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Streszczenia

S AWOMIR BADURA, KATARZYNA MIGACZ 

Badania laboratoryjne i pó przemys owe rzeczywistych obci e  elementów skrawaj cych z bów WKL oraz 
nowej generacji z bów ACX-L  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule przedstawiono wyniki bada  laboratoryjnych i pó przemys owych z bów WKL, ACXL, CX-25/38 no y
czerpaków koparek ko owych. Badania wykonano na próbkach, których w asno ci fizykomechaniczne s  zbli one
do w asno ci fizykomechanicznych ska  urabianych w KWB „Turów”. Analiza wyników bada  statycznych 
i dynamicznych pozwoli y na okre lenie optymalnego kszta tu z ba do pracy w bardzo trudnych warunkach z o-
onych. Ponadto przedstawiono trójwymiarowe modele geometryczne badanych z bów na bazie których utworzo-

no modele dyskretne. Do dyskretyzacji zastosowano elementy bry owe typu tetra. Analiza numeryczna pozwoli a na 
ustalenie rozk adu napr e  w ró nych konstrukcjach z bów i pozwoli a na weryfikacj  ich konstrukcji. 

S owa kluczowe: koparka czerpakowa, z b oblewany, z b sto kowy, badania przemys owe z ba

S AWOMIR BADURA, KATARZYNA MIGACZ, PIOTR MICEK 

Badania nad mo liwo ci  zastosowania obrotowych z bów na no ach czerpaków koparek ko owych  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule przedstawiono wyniki bada  nowego typu z bów obrotowych czerpaków koparek ko owych oraz ana-
liz  porównawcz  z z bami aktualnie stosowanymi. Badania przeprowadzono na pojedynczych no ach czerpaków 
uzbrojonych w z by jak równie  przy pe nym uzbrojeniu no y czerpaków ko a koparki ko owej. Przebadano z by
typu WKL, R12.0M, CX-25/38. Analiza porównawcza pozwoli a na optymalny dobór okre lonego typu z bów do 
pracy w bardzo trudnych warunkach z o onych. 

S owa kluczowe: koparka czerpakowa, z b oblewany, z b sto kowy, badania przemys owe z ba

PAWE  BATKO, JÓZEF PYRA 

Pomiar pr dko ci detonacji MW w otworze strza owym z zastosowaniem aparatury MicroTrap  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule krótko omówiono najwa niejsze czynniki wp ywaj ce na jeden z najwa niejszych parametrów charak-
teryzuj cych materia y wybuchowe, a mianowicie na pr dko  detonacji. Przedstawiono równie  sposób pomiaru 
pr dko ci detonacji materia u wybuchowego umieszczonego w otworze strza owym, z wykorzystaniem aparatury 
pomiarowej MicroTrap. 

S owa kluczowe: pr dko  detonacji, materia y wybuchowe 

JERZY BEDNARCZYK, ANNA NOWAK 

Strategie i scenariusze perspektywicznego rozwoju produkcji energii elektrycznej z w gla brunatnego w wietle 
wyst puj cych uwarunkowa  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Przedstawiono rozwi zania przyj te w wiatowych scenariuszach rozwoju energetyki do 2030 roku i porównano 
je z przyj tymi w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Pokazano wska niki charakteryzuj ce produkcj
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energii elektrycznej z w gla w Polsce w latach 2005−2009 i wynikaj ce z nich zale no ci. Pokazano strategiczne 
zasoby w gla brunatnego w rejonach legnickim i gubi skim, oraz porównano ich podstawowe parametry. Zasygnali-
zowano rozwój technologii przetwarzania w gla brunatnego na energi  elektryczn .

S owa kluczowe: strategia rozwoju energetyki, w giel brunatny, energia elektryczna, z o a w gla brunatnego 

JAN BROMOWICZ, BEATA FIGARSKA-WARCHO

Znaczenie orientacji sp ka  ska  macierzystych dla kszta tu ziaren kruszywa  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 4, 2010

Przeprowadzono masowe pomiary kszta tu i k tów dwu ciennych ziarn kilku frakcji kruszywa granitowego, bazal-
towego, piaskowcowego i wapiennego, uzyskanego w tym samym urz dzeniu krusz cym. Rezultaty analizowano 
z uwzgl dnieniem wyników pomiarów orientacji i intensywno ci p aszczyzn podzielno ci ska  w miejscach pobra-
nia prób. Stwierdzono istnienie zale no ci pomi dzy udzia em ziaren nieforemnych w kruszywie a intensywno ci
sp ka  w ró nych zespo ach, a tak e struktur  i tekstur  ska y. Izometryczne ziarna kruszyw wyst puj  najcz ciej 
w ska ach o podobnym nasileniu wyst powania p aszczyzn podzielno ci poszczególnych zespo ów. W drobniej-
szych frakcjach jest wi cej ziaren nieforemnych ni  we frakcjach grubszych. Wynika to z rosn cej przewagi wp y-
wu cech teksturalnych nad ciosem wraz z drobnieniem ziaren. Ponadto wykazano zwi zek pomi dzy form  ele-
mentu podstawowego, wynikaj c  z istniej cego w z o u uk adu sp ka , a rozk adem warto ci k tów dwu cien-
nych ziaren kruszywa, co równie  odzwierciedla si  w kszta cie ziaren. 

S owa kluczowe: kruszywa, orientacja ciosu, kszta t ziaren, petrografia 

ZBIGNIEW BUCZEK, MAREK SZMUC, KRZYSZTOF MADEJ 

Budowa zbiornika wodnego w wyrobisku poeksploatacyjnym by ej Kopalni Siarki „Piaseczno”  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Po zako czonej eksploatacji siarki w wyrobisku „Piaseczno” bardzo wa nym etapem jest zabezpieczenie wyrobis-
ka górniczego. Podczas projektowania rozwa one zosta y ró ne koncepcje jego likwidacji, wybrano opcj , w ra-
mach której prace zabezpieczaj ce zmierzaj  do powstania zbiornika wodnego, który wraz z rekultywowanymi 
terenami otaczaj cymi (pogórniczymi) zostanie zagospodarowany w kierunku rekreacyjnym. Podstawowym celem 
jest przywrócenie warto ci u ytkowych terenom przekszta conym wieloletni  dzia alno ci  górnicz . Dla wyrobis-
ka w „Piasecznie” przyj ty zosta  wodny kierunek rekultywacji o charakterze rekreacyjnym, natomiast dla zwa o-
wiska wewn trznego oraz obrze y zadrzewieniowo- kowy o charakterze rekreacyjnym. 

S owa kluczowe: wyrobisko górnicze, rekultywacja terenów, zbiornik wodny 

MARCIN CHODAK, KRZYSZTOF POLAK 

Ochrona rodowiska wodnego w Nadre skim Zag biu W gla Brunatnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2010

Z o a w gla brunatnego w Nadre skim Zag biu W gla Brunatnego cechuj  si  korzystnymi uwarunkowaniami 
geologicznymi jednak e cz sto s siaduj  z terenami cennymi przyrodniczo. W niniejszej pracy przedstawiono przy-
k ady dzia a  podejmowanych w celu minimalizacji wp ywu eksploatacji w gla brunatnego na wody powierzch-
niowe oraz tereny podmok e. Zaprezentowane przyk ady dzia a  pro rodowiskowych realizowanych w Nadre -
skim Zag biu W gla Brunatnego wykazuj , e mo liwe jest ca kowite zniwelowanie negatywnego oddzia ywania 
prac eksploatacyjnych na wody powierzchniowe oraz ekosystemy podmok e.

S owa kluczowe: eksploatacja odkrywkowa, tereny podmok e, rzeki 

MA GORZATA CICHO

Narz dzia szacowania ryzyka wyst pienia zagro e  w miejscu pracy wykorzystywane w Orica, jako element 
profilaktyki BHP w zak adzie pracy  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule omówiono cztery procedury s u ce do szacowania ryzyka w miejscu pracy. Pocz wszy od prostego 
oszacowania personalnego ryzyka dla jednego pracownika (Take 5) poprzez szacowanie ryzyka grupy pracowni-
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ków lub bardziej z o onych czynno ci (JSERA), a  do oceny zagro e  obiektów zak adu pracy (Hazard Study 
i Periodic Hazard Study). Przedstawiono wp yw wykorzystywanych procedur na stan i wiadomo  bezpiecze -
stwa w miejscu pracy oraz popraw  stanu bezpiecze stwa.

S owa kluczowe: Take 5 Lite, JSERA, Hazard Study, Periodic Hazard Study 

KAZIMIERZ CZOPEK 

Analiza parametrów metody dyskontowej przy ocenie inwestycji na z o u w gla brunatnego  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Artyku  podaje przyk adow  procedur  oceny ekonomicznej zagospodarowania nowego z o a w gla brunatnego. 
Zwrócono uwag  na sposób wyznaczania warto ci zmiennych decyzyjnych we wzorze na NPV. Uwzgl dniono
specyfik  kopalni w gla brunatnego przy ustalaniu przep ywów finansowych, przyjmuj c zamiast kosztów ope-
racyjnych jednostkowe koszty urabiania masy. Przyj to metod  dyskontow  do oceny ekonomicznej efektywno ci
zagospodarowania nowego z o a w gla brunatnego. Po uwzgl dnieniu wspomnianej specyfiki w gla brunatnego 
we wzorze na NPV wyst puje dziewi  parametrów o ró nym charakterze, deterministycznym i probabilistycz-
nym. Te parametry to; nak ady inwestycyjne It, stopa dyskontowa r, okres oceny inwestycji t, ilo  lat cyklu inwes-
tycyjnego k, warto  rezydualna Re, stawka podatku dochodowego T, cena sprzeda y w gla p, ilo  sprzedanego 
w gla w roku xpt, roczne wydobycie masy xM, koszt jednostkowy wydobycia masy kjm. W artykule przedstawiono 
tak e problem kosztów i cen w gla brunatnego w kontek cie powi zania kopalni i elektrowni w warunkach ryn-
kowych. Kopalnia nie ma wyboru odbiorcy swojego w gla bowiem jest nim skojarzona elektrownia zawodowa. 
Omówiono najwa niejsze czynniki wp ywaj ce na koszty i ceny w gla. W przypadku kosztu wydobycia w gla
najwi kszy wp yw na jego warto  ma wspó czynnik nadk adu do w gla

S owa kluczowe: analiza, energetyka, w giel brunatny, efektywno  inwestycji, koszty wydobycia, ceny w gla bru-
natnego

MACIEJ D BSKI 

Bezpieczna praca przy przeno nikach do transportu materia ów luzem w górnictwie skalnym  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule opisano zagro enia dla pracowników wyst puj ce podczas pracy przeno ników do transportu materia-
ów luzem. Przedstawiono stosowane rozwi zania zabezpiecze  przed zagro eniami. Wymieniono zasady bez-

piecznej pracy wymagane do stosowania przy obs udze przeno ników. Przedstawiono wskazówki do projektowa-
nia i utrzymania ruchu przeno ników w zakresie bezpiecze stwa pracy. Podano propozycj  dzia a  dotycz cych 
przeprowadzenia oceny istniej cego stanu i doskonalenia kwestii zwi zanych z bezpiecze stwem pracy przy prze-
no nikach w zak adzie.

S owa kluczowe: przeno nik, zagro enie, os ona, zasada bezpiecze stwa

MAREK DOHNALIK, JADWIGA ZALEWSKA, UKASZ KUT, JAN KACZMARCZYK 

Badanie 3D struktury przestrzeni porowej cementów metod  mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT) 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Metoda mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT) jest nieniszcz c  metod  badawcz , która umo liwia wizua-
lizacj  budowy wewn trznej obiektów (w geologii np. ska  i cementów). Metoda polega na rejestracji projekcji 
promieniowania X badanej próbki pod ró nymi k tami, a nast pnie rekonstrukcji na tej podstawie struktury wew-
n trznej próbki. Wizualizowanym parametrem jest wspó czynnik atenuacji liniowej, który zale y od energii pro-
mieniowania X, liczby atomowej pierwiastków buduj cych obiekt oraz g sto ci badanej próbki. Micro-CT mo e
by  stosowana zarówno do jako ciowej wizualizacji wewn trznej struktury cementów, jak równie  do pozyski-
wania danych ilo ciowych. Celem tego artyku u jest przedstawienie zastosowania mikrotomografii rentgenowskiej 
w badaniu cementów. W pracy zaprezentowano, po raz pierwszy w kraju, wyniki mikrotomograficznych bada
mikrostruktury zaczynów cementowych w ró nym wieku (1 do 28 dni). Wyniki pozwoli y przeanalizowa  zmiany 
w sieci porowej zaczynów podczas ich starzenia. Wykazano znacz ce ró nice w ewolucji porów pomi dzy pró-
bami zaczynów o ró nych sk adach. Wyniki te pokazuj  mo liwo ci metody micro-CT w badaniu materia ów
cementowych. G ówn  zalet  metody jest mo liwo  odtworzenia sieci porowej oraz prze ledzenia zmian wiel-
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ko ci porów w czasie. Dzi ki tej metodzie mo liwe jest tak e badanie nowych cech, takich jak dystrybucja prze-
strzenna struktury porowej oraz okre lenie jej przewodno ci.

S owa kluczowe: cement, struktura porowa kamieni cementowych, rozwój porowato ci, mikrotomografia 

GRZEGORZ GALINIAK, JERZY JAROSZ, RAFA  TOMASZEWSKI 

Dotychczasowe do wiadczenia rekultywacji wyrobisk po eksploatacji z o a w gla brunatnego „Sieniawa” 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule autorzy przedstawiaj  i charakteryzuj  dotychczasowe do wiadczenia i przebieg procesu rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych powsta ych wskutek dzia alno ci najmniejszej a zarazem najciekawszej (dzi ki swej 
historii) Kopalni W gla Brunatnego „Sieniawa”. Prawid owo przeprowadzona rekultywacja daje szans  na zmini-
malizowanie negatywnych skutków ingerencji górniczej w rodowisko naturalne i powrót do warunków zbli o-
nych do stanu sprzed eksploatacji. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, w giel brunatny, rekultywacja, tereny górnicze 

KRZYSZTOF GALOS 

Regionalne zró nicowanie krajowego rynku kruszyw naturalnych amanych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2010

W pracy przedstawiono, na tle trendów rozwoju krajowej bazy zasobowej i produkcji kruszyw naturalnych ama-
nych, ich szczegó ow  struktur  geograficzn . Poddano ocenie stopie  intensyfikacji wydobycia i produkcji kru-
szyw w poszczególnych województwach, wyra ony m.in. wielko ci  przeci tnego wydobycia z jednej kopalni oraz 
w tonach wydobycia na km2 powierzchni województwa. Przedstawiono tak e znaczenie ka dego z województw 
w cznej krajowej produkcji g ównych sortymentów tych kruszyw. W ko cowej cz ci scharakteryzowano zna-
czenie wymiany mi dzyregionalnej w zakresie tych surowców obecnie i w bliskiej przysz o ci. 

S owa kluczowe: kruszywa amane, zasoby, produkcja, rynek 

TOMASZ GAWENDA 

Problematyka doboru maszyn krusz cych w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule przedstawiono najwa niejsze zagadnienia zwi zane z prawid owym doborem maszyn w instalacjach 
produkcji kruszyw mineralnych. W pierwszej i drugiej cz ci omówiono istot  procesów rozdrabniania oraz ro-
dzaje wykorzystywanych kruszarek dost pnych na rynku europejskim. Trzeci  cz  artyku u po wi cono zasa-
dom doboru kruszarek przy projektowaniu instalacji i metodyce oceny procesu rozdrabniania. Okazuje, e na uzys-
kiwanie jako ciowo dobrych produktów wp yw ma tak e sposób prowadzenia procesu technologicznego, czyli 
ilo  stadiów rozdrabniania, cykle technologiczne, sterowanie strumieniami przep ywu materia u do wspó pracuj -
cych ró nych maszyn (np. klasyfikatorów). Takie zagadnienia otwartych i zamkni tych uk adów technologicznych 
rozdrabniania i klasyfikacji omówiono w czwartej cz ci artyku u. Na zako czenie przedstawiono przyk ady insta-
lacji produkcji kruszyw mineralnych w ró nych uk adach rozdrabniania i klasyfikacji zaproponowane przez firm
Metso Minerals. Wyja niono modelow  produkcj  grysów w granulatorze sto kowym z udzia em i bez udzia u
drobnego materia u zawracanego do nadawy. 

S owa kluczowe: rozdrabnianie, kruszarki sto kowe, szcz kowe, udarowe, stopnie rozdrobnienia, stadium krusze-
nia, ziarna nieforemne, dobór maszyn 

STEFAN GÓRALCZYK, DANUTA KUKIELSKA 

Jako  krajowych kruszyw  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Przedstawiono ogólne informacje o przemy le kruszyw w Polsce i o bazie zasobowej. Podano podzia  kruszyw, 
wymagania i metody bada  oraz dokonano porównawczej analizy jako ci. Analizie poddano 100 asortymentów 
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kruszyw, wyprodukowanych przez 95. producentów. Kruszywa badano w IMBiGS w latach 2006−2010. Do anali-
zy przyj to wyniki uzyskane dla frakcji 8/16. Badane kruszywa reprezentowa y wszystkie typowe rodzaje kruszyw 
produkowanych w Polsce. W analizie uwzgl dniono podstawowe w a ciwo ci technologiczne kruszyw, takie jak 
odporno  na rozdrabnianie, odporno  na cieranie, odporno  na polerowanie, odporno  na cieranie powierzch-
niowe, odporno  na szok termiczny, nasi kliwo  i mrozoodporno . Uzyskane warto ci dla poszczególnych 
w a ciwo ci zosta y odniesione do wymaga  norm PN-EN 12620 i PN-EN 13043. Na podstawie uzyskanych wy-
ników omówiono jako  kruszyw produkowanych w Polsce. Odniesiono jako  kruszyw do oczekiwa  wynikaj -
cych z potrzeb planowanych inwestycji. Przedstawiono mo liwo  rozszerzenia bazy surowcowej poza tradycyj-
nie stosowane materia y.

S owa kluczowe: kruszywa mineralne, podzia , badania, wymagania, ocena jako ci

STANIS AW HAJDO, JERZY KLICH, KRZYSZTOF POLAK 

Uwarunkowania podziemnego zgazowania w gla ⎯ 100 lat rozwoju metody  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2010

Polska jest jednym z krajów europejskich, w którym znajduj  si  niezagospodarowane du e z o a w gla brunat-
nego. Jedn  z wa niejszych barier ich zagospodarowania jest opór lokalnych spo eczno ci zamieszkuj cych tereny 
po o one w granicach planowanej eksploatacji z ó  metod  odkrywkow . Coraz cz ciej spotyka si  opinie 
wskazuj ce na mo liwo  eksploatacji z ó  z zachowaniem infrastruktury powierzchniowej. Wykorzystane by yby 
w tym celu niekonwencjonalne metody eksploatacji w gla brunatnego, tj. poprzez jego podziemne zgazowanie. 
Metoda ta jest znana i stosowana od oko o 100 lat. W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych prac ba-
dawczych prowadzonych w by ym ZSRR, krajach UE, Stanach Zjednoczonych oraz Australii. Przedstawione tak-
e zosta y g ówne uwarunkowania PZW oraz wnioski i zalecenia wyp ywaj ce z prowadzonych dotychczas do-
wiadcze , prac pilotowych i demonstracyjnych oraz przemys owego zastosowania metody podziemnego zgazo-

wania w gla. Wyniki te powinny sta  si  punktem wyj cia przy planowaniu bada  i prac pilotowych w Polsce. 

S owa kluczowe: podziemne zgazowanie w gla, w giel brunatny, kryteria bilansowo ci

ZBIGNIEW JAGODZI SKI 

Proces przygotowania do transportu maszyn podstawowych na w asnym podwoziu pomi dzy odkrywkami 
na przyk adzie KWB „Konin” SA  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Artyku  porusza problemy i zagadnienia konieczne do rozwi zania podczas organizowania transportu maszyn 
podstawowych na w asnym podwoziu od strony technicznej oraz formalno prawnej. KWB „Konin” SA posiada 
najwi ksze do wiadczenia w dziedzinie realizacji tego typu operacji ze wzgl du na fakt wykonania najwi kszej 
liczby transportów maszyn podstawowych w porównaniu do innych kopal  w gla brunatnego w Polsce. W arty-
kule przedstawiono sposób post powania podczas logistycznego przygotowania ca ej operacji zarówno pod k tem 
przygotowania technicznego maszyn jak i za atwienia spraw formalno-prawnych. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, w giel brunatny, transport, maszyny podstawowe 

MAREK WALDEMAR JO CZYK, BARBARA ORGANI CIAK

Zagro enia naturalne w zak adzie górniczym KWB „Be chatów”. Rozpoznawanie i zapobieganie zagro e-
niom  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Eksploatacja z ó  w gla brunatnego w g bokich kopalniach odkrywkowych prowadzona jest w warunkach wyst -
powania szeregu zagro e  naturalnych. Artyku  przedstawia wybrane zagadnienia dotycz ce zagro e  wodnych, 
geotechnicznych, sejsmicznych i gazowych wyst puj cych w PGE KWB Be chatów SA. 

S owa kluczowe: zagro enia wodne, geotechniczne, sejsmiczne, gazowe, po arowe, osuwiska, monitoring przemiesz-
cze  i deformacji, tektonika 
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ALEKSANDER KABZI SKI 

20 lat kruszyw w polskiej gospodarce. Historia, tera niejszo , przysz o  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 4, 2010

Bez powietrza, wody i kruszyw, nie ma ycia i dzia alno ci gospodarczej. Produkcja kruszyw, taniego, powszech-
nego, dost pnego, niezb dnego materia u budowlanego, jest odpowiedzi  na zapotrzebowanie gospodarki, w tym 
rozwoju budownictwa. Okres od pocz tku transformacji politycznej i gospodarczej w roku 1989, jest przyk adem 
cyklów spadku, równie  ustania zapotrzebowania, stabilizacji, wzrostu, a nawet okresowych niedoborów. Stwier-
dzona jest zale no  wzrostu PKB i wzrostu zapotrzebowania na kruszywa. Obecnie, kruszywa to zarówno kru-
szywa naturalne (w tym amane i wirowo-piaskowe), ale równie  kruszywa sztuczne i z recyklingu. Przewaga 
ilo ciowa pierwszych nie upowa nia do nie pami tania o pozosta ych. 20 lat do wiadcze  charakteryzuje ró no-
rodno  dzia ania w ród producentów kruszyw. Od ró nego przebiegu procesów przekszta ce  w asno ciowych, 
poprzez zmiany techniczno-technologiczne, dochodzenie do standardów europejskiej jako ci kruszyw, po osi g-
ni cie przyzwoitego poziomu europejskiego ca ej bran y. W artykule zamierzam zaprezentowa  do wiadczenia, 
oceny i prognozy, wynikaj ce z dzia ania w wiod cej organizacji bran owej, jak  jest Polski Zwi zek Pracodaw-
ców Producentów Kruszyw, od ponad 17 lat ci le zwi zany z reprezentatywn  grup  producentów o znacznym 
zró nicowaniu rodzajowo-ilo ciowym produkcji, ale równie  strukturze kapita owej i sposobie funkcjonowania. 
Przedstawi  prognozy w zakresie potrzeb rynku i mo liwo ci produkcyjnych oraz zagro enia, które mog  by
przeszkod  w realizacji podstawowego obowi zku bran y, jakim jest pe na rodzajowo ⎯ ilo ciowa zaspokojenie 
potrzeb rozwijaj cej si  gospodarki. W artykule uwzgl dnione zostan  do wiadczenia innych krajów, starych i no-
wych cz onków Unii Europejskiej oraz do wiadczenia Polski, wynikaj ce z 6-letniej obecno ci w jej strukturach. 

S owa kluczowe: rynek kruszyw naturalnych, surowce skalne, górnictwo odkrywkowe 

KRZYSZTOF KARSZNIA, LEOPOLD CZARNECKI, LUCJAN STAWOWY 

System ci g ego monitoringu przemieszcze  i deformacji wyrobisk górniczych w PGE KWB Be chatów SA 
⎯ aspekt funkcjonalny i dok adno ciowy  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Kompleksowo  oraz specyfika obiektów jakimi s  kopalnie odkrywkowe stawia przed odpowiednimi s u bami 
(geodezyjna, geotechniczna czy geologiczna) szereg wyzwa  wskazuj c jednocze nie na konieczno  wspólnego 
dzia ania. W procesie wydobycia w gla brunatnego, kluczowego znaczenia nabiera kontrola stabilno ci wyrobisk, 
pracy maszyn (koparki, zwa owarki) jak równie  cz sto dynamicznie zmieniaj cych si  warunków rodowiskowych. 
Z o ono  prac sk adaj cych si  na proces produkcyjny w kopalni odkrywkowej wymaga sta ego nadzoru, spraw-
nej koordynacji oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpiecze stwa. W dobie ci g ego rozwoju technologii geo-
informatycznych, najnowsze osi gni cia z dziedziny geodezji, informatyki czy geotechniki daj  mo liwo  pe niej-
szego ni  dotychczas modelowania wszystkich procesów zwi zanych z dynamik  eksploatowanego z o a. Spraw-
na organizacja systemów monitoringu strukturalnego badaj cych i analizuj cych zmiany geometrii obiektów in y-
nierskich wymaga interdyscyplinarnego dzia ania fachowców wielu dziedzin, jak równie  stosowania coraz bar-
dziej zaawansowanego technologicznie instrumentarium. Problemem podstawowym staje si  wiarygodne i do-
k adne okre lenie uk adu odniesienia, a tak e cykliczna jego kontrola. Pozycjonowanie punktów kontrolowanych 
ulokowanych w miejscach newralgicznych powinno by  realizowane z najwy sz  mo liw  dok adno ci . Nale y
tak e zapewni  ci g y transfer danych pomiarowych do centrum zarz dzania projektem monitoringu. W artykule 
przedstawione zostan  najnowsze wyniki bada  aspektów funkcjonalnego i dok adno ciowego zintegrowanego 
systemu monitoringu przemieszcze  i deformacji wyrobisk górniczych Kopalni W gla Brunatnego „Be chatów”. 

S owa kluczowe: geodezyjny monitoring, przemieszczenia, osuwiska, bezpiecze stwo robót górniczych 

ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, SZYMON SYPNIOWSKI 

Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym w gla brunatnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4, 2010

W artykule przedstawiono stan rekultywacji terenów pogórniczych w poszczególnych kopalniach w gla brunatne-
go w Polsce. Rekultywacja jako proces przywracaj cy warto  u ytkow  terenom pogórniczym powinna by  sze-
roko promowana jako pro rodowiskowa i prospo eczna dzia alno  kopal .

S owa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, w giel brunatny 
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ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, SZYMON SYPNIOWSKI, MACIEJ ZAJ CZKOWSKI 

Zastosowanie koparek kompaktowych w kopalniach odkrywkowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4, 2010

W artykule zaprezentowano technologi  wykorzystania wielonaczyniowych koparek kompaktowych w kopalniach 
odkrywkowych eksploatuj cych takie kopaliny jak: w giel brunatny, gliny czy kopaliny trudno urabialne jak np. 
wapienie. Przedstawiono tak e wady i zalety stosowania tego typu maszyn. Dokonano równie  porównania kopa-
rek wielonaczyniowych o tradycyjnej budowie wykorzystywanych w polskich i zagranicznych kopalniach w gla
brunatnego z koparkami kompaktowymi uwzgl dniaj c wspó pracuj ce z nimi samojezdne przeno niki odbieraj -
ce. Wnioski p yn ce z tej analizy pozwalaj  stwierdzi , e maszyny kompaktowe oferuj  korzystniejszy stosunek 
masy do wydajno ci, a tym samym pozwalaj  na znaczne ograniczenie kosztów inwestycyjnych w kopalniach sto-
suj cych ci g e systemy eksploatacji. 

S owa kluczowe: koparki wielonaczyniowe, koparki kompaktowe, górnictwo odkrywkowe 

ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, MACIEJ ZAJ CZKOWSKI 

Koncepcja przestrzennego odwzorowania kosztów zwa owania na zwa owisku zewn trznym  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Odkrywkowa eksploatacja z ó  wymaga podczas jego udost pnienia zdj cia nadk adu zalegaj cego nad nim i zde-
ponowania go poza wyrobiskiem odkrywkowym. Najcz ciej nadk ad ten lokowany jest na zwa owiskach zew-
n trznych zlokalizowanych w bezpo redniej odleg o ci od wkopu udost pniaj cego. Najwi ksze tego typu obiekty 
powstaj  podczas budowy kopal  odkrywkowych w gla brunatnego. G boko  zalegania tych z ó  powoduje, e
na zwa owisko zewn trzne trafia od kilku do kilkuset milionów m3 nak adu. W zwi zku z tym koszty zwi zane 
z procesem zwa owania s  istotnym elementem udost pnienia z o a. W artykule przedstawiono koncepcj  prze-
strzennego odwzorowania kosztów zwa owania na zwa owisku zewn trznym. Stworzono hipotetyczny model zwa-
owiska oraz topografii terenu, na którym zosta o ono zlokalizowane. Odwzorowania kosztów dokonano przy u y-

ciu modelu blokowego tego zwa owiska. 

S owa kluczowe: kopalnia w gla brunatnego, zwa owisko zewn trzne, koszty zwa owania, model blokowy 

ZBIGNIEW KASZTELEWICZ, MACIEJ ZAJ CZKOWSKI 

Wp yw dzia alno ci górnictwa w gla brunatnego na sektor publiczny  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4, 2010

Dzia alno  górnictwa w gla brunatnego charakteryzuje si  korzystaniem z lokalnych zasób energetycznych, które 
w g ównej mierze s u  do produkcji energii elektrycznej w zlokalizowanych nieopodal elektrowniach. Kopalnie 
w gla brunatnego, z uwagi na swój rozmiar i si  oddzia ywania na otoczenie (zarówno rodowiskowe, spo eczne 
jak i gospodarcze), s  wa nymi podmiotami kreuj cymi rozwój obszarów b d cych w ich s siedztwie. Jednak rola 
tych kopal  nie ogranicza si  tylko do oddzia ywania na lokalne jednostki samorz du terytorialnego. Ich wp yw
jest znacznie szerszy i dotyczy ca ej gospodarki narodowej poprzez szereg op at publiczno-prawnych na o onych 
na t  ga  przemys u. W artykule przedstawiono g ówne rodzaje p atno ci publiczno-prawnych pochodz cych 
z dzia alno ci górnictwa w gla brunatnego. Zestawiono wielko  tych op at uiszczonych przez dzia aj ce kopalnie 
w gla brunatnego w ostatnich trzech latach. Przeanalizowano tak e wp yw tych op at na bud ety jednostek samo-
rz du terytorialnego, na terenie których prowadzona jest eksploatacja tego surowca. 

S owa kluczowe: górnictwo, kopalnia w gla brunatnego, p atno ci publiczno-prawne, jednostki samorz du teryto-
rialnego

CZES AW KOTOWSKI, TADEUSZ RATAJCZAK 

Karbo skie wapienie z Czatkowic — ich charakter surowcowy a mo liwo ci wykorzystania  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Eksploatacja wapieni karbo skich w Czatkowicach trwa od ponad 60 lat. Stanowi ona przyk ad selektywnego 
rozwi zania i optymalnego wykorzystania surowcowego niemal ka dej wyst puj cej w z o u odmiany kopaliny. 
Sytuacja ta i gromadzone w ci gu kilku dziesi tków lat do wiadczenie pozwoli y na kompleksowe u ytkowanie 
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wszystkich wyst puj cych w z o u odmian kopalin oraz realizowanie optymalnej gospodarki surowcowej stano-
wi cej wypadkow  pomi dzy specyfik  surowcow  kopalin z jednej strony, a pod eniem za wymogami rynku 
zbytu z drugiej. W efekcie tego Kopalnia pozostaje przedsi biorstwem atrakcyjnym surowcowo. To z kolei posia-
da pozytywne prze o enie na jej sytuacj  finansow .

S owa kluczowe: wapienie karbo skie, Czatkowice, litologia i petrografia 

WIES AW KOZIO , ANDRZEJ CIEPLI SKI, UKASZ MACHNIAK 

Analiza porównawcza efektywno ci pracy maszyn podstawowych w kopalniach w gla brunatnego ⎯ pro-
blemy z unifikacj  wska ników  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Przedstawiono podstawowe problemy zwi zane z rejestrowaniem, inwentaryzacj  danych archiwalnych, oblicza-
niem i porównywaniem (benchmarking) wska ników efektywno ci technicznej pracy wielonaczyniowych koparek 
podstawowych w kopalniach w gla brunatnego. Problemy te zilustrowano przyk adami obliczeniowymi. Ustalenie 
jednolitej procedury gromadzenia i obliczania wska ników wykorzystania maszyn podstawowych kopal  w gla
brunatnego ma wa ny wp yw na ocen  i wzrost efektywno ci pracy uk adów wydobywczych. 

S owa kluczowe: górnictwa odkrywkowe, w giel brunatny, wska niki wykorzystania maszyn podstawowych, bench-
marking 

WIES AW KOZIO , UKASZ MACHNIAK 

Problemy klasyfikacji i wydobycia trudno urabialnych ska  i gruntów w kopalniach w gla brunatnego 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule przedstawiono na przyk adzie z o a w gla brunatnego „Be chatów” oraz „Turów” genez  zaburze  zwi -
zanych z wyst powaniem gruntów i ska  trudno urabialnych oraz prognozowane ilo ci ska  zwi z ych przewidzia-
nych do eksploatacji. Scharakteryzowano podstawowe sposoby okre lania urabialno ci gruntów i ska  trudno ura-
bialnych, jak równie  przedstawiono prób  wykorzystania geomechanicznych klasyfikacji górotworu skalnego do 
oceny efektów eksploatacyjnych przy urabianiu mechanicznym. W dalszej cz ci opisano wp yw wyst powania 
kompleksów trudno urabialnych na efekty eksploatacyjne koparek wielonaczyniowych. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, proces urabiania, grunty i ska y trudno urabialne, urabialno

JADWIGA KRÓL-KORCZAK, WOJCIECH JEZIOROWSKI 

Czynniki wp ywaj ce na ekonomiczne warunki prowadzenia eksploatacji i racjonalne wykorzystanie zaso-
bów z o a kruszywa naturalnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule przedstawiono czynniki maj ce zasadniczy wp yw na ekonomiczne warunki prowadzenia eksploatacji 
zasobów z o a kruszywa naturalnego. Kopalnie wydobywaj ce z o a kruszywa naturalnego stanowi  blisko po o-
w  ogólnej liczby zak adów górniczych, co sprawia, e racjonalna gospodarka tymi z o ami w polskim górnictwie 
jest spraw  istotn . W artykule zwrócono uwag  na specyfik  z ó  i wynikaj ce z niej warunki racjonalnej gospo-
darki z o ami kruszyw naturalnych, która zaczyna si  ju  na etapie prac poszukiwawczych i trwa przez ca y okres 
ywotno ci zak adu górniczego, a  do jego likwidacji w cznie.

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, eksploatacja kruszyw naturalnych, racjonalna gospodarka z o em

DOROTA OCHA SKA 

Ocena metod bilansowania popytu z produkcj  surowców skalnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4, 2010

Surowce skalne dla budownictwa i drogownictwa pozyskiwane s  zwykle w du ych ilo ciach, z regu y zaspokajaj
popyt lokalny, a koszt transportu jest cz sto g ównym no nikiem kosztów ponoszonych przez odbiorców. W przy-
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padku istnienia kilku o rodków (regionów) wydobycia surowców skalnych niezb dne jest okre lenie wielko ci 
wydobycia ka dego z nich w stosunku do stref popytu. Nie spe nienie tego warunku prowadzi do istnienia prze-
wozów krzy uj cych si  jednorodnej produkcji, których skutki mog  by  mierzone w skali kraju. Niniejszy arty-
ku  okre la stan bada  nad zagadnieniem bilansowania produkcji z popytem na surowce skalne oraz kierunki dal-
szych prac. 

S owa kluczowe: popyt, surowce skalne, region 

JAN MARIANOWSKI, TOMASZ CIE LA

Efektywno  modernizacji parku maszynowego w wietle zu ycia energii czyli historia kopalni surowców 
skalnych pisana d ulami  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Proces produkcji kruszyw w kopalni surowców skalnych realizowany jest przez uk ady, w których mo na wyró -
ni : wiercenie otworów strza owych, kruszenie calizny za pomoc  MW, za adunek urobku koparkami ( adowar-
kami), transport urobku, rozdrabianie wst pne oraz przeróbka w systemach maszynowych zak adu przeróbczego. 
Rozwi zanie problemu opiera si  na zastosowaniu jednolitego kryterium energetycznego. Analiza i identyfikacja 
procesów górniczych wykazuj , e jest mo liwe opisanie wszystkich g ównych operacji technicznych z punktu 
widzenia zu ycia energii. 

S owa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, maszyny, energia jednostkowa 

ADAM MIREK, LESZEK BIA Y

Dzia ania zmierzaj ce do ograniczania zagro e  zwi zanych z prowadzeniem robót strza owych w odkryw-
kowych zak adach górniczych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule omówiono dzia ania podj te w ostatnich kilkunastu latach przez rodowisko specjalizuj ce si  w za-
gadnieniach zwi zanych z urabianiem surowców skalnych przy u yciu rodków strza owych, które przyczyni y si
do ograniczenia zagro e  wyst puj cych przy prowadzeniu robót strza owych i na skutek ich prowadzenia. 

S owa kluczowe: ograniczenia, zagro enia, roboty strza owe

JOLANTA NIETRZEBA-MARCINONIS 

Rekultywacja biologiczna gruntów pogórniczych w PGE KWB Turów SA  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 4, 2010

Rekultywacja w Turowie prowadzona ju  od lat sze dziesi tych XX wieku pozwoli a na wypracowanie w a ci-
wego modelu rekultywacji biologicznej. Efektem s  powstaj ce ekosystemy le ne o charakterze Lasu Mieszanego 
Wy ynnego z charakterystycznym uk adem poziomów diagnostycznych w a ciwym dla typowych gleb le nych. 

S owa kluczowe: rekultywacja biologiczna o kierunku le nym, grunty pogórnicze 

ANNA OSTR GA, RYSZARD UBERMAN 

Kierunki rekultywacji i zagospodarowania ⎯ sposób wyboru, klasyfikacja i przyk ady  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule przedstawiono klasyfikacj  kierunków rekultywacji i zagospodarowania opart  o wcze niejsze klasyfi-
kacje, lecz uzupe nion  o nowe kierunki. Opisano i zobrazowano przyk adami kierunki dotychczas nie klasyfiko-
wane i rzadziej stosowane jak np. kierunek kulturowy, o funkcjach kontemplacyjnych wcze niej nie definiowany, 
ale realizowany na terenach pogórniczych zwi zanych z martyrologi  II wojny wiatowej. Do ka dego kierunku 
ogólnego przypisano kierunki szczegó owe ⎯ funkcje jakie mo e pe ni  zrekultywowany obiekt zwracaj c uwa-
g , e nie jest mo liwe stworzenie zamkni tej klasyfikacji, gdy  te same funkcje mo na przypisa  kilku kierun-



16

kom. Przedstawiono sposób wyboru optymalnego kierunku rekultywacji i zagospodarowania oparty o wcze niej-
sz  charakterystyk  i analiz  czynników opisuj cych zarówno obszar wymagaj cy dzia a  naprawczych jak rów-
nie  jego otoczenie. Podkre lono, e powszechnie stosowane kierunki le ny i rolny niekiedy mog  by  przekre -
leniem innych mo liwo ci wynikaj cych ze specyfiki obiektów oraz potrzeb spo ecznych czy gospodarczych. 

S owa kluczowe: obszary pogórnicze, rekultywacja, zagospodarowanie, czynniki wyboru kierunku, klasyfikacja 
kierunków, metody wyboru kierunku 

KRZYSZTOF PIERZCHA A, PAWE  URBA SKI, DARIUSZ LATO

Nowe rozwi zania techniczne w systemach odwadniania w PGE KWB Be chatów SA  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4, 2010

System odwadniania wyrobisk górniczych jest jednym z podstawowych i najwa niejszych elementów niezb d-
nych dla prawid owego i bezpiecznego funkcjonowania ca ego procesu wydobywczego w kopalni. W artykule przed-
stawiono nowatorskie rozwi zania techniczne zastosowane w obszarze automatyzacji systemu odwadniania wg b-
nego, na przyk adzie bariery studni wysadu solnego „D bina” oraz wykorzystania pomp zatapialnych du ych mo-
cy w pompowniach systemu odwadniania powierzchniowego. Automatyzacja, proekologicznej bariery ochronnej 
wysadu solnego „D bina” zaprojektowanej i zrealizowanej jako pier cieniowa bariera studni g binowych, jest 
przyk adem w a ciwych dzia a  w celu optymalizacji pracy studni g binowych w zakresie hydraulicznym i ener-
getycznym. W ród licznych mo liwych zastosowa  pomp zatapialnych wielkich mocy mo na wyró ni  odwad-
nianie, w tym pompowanie wód powierzchniowych eksploatowane w odkrywkowych zak adach górniczych takich 
jak PGE KWB Be chatów SA. Zastosowanie pomp zatapialnych OZ pozwala na zautomatyzowan  i energoosz-
cz dn  eksploatacj  pompowni nowego typu w systemach odwadniania wyrobisk górniczych nie tylko wydoby-
waj cych w giel brunatny. 

S owa kluczowe: wyrobisko górnicze, system odwodnienia, studnia g binowa, pompa g binowa, pompownia, pompa 
zatapialna, instalacja pompowa, automatyzacja 

SEBASTIAN PR DKI

Zastosowanie elektronicznego systemu inicjowania typu i-kon przy prowadzeniu robót strza owych w PGE 
KWB Be chatów SA  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Roboty strza owe w Kopalni Be chatów od roku 2000 prowadzone s  z zastosowaniem nieelektrycznego systemu 
inicjacji typu Nonel Unidet. Jego zastosowanie pozwoli o na popraw  efektywno ci urabiania w stosunku do wcze -
niej u ywanych tzw. systemów klasycznych (zapalniki elektryczne i lont detonuj cy). Systemy nieelektryczne po-
siadaj  jednak okre lone ograniczenia, które mog  by  wyeliminowane tylko dzi ki zastosowaniu bardzo precy-
zyjnych i szeroko programowalnych zapalników elektronicznych. W artykule przedstawiono specyfik  robót strza-
owych w Kopalni Be chatów, w tym zarówno zalety, jak i niedogodno ci stosowania systemu nieelektrycznego, 

a tak e opis rezultatów pierwszych prób u ycia systemu elektronicznego typu i-kon. 

S owa kluczowe: technika strzelnicza, system nieelektrycznej inicjacji, system elektronicznej inicjacji typu i-kon 

MIRANDA PTAK 

Górnictwo odkrywkowe w Polsce oddzia ywuj ce na obszary Natura 2000 w liczbach  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4, 2010

Od 1 maja 2004 roku z chwil  przyst pienia Polski do Unii Europejskiej, dla górnictwa odkrywkowego rozpocz
si  nowy, trudniejszy okres. Dotyczy to ilo ci uzyskiwania nowych koncesji jak i kontynuowaniu dzia alno ci gór-
niczej. Przedsi biorcy górniczy oprócz dotychczasowych wymaga  w zakresie ochrony rodowiska w swoich pro-
jektach inwestycyjnych musz  uwzgl dni  wymagania jakie niesie ze sob  ochrona obszarów Natura 2000. Niniej-
szy artyku  przedstawia w sposób zwi z y genez  powstania tej formy przyrody, rozwój sieci obszarów w krajach 
Wspólnoty, udzia  i miejsce Polski w tworzeniu tych obszarów. Ponadto w sposób szczegó owy zosta y zidentyfi-
kowane z o a udokumentowane wyst puj ce w obr bie obszarów Natura 2000, z podzia em ich na rodzaje kopa-
lin, ilo  przedmiotowych z ó  w poszczególnych województwach. Niniejszy artyku  powsta  w celu zobrazowa-
nia problemu dla polskiego górnictwa odkrywkowego jaki wynika z istnienia obszarów Natura 2000 na z o ach 
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udokumentowanych. Urzeczywistniaj c has o IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, które aby móg
zobaczy  szanse rozwoju nale y si  najpierw pochyli  nad nowym wyzwaniem jakim jest prowadzenie inwestycji 
górniczych w obszarach Natura 2000. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, sie  obszarów Natura 2000 

JÓZEF PYRA 

Opó nienie milisekundowe jako czynnik wp ywaj cy na spektrum odpowiedzi drga  wzbudzanych detona-
cj adunków materia u wybuchowego w kopalniach odkrywkowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4, 2010

W artykule przedstawiono przyk ady analizy drga  wzbudzanych detonacj adunków materia u wybuchowego 
odpalanych z ró nym opó nieniem milisekundowym. Podane przyk ady analiz potwierdzaj  zasadno  potrzeby 
zastosowania spektrum odpowiedzi jako metody analizy, przy ocenie wp ywów ruchu drgaj cego na otoczenie. 

S owa kluczowe: odpalanie milisekundowe, spektrum odpowiedzi 

KAZIMIERZ RÓ KOWSKI, KRZYSZTOF POLAK, MAREK CA A

Wybrane problemy zwi zane z rekultywacj  wyrobisk w kierunku wodnym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2010

Rekultywacja obszarów pogórniczych jest skomplikowanym procesem przywracania zdegradowanych obszarów 
naturze. Umiej tnie przeprowadzona mo e w d ugoterminowej perspektywie odtworzy  pierwotne warunki. Co 
wi cej mo e wzbogaci rodowisko przyrodnicze, podnosz c walory krajobrazowe i zwi kszaj c bioró norodno .
Wymienione potencjalne korzy ci niesie ze sob  rekultywacja w kierunku wodnym, szczególnie w obszarach 
o ubogiej sieci rzecznej. Tworzenie wielofunkcyjnego zbiornika wodnego jest te  po dane przez lokaln  spo ecz-
no . Niniejszy artyku  przybli a niektóre problemy zwi zane z geo rodowiskowymi uwarunkowaniami procesu 
rekultywacji w kierunku wodnym. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, w giel brunatny rekultywacja wodna 

BEATA TRZASKU - AK

Wp yw nale no ci na ksi gowy i podatkowy wariant rachunku wyników na przyk adzie kopalni odkrywko-
wej „X”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule przedstawiono analiz  rachunku wyników w uj ciu bilansowym i podatkowym na przyk adzie kopalni 
odkrywkowej „X”. Zwrócono uwag  na ró nice wyst puj ce w obu podej ciach, wyja niono równie  z czego one 
wynikaj . Przeanalizowano jak zmienia si  wynik finansowy pod wp ywem uj cia bilansowego i podatkowego, 
uwzgl dniono wp yw jaki wywieraj  koszty niepodatkowe i przychody niepodatkowe. Przeanalizowano równie
nale no ci, szczególnie trudno ci galne. Zwi zane jest to g ównie z tworzeniem rezerw na pokrycie nale no ci, 
co, do których istnieje wysokie prawdopodobie stwo, e nie zostan  uregulowane, a które zmniejszaj  zysk brutto, 
ale nie zmniejszaj  podstawy opodatkowania, a tym samym podatku dochodowego. Wynika z tego, e koszty te 
pomniejszaj  zysk netto kopalni w miesi cu ich utworzenia. 

S owa kluczowe: rachunek zysków i strat, koszty niepodatkowe, przychody niepodatkowe, nale no ci

NORBERT WOCKA 

Mo liwo ci zaspokojenia popytu na wysokowydajne krajowe maszyny podstawowe dla przysz ych potrzeb 
górnictwa w gla brunatnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2010

W artykule opisano mo liwo ci zaspokojenia popytu na maszyny podstawowe produkcji krajowej. Uwzgl dniono 
zarówno przewidywany, jak równie  sta y udzia  procentowy górnictwa w gla brunatnego w krajowym bilansie 
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energetycznym. W sposób szczególny omówiono potrzeb  przygotowania si  do produkcji i uruchomienia wst p-
nych prac projektowych nad wysokowydajn  kopark  KWK4000 ⎯ tak zwanym polskim „100-tysi cznikiem”. 
Wskazano na mo liwo  wspó pracy tej koparki z ju  pracuj c  w PGE KWB Be chatów SA polsk  zwa owark
ZGOT-15400. Wskazano na posiadane do wiadczenia PGE KWB Be chatów SA w eksploatacji uk adów KTZ 
z gwarantowan  wydajno ci  dobow  ponad 100 000 m3 nadk adu w cali nie. 

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, wysokowydajne maszyny dla górnictwa odkrywkowego 

STANIS AW UK 

Analiza wyników produkcyjnych polskiej bran y w gla brunatnego za lata 2005−2009 oraz przegl d obec-
nej sytuacji w górnictwie w gla brunatnego krajów Unii Europejskiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4, 2010

Przedmiotem niniejszego referatu jest przedstawienie osi gni  bran y górnictwa w gla brunatnego w Polsce, na 
podstawie danych produkcyjnych pracy czterech kopal  dzia aj cych na przestrzeni ostatnich pi ciu lat, w porów-
naniu do wyników produkcyjnych osi gni tych za rok 2009. Opisane zosta y podstawowe dane, z zakresu parame-
trów eksploatacyjnych zasobów w czynnych rejonach dzia alno ci wydobywczej kopal  w gla brunatnego. W dal-
szej cz ci podj to prób  przedstawienia energetyki opartej na w glu brunatnym na tle ca ej polskiej elektroener-
getyki oraz dokonano porównania jej stanu z obecn  sytuacj  w górnictwie w gla brunatnego w UE oraz rol  w -
gla brunatnego w systemie energetycznym Europy. 

S owa kluczowe: w giel brunatny, górnictwo odkrywkowe, energetyka 


