywanego w gla brunatnego pochodzi z Pó nocnoczeskiego Zag bia W glowego. Od-
krywkowe wydobywanie w gla brunatnego doprowadzi o do znacz cych zniszcze  krajobrazu. Dlatego te  w ostat-
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nich latach prace rekultywacyjne sta y si  bardzo wa n  kwesti . Rekultywacja obszarów fitotoksycznych jest 
jednym z trudniejszych zada  stawianych przed Pó nocnoczeskim Zag biem W glowym. Problem ten dotyczy 
g ównie obszarów wyst powania ska  nadk adowych wzbogaconych w glem z pok adu w gla. Przedstawiona pra-
ca zawiera cechy charakterystyczne odpowiednich ska  mog cych s u y  jako nawóz. Wyniki zosta y udokumen-
towane na podstawie d ugotrwa ego procesu monitorowania fizycznych, mineralogicznych, chemicznych i pedolo-
gicznych parametrów ska  na testowanych obszarach 

S awa kluczowe: tereny pogórnicze, rekultywacja zwalowisk, metodologia rekultywacji lacznie aplikacji kierun-
ków alternatywnych, warunki geologiczne i pedologiczne, zony fytotoksyczne 

DARIUSZ ORLIKOWSKI, LILLA SZWED 

Wodny kierunek rekultywacji w KWB „Adamów” SA — inwestycj  w przysz o  regionu  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Referat prezentuje problemy rekultywacji terenów po eksploatacji w gla brunatnego na przyk adzie KWB „Ada-
mów” SA. W artykule pokazano, e budowa zbiorników wodnych jest coraz bardziej popularnym kierunkiem re-
kultywacji. Opisano zbiorniki wodne wybudowane przez Kopalni  „Adamów”. Przedstawiono plany budowy kolej-
nych zbiorników wodnych. Podkre lono znaczenie czynnika ekonomicznego przy wyborze kierunku rekultywacji. 
Stwierdzono, e bardzo istotna jest zmiana sposobu my lenia, je li chodzi o podej cie do zagadnienia rekultywacji. 

S owa kluczowe: w giel, wodny kierunek rekultywacji, zbiorniki wodne 

MACIEJ PAWLIK, ANDRZEJ OZIEMSKI 

Estymacja parametrów niezawodno ciowych bloków energetycznych 370 MW opalanych w glem brunat-
nym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule przedstawiono wyniki bada  niezawodno ciowych bloków 370 MW opalanych w glem brunatnym, 
zainstalowanych w PGE Elektrownia Be chatów SA. W oparciu o koncepcj  bloku reprezentatywnego i metod
histogramu o za o onej liczbie realizacji w klasach, wyznaczono rozk ady prawdopodobie stwa wyst powania
czasów pracy i czasów awarii dla g ównych urz dze  bloku 370 MW oraz najbardziej zawodnych elementów ko-
t a BB-1150. W kolejno ci, na podstawie estymacji parametrów adekwatnych rozk adów empirycznych, okre lono
dla tych elementów warto ci oczekiwane ich podstawowych wska ników niezawodno ciowych, tj.: intensywno ci
awarii, redniego czasu wy czenia, cznego czasu wy cze  w ci gu roku oraz czasu pracy bezawaryjnej. 

S owa kluczowe: blok energetyczny, niezawodno , funkcja g sto ci prawdopodobie stwa

MARCIN PIETRZYKOWSKI, JAROS AW SOCHA, WOJCIECH KRZAKLEWSKI 

Perspektywy pozyskania energii z biomasy drzewostanów na zrekultywowanym zwa owisku zewn trznym 
KWB „Be chatów”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Celem pracy by a ocena potencjalnych mo liwo ci produkcji biomasy drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) 
I klasy wieku (do 20 lat) wzrastaj cych na wierzchowinie zwa owiska zewn trznego kopalni w gla brunatnego 
„Be chatów” oraz mo liwo ci pozyskania z nich w przysz o ci energii odnawialnej. Badania prowadzono w 12–
19-letnich drzewostanach na 8 powierzchniach do wiadczalnych (10 × 10 m) w dwóch wariantach troficznych 
siedlisk (1 — na czwartorz dowych piaskach gliniastych i glinach oraz 2 — trzeciorz dowych utworach kwa nych 
po neutralizacji), po 4 powtórzenia dla wariantu. Jedn  powierzchni  kontroln  za o ono w drzewostanie gospo-
darczym. Stwierdzono, e siedliska na wierzchowinie zwa owiska wykazuj  zró nicowany potencja  dla produkcji 
biomasy, która mo e pos u y  jako biopaliwo oraz mo e bra  udzia  w naturalnym procesie sekwestracji w gla.
Biomasa drzewostanów waha a si  w przedziale od 8 to 40 Mg·ha–1, a rednio 25 Mg·ha–1 suchej masy. Potencjalne 
mo liwo ci produkcji energii odnawialnej z biomasy oszacowano na 80 do 400 kJ × 106 ha–1, a rednio 240 kJ × 106 ha–1,
co stanowi o rednio oko o 40% w stosunku do porównywanego siedliska naturalnego. Ilo  energii potencjalnie 
zakumulowanej w drzewostanie na ca ej powierzchni wierzchowiny (ok. 300 ha) mo e wynosi  ju  w I klasie 
wieku drzewostanów od oko o 24 000 do 120 000 kJ × 106 ha–1, a rednio 72 000 kJ × 106 ha–1. Przy czym uwzgl d-
niaj c dynamiczny przyrost biomasy w wieku oko o 20 lat mo e to wynosi  ponad 130 000 kJ × 106 ha–1. Uzyska-
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ne wyniki wskazuj  na jedn  z mo liwych form wykorzystania i zagospodarowania rekultywowanych siedlisk po-
górniczych dla plantacji drzew i produkcji energii odnawialnej. 

S owa kluczowe: zwa owisko zewn trzne, rekultywacja le na, sosna zwyczajna, biomasa, energia odnawialna 

TADEUSZ RATAJCZAK, EL BIETA HYCNAR, WALDEMAR JO CZYK 

Z o a antropogeniczne a warto  surowcowa zgromadzonych kopalin na przyk adzie KWB „Be chatów” SA 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania górnictwa w gla brunatnego z uwagi na odkrywkowy cha-
rakter eksploatacji szczególn  rol  odgrywaj  niew glowe ska y nadk adu i pod o a. W niektórych sytuacjach no-
sz  one miano kopalin towarzysz cych. Ich obecno  to nie tylko zwi zane z tym problemy eksploatacyjne, surow-
cowe czy ekologiczne. Ze wzgl du na zapobie enie ich bezpowrotnej stracie s  one gromadzone w formie sztucz-
nie tworzonych z ó  antropogenicznych (wtórnych). Sposób sk adowania kopalin, ich zró nicowanie litologiczne, 
interakcje zachodz ce pomi dzy ich komponentami mog  spowodowa  zmian  przydatno ci u ytecznej w stosun-
ku do naturalnych kopalin zalegaj cych w z o u w gla brunatnego. Sytuacja ta wymusza potrzeb  realizacji dodat-
kowych bada  surowcowych a nawet z o owych zalegaj cych kopalin. 

S owa kluczowe: kopaliny towarzysz ce, gospodarowanie zasobami, z o a antropogeniczne, w asno ci surowcowe 

ALINA REJMAN-BURZY SKA, EUGENIUSZ J DRYSIK, JERZY WI DROWSKI 

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty przetwórstwa w gla na paliwa p ynne  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 2, 2009

Podstawowym celem przetwarzania w gla do paliw p ynnych jest zwi kszenie stosunku udzia u atomów wodoru 
i w gla z oko o 0,8 w surowcu do oko o 2,0 w produkcie. Cztery ró ne teoretyczne reakcje dodawania lub dystry-
bucji wodoru w szkielecie w glowym stoj  u podstaw ró norodnych procesów sk adaj cych si  na technologi
up ynniania w gla, które mo na sklasyfikowa  w trzech g ównych kategoriach: bezpo rednie uwodornienie, po-
rednie uwodornienie i karbonizacja. Wybór technologii i procesów uzale niony jest od aspektów ekonomicznych 

i ekologicznych, z których w obecnym okresie podstawow  rol  zaczyna odgrywa  konieczno  ograniczenia emi-
sji gazów cieplarnianych (ditlenku w gla). W artykule przedstawiono podstawy systemu modelowania modu ów
instalacji up ynniania w gla, które pozwalaj  na optymalizacj  schematu technologii z uwzgl dnieniem wymienio-
nych wy ej aspektów. 

S owa kluczowe: up ynnianie w gla, technologia, aspekty ekonomiczne i ekologiczne 

WOLFGANG ROLLAND, WOLFGANG KETZMER 

Lignit z terenów u yckich — zrównowa ona eksploatacja zgodnie z przysz  polityk  zmian klimatycznych 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

G ównym aspektem dzia alno ci przedsi biorczej koncernu Vattenfall, zw aszcza w odniesieniu do rozwoju regio-
nu, jest zapewnienie klimatyczno-politycznej perspektywy dla w gla brunatnego. Pod has em „Innowacyjny Re-
gion Energetyczny u yce-Spreewald” chodzi przedstawicielom koncernu, placówkom edukacyjnym, instytucjom 
i wreszcie te  sferom politycznym o ustalenie kierunku przysz ego rozwoju u yc. Rozwój technologii CCS (Car-
bon, Capture and Storage) stanowi w tym wa n  cz  sk adow  d ugofalowej koncepcji górniczo-energetycznej. 
Oko o roku 2020 technologia ta ma by  dost pna w skali przemys owej do wytwarzania energii elektrycznej z w -
gla brunatnego przy zminimalizowanej emisji CO2. Wa nymi tematami oprócz neutralnej klimatycznie produkcji 
pr du z w gla brunatnego s  mi in. rozwijanie energetyczno-ekonomicznego know-how oraz wykorzystanie innych 
no ników energii. Do tych ostatnich zalicza si  m.in. wykorzystanie energii wiatru na terenach obj tych rekulty-
wacj  po eksploatacji w gla, pozyskiwanie biogazu z biomasy do wytwarzania pr du oraz wi zanie CO2 za pomo-
c  mikroglonów. Du e znaczenie ma tak e tematyka „osiedli energooszcz dnych”, zw aszcza dla przysz ych osiedli 
zast pczych, budowanych na przesiedlenia z terenów zajmowanych pod kopalnie. W giel brunatny zajmuje sta
pozycj  w strukturze no ników energii, bowiem w giel brunatny jest w pierwszym rz dzie szans  na przysz o  i to 
przede wszystkim dla u yc. 

S owa kluczowe: niezawodno  — otwarto  — skuteczno , inwestycje przysz o ciowe, koncepcja przysz ego 
rozwoju kopalni odkrywkowych i elektrowni, technologia CCS, region energetyczny u yc i Szprewaldu 
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PAVOL RYBÁR 

Stan górnictwa na S owacji w ci gu 2008 roku  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Mi dzynarodowy Kongres Górnictwa W gla Brunatnego w Be chatowie jest wa nym forum dyskusji o roli nie tylko 
górnictwa w gla brunatnego jako bardzo wa nego surowca energetycznego, ale tak e o roli górnictwa w Europie 
w ogóle. Górnictwo S owacji nale y do jednych ze starszych w Europie. S owacja posiada znaczn  ilo  udokumen-
towanych z ó  surowców mineralnych eksploatowanych tak systemem podziemnym (4,3 mln ton) oraz systemem 
odkrywkowym (16,6 mln ton). Skala wydobycia jest adekwatna do potrzeb narodowej gospodarki. Systemem od-
krywkowym eksploatowane s  g ównie surowce dla przemys u materia ów budowlanych natomiast systemem 
podziemnym eksploatowany jest w giel, magnezyty oraz niewielkie ilo ci ropy naftowej oraz gazu ziemnego. S o-
wacja wydobywa oko o 2,3 mln ton w gla kamiennego i brunatnego, co w porównaniu z wydobyciem innych su-
rowców jest wielko ci  znacz c . Artyku  prezentuje najwa niejsze zagadnienia zwi zane ze zrównowa onym roz-
wojem górnictwa na S owacji w wietle obecnych uwarunkowa  politycznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, S owacja

EDWARD SO NIAK, ROBERT CHA UPKA 

Technologiczne uwarunkowania eksploatacji w gla w rowie II rz du w zak adzie górniczym KWB „Be chatów” 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule przedstawiono budow  geologiczna Z o a W gla Brunatnego „Be chatów” w rejonie rowu II rz du wraz 
z uwarunkowaniami geologiczno-in ynierskimi urabiania tego fragmentu z o a. Chronologicznie przedstawiono 
histori  prac projektowych zmierzaj cych do racjonalnego wykorzystania zasobów. Przyj t  do realizacji koncep-
cj  opisano, wskazuj c na uwarunkowania geologiczne i technologiczne prowadzenia robót górniczych eksploata-
cji i zwa owania we wschodniej cz ci rowu II rz du. Przyj te rozwi zanie projektowe eksploatacji w gla do 
rz dnej – 110 m n.p.m. mog  by  w trakcie trwania eksploatacji modyfikowane w zale no ci od bie cej sytuacji 
geologiczno-in ynierskiej. Stopie  realizacji zaprojektowanych prac b dzie mo na oceni  po 2016 roku, kiedy to 
zako czone zostan  roboty górnicze w tej cz ci z o a.

S owa kluczowe: w giel brunatny, rów II rz du, optymalizacja wydobycia, technologia eksploatacji 

JERZY SZYMA SKI 

Przeno niki w glowe o regulowanej pr dko ci ta my. Aspekty techniczne i ekonomiczne  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Powierzchniowe w glowe przeno niki ta mowe to maszyny górnicze, które zu ywaj  do 10% energii elektrycznej 
w kopalniach w gla brunatnego. Zastosowanie nowych technik do budowy uk adów nap dowych przeno ników 
w glowych mo e umo liwi  zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej nawet o 50% w porównaniu z rozwi zania-
mi tradycyjnymi. Zasadnicze znaczenie ma tutaj automatyczna regulacja pr dko ci ta my przeno ników ta mo-
wych w ci gach w glowych. Przenoszenie masy zawsze jest bardzo kosztowne i te procesy transportowe musz
by  obecnie szczególnie nadzorowane w aspekcie minimalizowania zu ywania energii elektrycznej. Przy wydoby-
ciu rocznym w Polsce ok. 62 milionów ton w gla brunatnego, to tak e wa ny czynnik klimatyczny. Niskonapi -
ciowe przemienniki cz stotliwo ci s  dostatecznie tanie i niezawodne, dlatego s  ju  wykorzystywane w nap dach 
przeno ników w glowych o regulowanej pr dko ci ta my. Ich moce przekraczaj  1 MW. 

S owa kluczowe: w giel brunatny, kopalnia odkrywkowa, ci g w glowy, nap d elektryczny, przemiennik cz stotli-
wo ci, przeno nik ta mowy, regulacja pr dko ci przeno nika

ROMAN SZYSZKA, S AWOMIR P OMI SKI 

Optymalizacja czerpaków koparek ko owych urabiaj cych utwory trudno urabialne  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Proces technologiczny zdejmowania nadk adu w PGE KWB „Be chatów” SA jest realizowany koparkami wie-
lonaczyniowymi ko owymi SchRs 4000 oraz SchRs 4600. Bezpo redni proces urabiania wykonuj  czerpaki, które 
z powodu konieczno ci zdj cia olbrzymich ilo ci mas nadk adu o ró nej, zmiennej klasie urabialno ci, nara one s
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na proces intensywnego zu ycia. Znaczne pogorszenie si  warunków urabiania ska  w Polu „Szczerców” w stosunku 
do Pola „Be chatów” (wzrost klasy urabialno ci) spowodowa o spadek ywotno  czerpaków w Polu „Szczerców” 
nawet 2–3-krotnie, co w konsekwencji doprowadzi o do wzrostu postojów koparek nadk adowych oraz nak adów
na ich regeneracj . W artykule przedstawiono proces optymalizacji naro y i no y czerpaków zarówno metodami 
spawalniczymi, jak równie  poprzez zmiany konstrukcyjne (geometryczne) wraz z ocen  efektów uzyskanych 
w trakcie kilkuletnich obserwacji. 

S owa kluczowe: koparka wielonaczyniowa, czerpak, naro e, nó  czerpaka 

NORBERT WOCKA 

Koparka KWK 910 pierwsza polska koparka do pracy w utworach trudno urabialnych  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 2, 2009

W artykule omówiono now  pierwsz  polsk  kopark  wielonaczyniow  przekazan  do urabiania utworów trudno 
urabialnych w KWB „Turów”. Podano dane techniczne i technologiczne. Omówiono zalety szczególnych rozwi -
za  technicznych dla urabiania takich utworów. Podano wykonawców i podwykonawców najwa niejszych zespo-
ów oraz monta u.

S owa kluczowe: koparka wielonaczyniowa-ko owa

STANIS AW UK 

Analiza wyników produkcyjno-ekonomicznych bran y w gla brunatnego w roku 2008  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 2, 2009

Przedmiotem niniejszego artyku u jest przedstawienie obecnego stanu górnictwa w gla brunatnego w Polsce na 
podstawie danych produkcyjnych pracy czterech kopal  w gla brunatnego dzia aj cych w Polsce na przestrzeni ostat-
niego dziesi ciolecia oraz aktualnych wyników produkcyjnych i najnowszych osi gni  w bran y. Dotychczasowe 
osi gni cia eksploatacyjne i wyniki ekonomiczne zwi zane z wykorzystaniem w gla brunatnego w energetyce do-
wodz , e jest to paliwo strategiczne, odgrywaj ce znacz c  rol  w pokrywaniu potrzeb energetycznych Polski. 
Przedstawiono równie  polsk  energetyk  opart  na w glu brunatnym na tle ca ej polskiej energetyki oraz porów-
nano stan krajowego górnictwa w gla brunatnego w kontek cie przysz ej roli w gla w Europie. W Polsce, podob-
nie jak w innych krajach Europy, bran a w gla brunatnego i zwi zana z ni  energetyka jest nowoczesna i opiera 
swoje funkcjonowanie na najnowszych rozwi zaniach naukowych, projektowych i eksploatacyjnych. Prowadzone 
i planowane do przeprowadzenia dzia ania zapewniaj  spe nienie warunków ochrony rodowiska, w tym odpowied-
nich dyrektyw Unii Europejskiej. W niniejszym artykule podj to prób  omówienia zagadnie  zwi zanych z mo li-
wo ciami i perspektywami rozwoju polskiej energetyki opartej na w glu brunatnym w XXI wieku. 

S owa kluczowe: analiza, produkcja, wydobycie, wynik ekonomiczny, wykorzystanie w gla brunatnego


