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WIADOMOŚCI GÓRNICZE

ADAMECKI Sz., ADAMIEC P., TCHÓRZEWSKI S.: Drilling of 
roadways with a significant inclination in the „Silesia” Mining En-
terprise. Wiadomości Górnicze 2015, no 2, pp. 72–77, fig. 6.

The article presents the experience in the „Silesia” Mining Enterprise, 
which were collected during drilling of exploration cross-cut in seam 
330. A special attention is paid here the problem of big inclination of 
the cross-cut (reaching up to 30 °) and the associated with it organiza-
tion of the works allowing for the fulfillment of the planned activities 
in a safe manner.

PACZEŚNIOWSKI K.: Test rig for any full roadway support type. 
Wiadomości Górnicze 2015, no 2, pp. 79–84, table 1, fig. 5, bibliogr. 
items 3.

The paper presents the concept of test rig research of roadway’s sup-
port of any shape. Its foundations derive from PN-G-15000-05 standard, 
but a way of determining the length of the continuous load of the frames 
under consideration was changed, as well as a number of standardized 
bearing-deformation parameters was limited and new ones, of high 
importance to the mining practice, were introduced.

STANIENDA K.: Production of Basic Raw minerals in the World 
and in Poland in 2013. Wiadomości Górnicze 2015, no 2, pp. 85–96, 
table 1, bibliogr. items 23.

The article analyzes the production of basic minerals in the World and 
in Poland in 2013. The analysis included the selected minerals from the 
group of metals and precious stones, selected minerals from the group of 
non-ferrous metals, basic raw minerals from the group of light metal or 
their ores, the main raw minerals from steel or their ores, energy miner-
als – hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear minerals, selected 
basic chemical raw minerals and refractory materials. The article presents 
the significant changes in the volume of production of these minerals in 
relation to 2012 among the leading producers.

GRZEBYK W., MERTUSZKA P., STOLECKI L.: Characteristics 
of the vibratory motion of a transaction and rotating character 
coming from mine seismic quakes. Wiadomości Górnicze 2015, no 2, 
pp. 97–103, fig. 9, bibliogr. items 6.

In order to meet the new directions of research in the field of seis-
mology and mining seismology (mico-seismology) in particular, a pre-
liminary determination of a rotational vibration resulting from mining 
seismic quakes was conducted. Relevant observations were carried out on 
surface measurement stand being within the range of impact of seismic 
quakes, induced by copper ore mining operations in the LGOM. Parallel 
registering of vibrations was made with high-class of electrochemical 
sensors, i.e. a broadband seismometer EP-300 and the rotational seis-
mometer R-1. The studies are oriented to expand our knowledge of the 
mechanism of seismic quakes useful for their forecasting.
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MAKARSKI S., MALISZ W., RASEK M.: Changes in the classi-
fication of products containing formaldehyde and their implications 
for the mining industry. Wiadomości Górnicze 2015, no 2, pp. 105–109, 
tables 2, fig. 1, bibliogr. items 18.

The article presents the changes in the formal classification of formal-
dehyde that is part of urea-formaldehyde resins and phenol-formaldehyde, 
used in the manufacture of chemicals widely used in mining. It shows 
how a change in the classification affects the obligations of the users 
resulting from the presence of free formaldehyde in the components, its 
emission at the site of its application, and stability of the product in the 
place of use. The article discusses described issues and proposes actions 
in the light of changing legislation.

BECZAŁA R., KUBICKA D., SEWERYN R. Protection of the 
environment. Part 2. The retention and disposing „Wola” reservoir. 
Wiadomości Górnicze 2015, no 2, pp. 111–116, fig. 6, bibliogr. items 3.

In order to protect surface waters from excessive salinity with unused 
underground waters discharges to waters of the Upper Vistula catchment 
area, a program to minimize their negative impact by applying the hydro 
technical method was implemented. In this method, it is important to 
use part of the liquidated workings of „Piast” mine, i.e. mining area of 
„Piast” II as the retention and disposing „Wola” reservoir. Thanks to 
this it was possible to completely eliminate the need – as referred to 
in the article – to construct a surface retention and disposing reservoir. 
The creation of the „Wola” reservoir resulted in a significant reduction 
in the sum of the concentrations of chlorides and sulphates in the waters 
of the Vistula River.
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ADAMECKI Sz., ADAMIEC P., TCHÓRZEWSKI S.: Drążenie 
wyrobisk korytarzowych o znacznym nachyleniu w Przedsiębiorstwie 
Górniczym „Silesia”. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 72–77, rys. 6.

W artykule zaprezentowano doświadczenia w Przedsiębiorstwie 
Górniczym „Silesia”, jakie zebrano podczas wykonywania przecinki 
badawczej w pokładzie 330. Na szczególną uwagę zwraca tu problem 
dużego nachylenia wyrobiska (dochodzącego do 30 °) i związanej z tym 
organizacji prac pozwalających na realizację zaplanowanych działań 
w bezpieczny sposób.

PACZEŚNIOWSKI K.: Stanowiskowe badania odrzwi obudowy 
chodnikowej dowolnego typu. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2,  
s. 79–84, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono koncepcję stanowiskowych badań odrzwi 
obudowy chodnikowej o dowolnym kształcie. Jej podstawy wynikają 
z normy PN-G-15000-05, ale zmieniono w niej sposób określania dłu-
gości obciążenia ciągłego badanych odrzwi, jak również ograniczono 
liczbę normowych parametrów nośnościowo-deformacyjnych oraz 
wprowadzono nowe o dużym znaczeniu dla praktyki górniczej.

STANIENDA K.: Produkcja górnicza podstawowych surowców 
mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2013. Wiadomości Górnicze 
2015, nr 2, s. 85–96, tabl. 1, bibliogr. poz. 23.

W artykule dokonano analizy produkcji podstawowych surowców 
mineralnych w świecie i w Polsce w 2013 roku. Analizie poddano wy-
brane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, wybrane surowce 
z grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich 
lub ich rud, podstawowe surowce z grupy metali staliwnych lub ich 
rud, surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa 
naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne  
oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany 
w wielkości produkcji tych surowców w stosunku do 2012 roku u czo-
łowych producentów.

GRZEBYK W., MERTUSZKA P., STOLECKI L.: Charakterysty-
ka ruchu drgającego o charakterze translacyjnym i rotacyjnym od 
kopalnianych wstrząsów sejsmicznych. Wiadomości Górnicze 2015, 
nr 2, s. 97–103, rys. 9, bibliogr. poz. 6.

Wychodząc naprzeciw nowym kierunkom badań w dziedzinie sej-
smologii, a sejsmologii górniczej (mikrosejsmologii) w szczególności,  
przeprowadzono wstępne rozpoznanie drgań o charakterze rotacyjnym 
od górniczych wstrząsów sejsmicznych. Odpowiednie obserwacje prze-
prowadzono na powierzchniowym stanowisku pomiarowym będącym 
w zasięgu oddziaływań wstrząsów sejsmicznych, indukowanych eksplo-
atacją złoża rud miedzi w LGOM. Dokonywano równoległych rejestracji 
drgań za pomocą wysokiej klasy czujników elektrochemicznych, tj. 
sejsmometru szerokopasmowego EP-300 i sejsmometru rotacyjnego 
R-1. Badania zorientowane są na poszerzenie wiedzy o mechanizmie 
wstrząsów sejsmicznych przydatnej w ich prognozowaniu.



WIADOMOŚCI GÓRNICZE
Wydaje „Wydawnictwo Górnicze” – Sp. z o.o.

Rok LXVI                                   2015                                        Nr 2

MAKARSKI S., MALISZ W., RASEK M.: Zmiany w klasyfika-
cji produktów zawierających formaldehyd i ich konsekwencje dla 
górnictwa. Wiadomości Górnicze 2015, nr 2, s. 105–109, tabl. 2, rys. 1, 
bibliogr. poz. 18.

W artykule przedstawiono zmiany w formalnej klasyfikacji formalde-
hydu, wchodzącego w skład żywic mocznikowo-formaldehydowych i fe-
nolowo-formaldehydowych, wykorzystywanych do produkcji środków 
chemicznych powszechnie stosowanych w górnictwie. Przedstawiono, 
w jaki sposób zmiana klasyfikacji wpłynie na obowiązki użytkowników 
wynikające z obecności wolnego formaldehydu w komponentach, jego 
emisji w miejscu aplikacji i stabilności produktu w miejscu użytkowania. 
W artykule przedyskutowano opisane zagadnienia i zaproponowano 
podjęcie działań w świetle zmieniających się przepisów prawnych.

BECZAŁA R., KUBICKA D., SEWERYN R.: Ochrona środowiska. 
Część 2. Zbiornik retencyjno-dozujący „Wola”. Wiadomości Górnicze 
2015, nr 2, s. 111–116, rys. 6, bibliogr. poz. 3.

W celu ochrony wód powierzchniowych przed nadmiernym zasole-
niem niewykorzystanymi wodami dołowymi odprowadzanymi do zlewni 
Górnej Wisły, wdrożono program zminimalizowania ich negatywnego 
oddziaływania przez zastosowanie metody hydrotechnicznej. W meto-
dzie tej istotne jest wykorzystanie wyrobisk zlikwidowanej części KWK 
„Piast”, tj. Ruchu II KWK „Piast” jako zbiornika retencyjno-dozującego 
„Wola”. Dzięki temu wyeliminowana została – o czym mowa w artykule 
– konieczność budowy zbiornika retencyjno-dozującego na powierzchni. 
Utworzenie zbiornika „Wola” spowodowało znaczące obniżenie stężeń 
sumy chlorków i siarczanów w wodach rzeki Wisła. 
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AДАМЕЦКИ Ш., АДАМЕЦ П., ТХУЖЕВСКИ С.: Проведение 
выработок большой протяженности значительного уклона  
в Горном предприятии «Силесия». Вядомосьци Гурниче 2015,  
№ 2, с. 72–77, рис. 6.

В статье представлено опыты  в Горном предприятии «Силесия», 
которые собрали во время проведения исследовательской сбойки  
в пласте 330. Особое внимание уделено проблеме большого уклона 
выработки (достигающего даже 30 °) и связанной с этим организации 
работ позволяющих вести планируемые мероприятия безопасным 
способом.  

ПАЧЕСЬНИОВСКИ К.: Стендовые испытания крепежной 
рамы штрековой крепи любого типа. Вядомосьци Гурниче 2015, 
№ 2, с. 79–84, табл. 1, рис. 5, библиогр. поз. 3.

В статье представлено концепцию стендовых испытаний крепеж-
ной рамы штрековой крепи любой формы. Ее основы вытекают из 
стандарта PN-G-15000-05, но в нем изменили способ определения 
длины распределенной нагрузки исследуемой крепежной рамы,  
а также ограничили число стандартных несуще-деформационных па-
раметров и ввели новые с большим значением для горной практики.

СТАНЕНДА К.: Продукция горных предприятий основного 
минерального сырья в мире и в Польше в 2013 году. Вядомосьци 
Гурниче 2015, № 2, с. 85–96, табл. 1, библиогр. поз. 23.

В статье проведено анализ продукции основного минерального 
сырья в мире и в Польше в 2013 году. Анализу подвергнуто избран-
ное сырье из группы благородных металлов и драгоценных камней, 
избранное сырье из группы цветных металлов, основное сырье из 
группы легких металлов или их руд, основное сырье  из группы ли-
той стали или ее руд, энергетическое сырье – каменный уголь, бурый 
уголь, нефть и нефтяной газ, ядерное сырье, избранное химическое 
сырье и основное огнестойкое сырье. Представлено существенные 
изменения в объемах продукции этого сырья по отношению к 2012 
году у выдающихся производителей. 

ГЖЕБЫК В., МЕРТУШКА П., СТОЛЕЦКИ Л.: Характеристика 
колебательного движения трансляционного и ротационного ха-
рактера от  шахтных сейсмических толчков. Вядомосьци Гурниче  
2015, № 2, с. 97–103, рис. 9, библиогр. поз. 6.

Выходя навстречу новым направлениям испытаний в области 
сейсмологии, а в особенности горной сейсмологии (микросейс-
мологии), проведено предварительное обследование колебаний 
ротационного характера от горных сейсмических толчков. Соот-
ветствующие наблюдения проведено на  поверхностной замерной 
станции находящейся в области воздействий сейсмических толчков, 
индуцируемых разработкой меторождения медной руды в LGOM. 
Проводили параллельные регистрации колебаний с помощью  
электрохимических датчиков высокого класса, т.е. широкополосного 
сейсмометра EP-300 и ротационного сейсмометра R-1. Испытания 
направлены на расширение знаний о механизме сейсмических 
толчков пригодных в их прогнозировании.  
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MAKAРСКИ С., МАЛИШ В., РАСЕК М.: Изменения в класси-
фикации продуктов содержащих формальдегид и их последствия 
для горной промышленности. Вядомосьци Гурниче 2015, № 2,  
с. 105–109, табл. 2, рис. 1, библиогр. поз. 18.

В статье представлено изменения в формальной классификации  
формальдегида, входящего в состав мочевино-формальдегидных  
и феноло-формальдегидных смол, используемых для производства 
химических средств общеприменяемых в горной промышленности. 
Представлено каким способом изменение классификации повли-
яет на обязанности пользователей вытекающие из присутствия 
свободного формальдегида в компонентах, его эмиссии на месте 
аппликации и стабильности продукта на месте использования.  
В статье проанализировано описанные вопросы и предположено 
предпринятие работ в свете изменяющихся юридических правил. 

БЕЧАЛА Р., КУБИЦКА Д., СЕВЕРЫН Р.: Охрана естествен-
ной среды. Часть 2. Регулирующе-дозирующий бункер «Воля». 
Вядомосьци Гурниче 2015, № 2, с. 111–116, рис. 6, библиогр. поз. 3.

Для защиты поверхностных вод от избыточной солености не-
использованными подземными водами отводимыми в водосбор 
Верхней Вислы, внедрено программу минимизации их негативного 
воздействия посредством применения гидротехнического метода.  
В этом методе существенно использование выработок закрытой ча-
сти Каменноугольной шахты «Пяст» т.е. Отдела II Kаменноугольной 
шахты «Пяст» в качестве регулирующе-дозирующего бункера  
«Воля». Благодаря тому устранено – о чем речь в статье – необходи-
мость строения регулирующе – дозирующего бункера на поверхно-
сти. Образование бункера «Воля» вызвало значительное понижение 
концентраций суммы хлоридов и сульфатов в водах реки Висла. 
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1. Wprowadzenie

W 2013 roku w Przedsiębiorstwie Górniczym „Sile-
sia” prowadzono eksploatację pokładu 315 ścianą 160, 
która po zakończeniu eksploatacji została zastąpiona 
ścianą 103 w pokładzie 325/1. Jednocześnie realizowa-
nych było łącznie siedem robót górniczych przodko-
wych, które pozwoliły na wykonanie 6 947 m wyrobisk 
korytarzowych. Jednym z tych wyrobisk była przecinka 
badawcza nr 1 w pokładzie 330, która miała umożliwić 
zbrojenie ściany nr 334 w pokładzie 330. Uruchomienie 
wydobycia ze ściany 334 w pokładzie 330 pozwoliłoby 
kopalni na osiągnięcie docelowego dwuścianowego 
modelu kopalni. 

Przygotowanie ściany zrealizowano, drążąc rów-
nocześnie chodniki kierunkowe nr 7 i 8 w pokładzie 
330 (chodniki przyścianowe). Wykonanie przecinki 
badawczej nr 1 w pokładzie 330 o długości około 250 m 
było jednym z większych wyzwań, jakie stanęły przed 
załogą kopalni. O ile samo wykonanie przecinki nie jest 
niczym niezwykłym, to realizacja takiego wyrobiska po 
upadzie o nachyleniu wynoszącym do 30° może stanowić 
wyzwanie.

Do tej pory pokład 330 w historii kopalni eksploato-
wany był tylko dwiema ścianami wydobywczymi w la-
tach 1946 oraz 1968. W czasie projektowania eksploatacji 
pokładu 330 posłużono się informacjami geologicznymi 
uzyskanymi z tych eksploatacji oraz z otworów badaw-
czych odwierconych z powierzchni w latach 1971–1985, 
a także przeanalizowano informacje z pokładów wyżej 
eksploatowanych. Analiza tych danych pozwoliła uzy-
skać informacje o grubości, parametrach jakościowych, 

tektonice i zaleganiu pokładu 330. Na etapie drążenia 
chodników przyścianowych potwierdziły się wcześniej 
uzyskane informacje geologiczne dotyczące dużego na-
chylenia pokładu, które w rejonie ściany 334 wynosiło 
24°÷30°.

Drążenie przecinki badawczej nr 1 rozpoczęło się 
z chodnika kierunkowego nr 8 badawczego w pokładzie 
330 od miejsca wyznaczonego przez Dział TMG, zgodnie 
z nadanym kierunkiem oraz niwelacją, do osiągnięcia 
długości około 250 m. Pierwszy odcinek przecinki 
badawczej nr 1 (maksymalnie do 18° nachylenia) miał 
zostać wykonany za pomocą kombajnu chodnikowego 
AM-75/BZ-1, następnie kombajn miał zostać wycofany. 
Dalsze drążenie prowadzone miało być przy użyciu ma-
teriałów wybuchowych (MW). 

W zależności od warunków geologiczno-górniczych 
urobek miał być wybierany z zastosowaniem ładowarki 
zgarniakowej ZPP-1 lub ręcznie. W związku z tym, że 
wyrobisko prowadzone było o nachyleniu powyżej 25° 
zabudowany został przedział odstawczy i przedział dla 
przejścia ludzi. 

Lokalizację wyrobisk górniczych zaprezentowano na 
mapie (rys. 1).

2. Warunki geologiczno-górnicze

Roboty górnicze, mające na celu wykonanie prze-
cinki badawczej, były prowadzone w I stopniu zagro-
żenia wodnego, IV kategorii zagrożenia metanowego 
oraz klasie B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Pokład 330 w rejonie przecinki występował jako jed-
na ława węgla o sumarycznej grubości 1,80÷2,00 m, 
jednak w tej partii pokład charakteryzuje się licznymi 
ścienieniami i wyklinowaniami i wówczas jego grubość 
wynosi 1,3÷1,4 m. Przecinka była drążona w pokładzie 
330 oraz słabo zwięzłych łupkach ilastych zalegających 
w stropie bezpośrednim, które charakteryzują się niskimi 
parametrami wytrzymałościowymi skał i są skłonne do 
opadów warstw stropowych (rys. 2).

mgr inż. SZYMON ADAMECKI
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, Czechowice-Dziedzice 

mgr inż. PIOTR ADAMIEC, dr inż. SEWERYN TCHÓRZEWSKI
Politechnika Śląska, Zabrze

Drążenie wyrobisk korytarzowych 
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w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”
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Rys. 3. Schemat kotwienia obudowy w przecince badawczej nr 1

Rys. 2. Przekrój profilu geologicznego przecinki badawczej nr 1

kotwie strunowe wklejane o nośności min. 320 kN i długości min. 8 m

podciągi z kształtownika V32

odrzwia obudowy ŁPSpA–V32/4/7,2×3,5
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Rys. 4. Przekrój poprzeczny przez przecinkę badawczą nr 1 w trakcie wykonywania wyrobiska:
1 – rurociągi, 2 – przejście dla pieszych, 3 – stojaki drewniane lub stalowe, 4 – kolejka podwieszana, 5 – lutniociąg, 6 – przenośnik zgrzebłowy

3. Prowadzenie robót górniczych w wyrobisku

3.1. Rodzaj i typ obudowy

Obudowa przecinki zaprojektowana została przez 
rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego i obejmo-
wała dwa elementy zarówno łuki stalowe, jak i kotwie. 
Obudowę łukową wyrobiska stanowiła obudowa podatna 
spłaszczona typu ŁPSpA-10/V32/4/7,2×3,5 budowana 
w podziałce co 0,75 m, wykonana ze stali HŁCOOR 
S480, S480W lub G480V. Dodatkowe wzmocnienie 
obudowy stanowiły podciągi stalowe z kształtownika V32 
w rozstawie do 2,4 m, zabudowane w stropie wyrobiska 
i przykotwione kotwiami strunowymi o nośności min. 
350 kN i długości min. 8 m. Ze względu na bardzo niską 
wytrzymałość skał w rejonie lokalizacji dowierzchni 
(Rcmin.= 11 MPa) wzmacnianie za pomocą kotwienia re-
alizowane było bezpośrednio za strefą przodka (do 20 m). 
Na rysunku 3 zaprezentowany został schemat kotwienia 
obudowy przecinki badawczej.

3.2. Drążenie wyrobiska

Po potwierdzeniu danych mierniczo-geologicznych, 
dotyczących nachylenia wyrobiska, podjęto decyzję o wy-
cofaniu kombajnu AM-75/BZ-1. Po wycofaniu kombajnu 
ze skrzyżowania planowanej przecinki i chodnika kierun-
kowego nr 8 rozpoczęto drążenie wyrobiska za pomocą 
materiałów wybuchowych. 

Roboty strzałowe wykonywane były zgodnie z metryką 
strzałową opracowaną przez Dział TS KWK „Silesia” 
i zatwierdzoną przez KDG KWK „Silesia”.

Na potrzeby wykonywania robót strzałowych opraco-
wane zostały dwie metryki. Pierwsza zakładająca zabiór na 
1,20 m oraz druga na 1,50 m, przy każdorazowym cyklu 
urabiania materiałami wybuchowymi. W pierwszym przy-
padku ilość materiału wybuchowego wynosiła 39 kg na 
jeden cykl. Maksymalny ładunek materiału wybuchowego 
do pojedynczego otworu strzałowego wynosił natomiast 
600 g. W drugim przypadku ilość materiału wybuchowe-
go na jeden cykl wynosiła 48 kg, natomiast maksymalny 
ładunek do pojedynczego otworu wynosił 750 g. Podczas 
wykonywania robót strzałowych zastosowano metanit 
specjalny ze środkiem inicjującym w postaci milisekundo-
wego zapalnika GZEM. Otwory strzałowe połączone były 
w sposób szeregowy, odpalanie ładunków prowadzone 
było elektrycznie, natomiast inicjacja następowała od dna 
otworu. Jako przybitkę stosowano glinę, glinę z piaskiem 
lub piasek w otoczkach papierowych. Przybitka wykony-
wana była ręcznie.

Drążenie wyrobiska rozpoczęto 14 czerwca 2013 roku, 
natomiast zbicie z chodnikiem kierunkowym nr 7 w po-
kładzie 330 nastąpiło 18 listopada 2013 roku.

Prace prowadzone były przez firmę zewnętrzną, czyli 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice SA przez 
pięć miesięcy, ze średnim postępem 2 m/d.
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Rys. 5. Dowierzchnia nr 1 ściany 334 w pokładzie 330:
1 – przedział przejścia dla załogi, 2 – przedział transportu materiałów (trasa przeciągarki łańcuchowej „Kolk”), 

3 – przenośnik zgrzebłowy  typu „Skat”

Rys. 6. Skrzyżowanie dowierzchni  nr 1 ściany 334  w pokład 330 oraz chodnika kierunkowego nr 8
w pokładzie 330. Na zdjęciu widoczne nachylenie napędu przenośnika w dowierzchni:
a – dowierzchnia ściany nr 334 w pokładzie 330, b – chodnik kierunkowy nr 8 w pokładzie 330, 

1 – napęd przeciągarki łańcuchowej typu „Kolk”, 2 – łańcuch przeciągarki typu „Kolk”, 
3 – napęd przenośnika zgrzebłowego typu „Skat” E180 WMJ, 4 – lutniociąg
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3.3. Transport i komunikacja

Konsekwencją dużego nachylenia pokładu, oprócz 
wspomnianej niemożliwości zastosowania kombajnu, 
była decyzja dotycząca sposobu transportu materiałów. 
Duże nachylenie wyrobiska dodatkowo generowało za-
grożenie dla pracującej załogi – pojawiała się możliwość 
samoistnego staczania się przedmiotów, dlatego zgodnie 
z wymogami przepisów zaistniała konieczność zabudowy 
osobnego przedziału transportu materiałów, odstawy urob-
ku i przejścia dla ludzi. W celu ułatwienia ruchu załogi, 
w przedziale przejścia ustawione zostały trapy schodowe 
oraz liny poręczowe zabudowane przy ociosie (rys. 4).

Odstawa urobku z drążonego wyrobiska prowadzona 
była za pomocą ładowarki zgarniakowej typu ZPP ciągu 
przenośników zgrzebłowych typu „Skat”, a następnie 
przenośnikami taśmowymi typu PIOMA, zlokalizowa-
nymi w chodniku kierunkowym nr 8, na główną odstawę 
kopalni. Transport materiałów był realizowany kolejkami 
spalinowymi podwieszanymi do stacji materiałowej zlo-
kalizowanej w okolicy skrzyżowania chodnika kierunko-
wego nr 8 i dowierzchni 1. 

Następnie za pomocą przeciągarki łańcuchowej typu 
„Kolk” dostarczany był na płycie ślizgowej po spągu 
do czoła przodka. Przeciągarka ta zastosowana została 
wcześniej do zbrojenia ściany 334. W skład przeciągarki 
łańcuchowej „Kolk” wchodzą następujące elementy: 
napęd łańcucha, jednostka napędowa, sanie transportowe 
oraz zwrotnia. Podstawowe dane techniczne urządzenia 
przedstawiają się następująco: całkowity ciężar wynosi 
około 52 t, maksymalna siła pociągowa i utrzymująca 
urządzenia wynosi 523 kN, natomiast maksymalna pręd-
kość przesuwu łańcucha wynosi 0,89 m/s.

3.4. Bezpieczeństwo prowadzonych prac

Prowadzenie robót górniczych bezwzględnie musi 
być realizowane w bezpieczny sposób. Drążenie wyro-
biska z nachyleniem sięgającym 30° jest dodatkowym 
wyzwaniem dla każdego oddziału lub firmy realizującej 
tego typu roboty górnicze, dlatego też, w trakcie wyko-
nywania omawianego wyrobiska podjęte zostały różno-
rodne działania minimalizujące możliwość zaistnienia 
niebezpiecznego zdarzenia (rys. 5 i 6). 

Do działań tych zaliczyć można:

• ustalenie kierunku drążenia wyrobiska „z góry na dół”,
• zastosowanie maszyn i urządzeń dostosowanych do 

pracy w dużym nachyleniu,
• wyposażenie przeciągarki łańcuchowej typu „Kolk” 

w zdalne sterowanie, pozwalające operatorowi na 
obsługę urządzenia z każdego miejsca w wyrobisku,

• zakaz składowania i magazynowania materiałów 
w wyrobisku (możliwość samoistnego staczania się),

• wykonanie osobnego przedziału – przejścia dla zało-
gi ogrodzonego od przedziałów przeznaczonych do 
transportu materiałów i urobku.

4. Podsumowanie

Wykonana dowierzchnia ze względu na bardzo 
duże nachylenie była pierwszym tego typu wyrobi-
skiem w Przedsiębiorstwie Górniczym  „Silesia”. Jego 
wydrążenie było możliwe dzięki podjęciu dwu istot-
nych decyzji o charakterze technicznym i organizacji, 
a mianowicie:

• zastosowaniu nowej technologii transportu materiałów 
po upadzie (przeciągarka „Kolk”), co pozwoliło na 
przyspieszenie transportu materiałów w nachylonym 
wyrobisku,

• wzmocnieniu obudowy bezpośrednio za postępem 
przodka, kotwiami strunowymi wklejanymi, co 
zwiększyło stateczność wyrobiska zlokalizowanego 
w otoczeniu skał o niskich parametrach wytrzymało-
ściowych.

Dodatkowo należy podkreślić bardzo dobrą współ-
pracę pomiędzy firmą zewnętrzną wykonującą roboty 
górnicze a PG „Silesia” oraz fachowość oddziałów reali-
zujących prace, co pozwoliło na realizację przedsięwzięcia 
bez znaczących problemów. 

Na uwagę zasługuje również fakt bezwzględnego 
stosowania się do przepisów bhp wszystkich osób pracu-
jących przy realizacji tego zadania, co w efekcie pozwoliło 
na bezpieczne wykonanie wyrobiska charakteryzującego 
się bardzo trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi.
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1. Wprowadzenie

W polskim górnictwie węglowym wykonuje się 
rocznie, pomimo trudności finansowych kopalń, kilka-
set kilometrów wyrobisk korytarzowych. Wyrobiska te 
zabezpieczone są przed skutkami ciśnienia górotworu, 
w zdecydowanej większości przypadków, obudową wy-
konaną z łukowych odrzwi ŁP. Odrzwia te wykonane są 
z kształtowników typu V. Obudowę wykonaną z łukowych 
odrzwi ŁP stosuje się również do zabezpieczania wyrobisk 
komorowych oraz odgałęzień i skrzyżowań wyrobisk ko-
rytarzowych. Typoszereg wielkości obudowy wykonanej 
z łukowych odrzwi ŁP ujęty jest w normie [1].

Różnorodność warunków geologiczno-górniczych 
w polskich kopalniach, występowanie wzmożonych, 
statycznych i dynamicznych oddziaływań górotworu 
na obudowę, powoduje duże trudności z bezpiecznym 
utrzymaniem wyrobisk korytarzowych, komorowych, jak 
również odgałęzień i skrzyżowań. Zmusza to kopalnie do 
zagęszczania odrzwi obudowy w zagrożonych odcinkach 
wyrobiska, dodatkowego wzmacniania obudowy lub 
przebudowy tych odcinków i stosowania w nich odrzwi 
o większej nośności. Taka sytuacja zmusza również projek-
tantów i konstruktorów obudów odrzwiowych do stałego 
rozwoju i modernizacji konstrukcji tych obudów. Celem 
tych prac jest skonstruowanie większej gamy obudów ko-
rytarzowych, które będą lepiej dostosowane do warunków 
geologiczno-górniczych oraz będą w bardziej skuteczny 
sposób zabezpieczać wyrobisko przed obciążeniami ze 
strony górotworu. W wyniku tych prac powstały obudowy 
łukowe typu ŁPrP, ŁPrw, Pro itd.

W 1992 roku opracowano normę PN-92/G-15000/05 
[2], która opisuje sposób wykonywania stanowiskowych 
odrzwi obudowy typu ŁP w stanie usztywnionym i podat-
nym. Podano w niej również wzory, które na podstawie 
charakterystyki pracy odrzwi pozwalają obliczyć szereg 
parametrów nośnościowo-deformacyjnych i wskaźników 
charakteryzujących badane odrzwia.

Na podstawie tej normy wykonywane są również 
badania odrzwi o innym kształcie niż ŁP, a schemat ich 
obciążenia jest w miarę możliwości adaptacją schematu 
opisanego w normie. 

dr inż. KRZYSZTOF PACZEŚNIOWSKI
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Stanowiskowe badania odrzwi obudowy chodnikowej 
dowolnego typu

Powstają jednak problemy związane głównie z ustale-
niem długości obciążenia czynnego oddziaływającego na 
odrzwia, która zgodnie z normą jest funkcją długości łuku 
stropnicowego. Tymczasem w niektórych konstrukcjach 
odrzwi pojęcia łuku stropnicowego i ociosowego (np. 
odrzwia obudowy typu ŁPrP) nie są tak jednoznaczne jak 
w przypadku typowych odrzwi obudowy ŁP. Powstała po-
trzeba zaproponowania metody określania długości czyn-
nego obciążenia odrzwi w badaniach stanowiskowych, 
która pozwoliłaby na porównywanie ze sobą wyników 
badań odrzwi o różnych kształtach. Jest ku temu okazja, bo 
przewidywana jest nowelizacja normy PN-92/G-15000/05. 
Nowa metoda badań w przypadku typowych odrzwi ŁP 
powinna być jednak zbieżna z dotychczasową (normo-
wą), aby można było porównywać wyniki badań nowych 
odrzwi z dotychczasowymi. 

Jest również w tym momencie możliwość przeanali-
zowania zakresu wyników badań odrzwi przedstawionych 
w normie PN-92/G-15000/05 i pozostawienie tych, które 
mają znaczenia dla praktyki górniczej i ewentualnie uzu-
pełnienie o nowe parametry, których ważność pojawiła 
się w trakcie stosowania normy.

2. Metodyka badania odrzwi obudowy typu ŁP 
według normy PN-92-G-15000-05

Zgodnie z treścią punktu 1.2 normy [2], stanowiskowe 
badania odrzwi pozwalają wyznaczać charakterystyki 
wytrzymałościowo-deformacyjne odrzwi niezbędne przy 
ocenie, kontroli i porównaniu parametrów wytrzymało-
ściowych odrzwi o różnej lub jednakowej wielkości, wy-
konanych z różnych kształtowników, zmontowanych jed-
nakowymi lub różnymi strzemionami. Obecnie dochodzą 
do tego jeszcze różne gatunki stali, z której wykonywane są 
kształtowniki na elementy odrzwi obudowy chodnikowej.

Norma PN-92-G-15000-05 [2] opisuje sposób wyko-
nywania stanowiskowych badań odrzwi obudowy typu 
ŁP, których konstrukcja przedstawiona jest w normie [1]. 
Badania dotyczą odrzwi badanych w stanie usztywnionym, 
a więc odrzwi, w których zablokowano możliwość zsuwu 
w złączach oraz odrzwi badanych w stanie podatnym, 
w których kształtowniki w złączach połączone są ze sobą 
za pomocą strzemion. Dzięki temu, pod wpływem obcią-
żenia kształtowniki w złączu mogą się względem siebie 
przesuwać, zapewniając tym samym podatność odrzwiom. 
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Norma [2] określa sposób wyznaczania długości czynnych 
i biernych obciążeń badanych odrzwi w zależności od 
długości poszczególnych elementów łukowych. Podano 
w niej również wzory, które na podstawie zarejestrowanych 
(analogowo lub cyfrowo) charakterystyk pracy odrzwi, 
pozwalają obliczyć szereg parametrów nośnościowo- 
-deformacyjnych i wskaźników charakteryzujących ba-
dane odrzwia.

2.1. Schemat obciążenia odrzwi

Odrzwia w stanowisku badawczym obciążane są zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w normie [2]. Wymagania 
te dotyczą między innymi długości elementów nacisko-
wych realizujących bierne i czynne obciążenie odrzwi, 
jak i ich położenia w stosunku do elementów odrzwi 
(łuków stropnicowych i ociosowych) w trójelementowych 
odrzwiach obudowy typu ŁP, a mianowicie:

I. Element naciskowy przyłożony jest do łuku stropni-
cowego odrzwi w połowie jego długości swobodnej 
(długość całkowita łuku pomniejszona o długości c 
zakładek między elementami odrzwi).

II. Całkowitą długość l4 elementów naciskowych (wy-
wierających obciążenie czynne na łuk stropnicowy 
odrzwi) oblicza się ze wzoru (rys. 1)

l4 = 0,65±0,05(ls – c1 – c3) (1)

III. Element naciskowy przyłożony jest do łuku ocioso-
wego odrzwi w połowie jego długości swobodnej 
(długość całkowita łuku pomniejszona o długość c 
zakładki między elementami odrzwi).

IV. Całkowitą długość l2 elementów naciskowych oblicza 
się ze wzoru (rys. 1)

l2 ≈ 0,3 l0 (2)

Długości elementów naciskowych l1 i l3 (rys. 1) jest 
stała i wynosi 200 mm.

2.2. Obliczanie wyników badań 

W trakcie badania odrzwi w stanowisku badawczym 
rejestruje się wartości następujących parametrów:

• zmniejszenie wysokości odrzwi (y),
• wartości poszczególnych sił czynnych (F4, F5, F6),
• wartości poszczególnych sił biernych (F1, F2, F3, F7, 

F8, F9),
• zmiany bezwzględnych wartości zsuwu w poszczegól-

nych złączach (Z),
• wartości reakcji w podporach (R1, R2).

Przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniu 
(odrzwia w stanie obciążonym) odczytuje się współrzędne 
punktów pomiaru deformacji naniesionych na obwodzie 
odrzwi. Korzystając z danych pomiarowych (pliki binar-
ne), zarejestrowanych podczas badania odrzwi, oblicza 
się na podstawie wzorów przedstawionych w normie [2] 
parametry nośnościowo-deformacyjne oraz wskaźniki.

3. Metodyka badania odrzwi o dowolnym kształcie

Polska norma PN-92-G-15000-05 [2] opisuje sposób 
badania trójelementowych odrzwi obudowy typu ŁP, które 
w okresie jej powstawania były powszechnie stosowane. 

Rys. 1. Schemat obciążenia odrzwi według PN-92-G-15000-05
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Wprowadzenie w 1993 roku do normy [1] i praktyki 
górniczej konstrukcji odrzwi czteroelementowych (strop-
nica składająca się z dwóch łuków), spowodowało, że 
przy tych samych wymiarach gabarytowych odrzwi i ich 
kształcie długość stropnicy odrzwi czteroelementowych 
jest większa od długości stropnicy drzwi trójelementowych 
(dla ŁP10 o około 37 %), co powodowało również zwięk-
szenie długości obciążenia czynnego, które jest funkcją 
swobodnej długości stropnicy. W rezultacie parametry 
wytrzymałościowe odrzwi trój- i czteroelementowych 
wyraźnie różnią się od siebie, co nie ma uzasadnienia 
z wytrzymałościowego punktu widzenia. Problem kom-
plikuje się jeszcze bardziej w przypadku odrzwi łukowych 
czy łukowo-prostych, gdzie rozgraniczenie między łukami 
stropnicowymi i ociosowymi nie zawsze jest jednoznaczne 
(rys. 2).

W związku tym można powiedzieć, że porównawczy 
schemat obciążenia odrzwi według normy [2] jest aktualny 
tylko dla odrzwi trójelementowych. Dla pozostałych kon-
strukcji odrzwi, aby wyniki ich badań były porównywalne, 
trzeba określić sposób wyznaczania czynnego i biernego 
obciążenia badanych odrzwi, jednak schemat obciążenia 
czynnego stropnicy odrzwi powinien być przynajmniej 
w pewnym zakresie zgodny ze schematem przyjętym 
w normie [2].

Po przeanalizowaniu kilku wariantów możliwych do 
zastosowania sposobów obciążenia odrzwi przyjęto wstęp-
ne założenie, że obciążenie czynne badanych odrzwi po-
winno być rozłożone na określonej szerokości tych odrzwi, 
proporcjonalnej do całkowitej szerokości, niezależnie 
od ich kształtu. Biorąc pod uwagę wyniki analitycznych 
i empirycznych badań odrzwi w stanie usztywnionym, 
przedstawione m.in. w pracy [3], można stwierdzić, że 
wraz ze zwiększaniem się długość czynnego obciążenia 
łuku stropnicowego nośność tych odrzwi wzrasta, aczkol-
wiek przyrost ten zależny jest od kształtu odrzwi.

Próbując nawiązać w nowym podejściu do normy [2], 
obliczono dla najczęściej spotykanych wielkości odrzwi 
procentowy stosunek szerokość obciążenia odrzwi wy-
nikający z normowej długości czynnego obciążenia łuku 
stropnicowego (cięciwa łuku) do maksymalnej szerokości 
odrzwi. Wyniki przedstawiono w tablicy 1. Minimalna 
i maksymalna wartość tego parametru wynika z przyjętej 
w normie [2] tolerancji długości obciążenia czynnego łuku 
stropnicowego (patrz wzór 1).

Analizując wyniki oraz możliwości i wyposażenie sta-
nowiska badawczego w Głównym Instytucie Górnictwa, 
można stwierdzić, że przyjęcie długości czynnego obcią-
żenia stropnicy badanych odrzwi odpowiadającej połowie 
maksymalnej szerokości odrzwi, przy uwzględnieniu 
tolerancji tego wymiaru wynoszącej ± 5 %, pozwala na 
spełnienie wymagania normy [2] dla odrzwi czteroelemen-
towych i daje wyraźnie mniejsze wartości w przypadku 
odrzwi trójelementowych. Tym samym można przyjąć, 
że dla odrzwi trójelementowych powinno się stosować 
dotychczasowy, normowy sposób ich obciążania, co po-
zwoli na porównywanie otrzymanych wyników z dotych-
czasowymi, natomiast dla pozostałych odrzwi proponuje 
się wprowadzenie takiej długości obciążenia elementów 
drzwi, aby czynnie obciążona była połowa maksymalnej 
szerokości badanych odrzwi. 

3.1. Schemat obciążenia odrzwi

Nowy sposób budowania schematu obciążenia odrzwi 
przedstawiono na przykładzie odrzwi obudowy łukowo-
-prostej typu ŁPrP (rys. 3).

I. Długość elementu naciskowego L1, realizującego 
obciążenie czynne odrzwi, oblicza się ze wzoru

L1 = 0,5 ±0,05 S (3)

Rys. 2. Konstrukcja odrzwi obudowy ŁPrP oraz SPŁ

Typ 
drzwi

Minimalna 
szerokość 

obciążenia odrzwi

Maksymalna 
szerokość 

obciążenia odrzwi

%

ŁP7 35 40

ŁP8 37 43

ŁP9 35 40

ŁP10 40 46

ŁP8/4 48 56

ŁP9/4 47 54

ŁP10/4 47 55

ŁP11/4 48 55

T a b l i c a   1

Szerokość obciążenia odrzwi wynikająca 
z normowej długości czynnego obciążenia odrzwi

ŁPrP

SPŁ
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II. Każde złącze podatne w odrzwiach jest podparte ele-
mentem naciskowym L2 o długości około 200 mm.

III. Elementy nośne odrzwi, które nie są obciążone w spo-
sób czynny, podparte są elementami naciskowymi L3. 
Całkowitą długość L3 elementów naciskowych oblicza 
się ze wzoru 

L3 ≈ 0,3 l0     (4)

 lecz nie powinna ona być mniejsza niż 300 mm.

IV. Elementy naciskowe L4 mają długość około 200 mm.

3.2. Obliczanie wyników badań

Zdecydowana większość wzorów dotyczących obli-
czania wyników stanowiskowych badań odrzwi obudowy, 
jak i oznaczenia pochodzą z normy [2]. Przedstawiono je 
w postaci dostosowanej do pozyskiwania i archiwizacji 
danych pomiarowych w postaci cyfrowej. Nowe parametry 
zaznaczono gwiazdką.

W przypadku badania odrzwi w stanie usztywnionym, 
najważniejszym parametrem jest maksymalna nośność 
Fmax odrzwi, a w przypadku odrzwi badanych w stanie 
podatnym – robocza nośność odrzwi FN.

Z uwagi na fakt, że wyniki badania odrzwi wyznaczane 
są za pomocą programów komputerowych na podstawie 
danych pomiarowych zapisanych dyskretnie w postaci 
cyfrowej, powstała potrzeba określenia warunków, przy 
których algorytm programu komputerowego „uznaje” 
wystąpienie zsuwu w złączu odrzwi. W wyniku zsuwu 
w złączu odrzwi następuje równocześnie:

• spadek wartości obciążenia czynnego,
• przemieszczenie się kształtowników względem siebie 

(określane jako długość zsuwu). 

Biorąc ten fakt pod uwagę, przyjęto, że zmniejszenie się 
wartości obciążenia czynnego o 10 kN przy równoczesnym 

zarejestrowaniu przemieszczenia się kształtowników między 
sobą, jednoznacznie określają wystąpienie zsuwu w złączu.

Po analizie zastosowania w praktyce parametrów 
deformacyjno-wytrzymałościowych oraz wskaźników 
dotyczących badanych odrzwi, które zdefiniowane są 
w normie [2], oraz po konsultacjach z projektantami i użyt-
kownikami obudowy, ograniczono liczbę tych parametrów 
i wskaźników. Ich opis przedstawiono w kolejnych pod-
rozdziałach. Oznaczenie parametrów i wskaźników, które 
przyjęto z normy [2], pozostawiono bez zmian.

3.2.1. Odrzwia badane w stanie usztywnionym

Dla odrzwi badanych w stanowisku w stanie usztyw-
nionym wyznaczane są następujące parametry:

• maksymalna nośność Fmax odrzwi obliczana według 
wzoru

       (5)
 
  gdzie: 

F  – wartość siły w i-tym siłowniku (w omawianym 
przykładzie siły F4, F5 i F6), 

n  – liczba punktów pomiarowych,
m – liczba siłowników realizujących obciążenie 

czynne,

• zmniejszenie wysokości odrzwi (yn) przy obciążeniu 
czynnym Fmax

 yn = Hw – HFmax
        (6)

 gdzie: 
Hw     – wysokość odrzwi w świetle przy obciążeniu 

wstępnym,
HFmax

– wysokość odrzwi w świetle przy obciążeniu 
odpowiadającym Fmax,

Rys. 3. Schemat obciążenia odrzwi według nowej metodyki

max11
max 
























= ∑∑

==

m

j
j

n

i
FF

obciążenie czynne

obciążenie bierne

S

W

l0

L1

L4

L2

L3



WIADOMOŚCI GÓRNICZE 2/2015 83

• wskaźnik maksymalnej nośności odrzwi k10 na jed-
nostkę masy

 (7)

gdzie: 
mc – całkowita masa odrzwi (bez akcesoriów).

3.2.2. Odrzwia badane w stanie podatnym

Dla odrzwi badanych w stanowisku w stanie podatnym 
wyznaczane są następujące parametry i współczynniki:

• początkowa nośność FNp* (rys. 4) odrzwi obliczana 
jako suma obciążenia czynnego przed pierwszym 
zsuwem, wyznaczana według wzoru

                (8)

gdzie: 
Fz11 –  nośność odrzwi przed pierwszym zsuwem,
m     –  jak we wzorze (5),

• robocza nośność odrzwi FN  (rys. 4) obliczana ze wzoru

     (9)

gdzie: 
Fz1j – nośność odrzwi przed j-tym zsuwem,
jz     – liczba zsuwów odrzwi w złączach,

• nośność końcowa odrzwi FN k* (rys. 4) obliczana jako 
suma obciążenia czynnego przed ostatnim zsuwem, 
wyznaczana według wzoru

               (10)

gdzie:
Fz1k –  nośność odrzwi przed ostatnim zsuwem,
m     –  jak we wzorze (5),

•	 maksymalna nośność FNmax
* odrzwi, obliczana jako 

maksymalna wartość sumy obciążenia odrzwi przed 
zsuwem, wyznaczana według wzoru

   (11)

• minimalna nośność FNmin
* odrzwi, obliczana jako 

minimalna wartość sumy obciążenia odrzwi przed 
zsuwem, wyznaczana według wzoru

    (12)

• całkowite zmniejszenie wysokości yn obliczane ze 
wzoru

yn = Hw – Hk    (13)

gdzie:
Hw – jak we wzorze (6),
Hk – wysokość jaką odrzwia posiadają w momencie 

zakończenia badania,

• wskaźnik roboczej nośności odrzwi k11 na jednostkę 
masy

     (14)

• stopień wykorzystania maksymalnej nośności odrzwi 
k4 obliczany ze wzoru

           (15)

• liczba zsuwów Lz w poszczególnych złączach odrzwi,
• całkowita długość zsuwu Dz w poszczególnych złą-

czach odrzwi,
• suma całkowitych długości zsuwów SDz ze wszystkich 

złączy,
• geometria odrzwi przed i po badaniu, np. w postaci gra-

ficznej przedstawionej na rysunku 5, z zaznaczeniem 
miejsca, w którym wystąpiła maksymalna deformacja 
odrzwi po ich usztywnieniu.

Rys. 4. Charakterystyka pracy odrzwi z zaznaczonymi parametrami nośnościowymi
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3.3. Kryterium zakończenia badania

Aby wyniki badań różnych typów odrzwi obudowy były 
ze sobą porównywalne, trzeba określić moment zakończenia 
badania. W odrzwiach badanych w stanie usztywnionym 
założono, że próbę należy zakończyć w momencie, gdy 
wartość obciążenia czynnego zmniejszy się o 20 % w sto-
sunku do maksymalnej nośności Fmax odrzwi.

W przypadku odrzwi badanych w stanie podatnym 
zagadnienie momentu zakończenia badania jest bardziej 
złożone. W odrzwiach obudowy typu ŁP osiągnięcie pod-
czas badania zmniejszenia wysokości odrzwi w wyniku 
zsuwu w złączach o 20 % w stosunku do ich początkowej 
wysokości jest osiągalne. Ale w przypadku, np. odrzwi  
łukowo-prostych osiągnięcie ich obniżenia o 20 % w wyni-
ku zsuwu w złączach jest praktycznie niemożliwe. Wynika 
to z cech konstrukcyjnych tych odrzwi oraz ich nośności 
maksymalnej, będącej często na granicy nośności zsuw-
nej. W takim wypadku powinno się przyjąć indywidualne 
kryteria zakończenia badania dla danej konstrukcji odrzwi, 
określone np. w warunkach technicznych.

3.4. Informacje o badanych odrzwiach

Do potrzeb porównywania wyników badań odrzwi, 
konieczna jest archiwizacja informacji dotyczących 
konstrukcji odrzwi, ich wymiarów itd., jak i schematu 
ich obciążenia podczas badania. Informacje, dotyczące 
odrzwi, powinny zawierać:

• typ odrzwi obudowy chodnikowej,
• rysunek odrzwi,
• typ kształtownika, z którego wykonano elementy 

odrzwi,
• typ i liczbę strzemion w złączu oraz moment dokręce-

nia nakrętek śrub strzemion,
• stan powierzchni kształtowników (szczególnie w ob-

szarach współpracy kształtowników w złączu),
• długość i promień gięcia elementów odrzwi,

• gatunek stali, z której wykonano elementy odrzwi,
• granicę plastyczności Re, wytrzymałość na rozciąganie 

Rm oraz wydłużenie A5 stali, z której wykonano elemen-
ty odrzwi (najlepiej na podstawie próby rozciągania),

• szerokość i wysokość odrzwi w świetle mierzone po 
wstawieniu odrzwi do stanowiska,

• współrzędne punktów pomiaru deformacji odrzwi 
zarejestrowane przed i po badaniu.

Informacje, dotyczące schematu obciążenia odrzwi, 
powinny zawierać:

• długość elementów obciążających realizujących ob-
ciążenie czynne odrzwi,

• długość elementów obciążających realizujących ob-
ciążenie bierne odrzwi,

• schemat obciążenia odrzwi w postaci graficznej.

4. Podsumowanie

• Nowa metodyka badań pozwoli badać odrzwia obu-
dowy stalowej o dowolnym kształcie, wykonane 
z różnych kształtowników w celu porównania ich 
parametrów deformacyjno-nośnościowych.

• Wykorzystując opisaną w artykule metodę, można 
wyznaczać na podstawie stanowiskowych badań 
parametry wytrzymałościowe odrzwi obudowy dla 
dowolnego schematu ich obciążenia.
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Rys. 5. Kształt odrzwi przed (linia ciągła) i po badaniu (linia przerywana)
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dr inż. Katarzyna Stanienda
Politechnika Śląska, Gliwice

Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych 
na świecie i w Polsce w roku 2013

1. Wstęp

Rok 2013, podobnie jak lata poprzednie, charaktery-
zował się znacznymi zmianami w wielkości produkcji 
surowców mineralnych. W przeciwieństwie jednak do 
roku poprzedniego, w przypadku większości surowców 
mineralnych odnotowano zmiany o charakterze wzrosto-
wym, w mniejszym stopniu, o charakterze spadkowym. 
Natomiast wielkość produkcji trzech surowców utrzymała 
się na poziomie z 2012 roku.

W 2013 roku zaobserwowano ponownie prawidło-
wość, wskazującą na fakt pozyskiwania większości su-
rowców mineralnych w państwach Azji, Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Podobnie jak w latach poprzednich, także 
w 2013 roku, wśród krajów Azji dominują Chiny, które 
są też nadal czołowym eksporterem i importerem wielu 
surowców mineralnych. W czołówce światowych produ-
centów wielu surowców utrzymują się nadal, kraje, takie 
jak: USA, Rosja, Australia, Kanada, RPA, Meksyk, Chile, 
Peru oraz Brazylia. Ponadto swoją obecność zaznaczają 
również państwa Ameryki Południowej takie jak: Boliwia, 
Argentyna i Kolumbia. Z państw Europy pojawiają się 
też nadal Niemcy, Finlandia, Grecja, Ukraina, Białoruś, 
Hiszpania, z krajów Afryki – Maroko, Kongo, Rwanda, 
Mozambik, Botswana i Sierra Leone, a z państw Azji – 
Arabia Saudyjska, Turcja, Iran, Indie, Japonia, Kazachstan, 
Uzbekistan, Tadżykistan, Korea Płd., Mongolia i Kirgizja, 
a także Indonezja, położona w obszarze Azji Południowo-
-Wschodniej i Oceanii. 

W artykule scharakteryzowano trendy zaobserwowane 
w 2012 roku, w produkcji górniczej podstawowych su-
rowców mineralnych w świecie. Przedstawiono również 
czołowych producentów wraz z wielkością produkcji. 
Dane te zestawiono w tablicy 1. Z uwagi na pozyskanie da-
nych z materiałów opublikowanych w 2014 roku, niektóre 
z danych, prezentujących wielkość produkcji surowców 
mineralnych w 2013 roku, to wartości szacunkowe.

2. Charakterystyka produkcji

2.1. Metale i kamienie szlachetne

2.1.1. Złoto [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wielkość produkcji złota kolejny raz 
wzrosła, od 2 690 Mg (2012 r.) do 2 770 Mg. Wzrost ten 
związany był ze zwiększeniem pozyskiwania tego meta-
lu, głównie w Chinach, od 403 Mg (2012 r.) do 420 Mg 
(2013 r.), i w Australii, od 250 Mg (2012 r.) do 255 Mg 
(2013 r.). W USA, odnotowano spadek produkcji złota, 
z 235 Mg (2012 r.) na 227 Mg (2013 r.). Czwarte miejsce 
wśród czołowych producentów złota zajmuje nadal Rosja 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 220 Mg), piąte – Peru 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 150 Mg), szóste – RPA 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 145 Mg), siódme – Kanada 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 120 Mg), a ósme – Meksyk 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 100 Mg). 

W Polsce, wielkość produkcji złota, pozyskanego  
z rud miedzi, utrzymała się na poziomie z 2012 roku 
– około 0,431 Mg. 

Cena złota, w 2013 r., wynosiła 1400 USD za uncję 
(1 uncja = 31,103496 g).

2.1.2. Srebro [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wzrosła też ponownie wielkość produk-
cji srebra, od 25 500 Mg (2012 r.) do 26 000 Mg. Wzrost 
ten był efektem zwiększenia wydobycia srebra u czo-
łowych producentów. W Meksyku wielkość produkcji 
wzrosła, od 5 360 Mg (2012 r.) do 5 400 Mg (2013 r.), 
w Chinach, od 3 900 Mg (2012 r.) do 4 000 Mg (2013 r.), 
a w Peru, od 3 480 Mg (2012 r.) do 3500 Mg (2013 r.). 
Czwarte miejsce wśród czołowych producentów srebra 
zajmują wspólnie Australia i Rosja (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 1 700 Mg), piąte – wspólnie Boliwia i Chile 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 1 200 Mg), szóste – Polska 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 1 150 Mg), siódme 
– USA (produkcja w 2013 r. – 1 090 Mg), a ósme  
– Kanada (wielkość produkcji w 2013 r. – 720 Mg). 

W Polsce, wielkość pozyskiwania  srebra  spadła, 
w 2013 roku, z 1342 Mg (2012 r.) na 1150 Mg.

Cena srebra rafinowanego, w 2013 r., wynosiła 23,80 
USD za uncję (1 uncja = 31,103496 g).
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2.1.3. Platyna i platynowce [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się też wzrostem wielkości 
produkcji platyny i platynowców, od 384 Mg (2012 r.) do 
403 Mg. W roku tym, wielkość produkcji platyny wzrosła, 
od 183 Mg (2012 r.) do 192 Mg, a palladu, od 201 Mg 
(2012 r.) do 211 Mg. Wzrost wielkości produkcji platyny 
i platynowców, był wynikiem zwiększenia pozyskiwania 
tych metali szlachetnych u czołowych producentów. 
W RPA, wielkość produkcji wzrosła, od 207 Mg (2012 r.) 
do 222 Mg (2013 r.), w Rosji, od 106 Mg (2012 r.) do 
107 Mg (2013 r.), a w Zimbabwe, od 20 Mg (2012 r.) do 
21 Mg (2013 r.). 

Miejsce czwarte w czołówce światowej zajmuje 
obecnie Kanada (wielkość produkcji w 2013 r. – 20 Mg), 
a piąte – USA (wielkość produkcji w 2012 r. – 16,2 Mg). 

W 2013 r., cena platyny wynosiła 1511 USD za uncję, 
palladu – 736 USD za uncję, rodu – 1095 USD za uncję, 
irydu – 921 USD za uncję, a rutenu – 81 USD za uncję  
(1 uncja = 31,103496 g). 

2.1.4. Diamenty naturalne [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się również większą pro-
dukcją diamentów przemysłowych, od 75 mln kr (2012 r.) 
do 80 mln kr. Wzrost ten był efektem zwiększenia wydo-
bycia głównie w Botswanie, od 20 mln kr do 22 mln kr. 
W Kongo i w Rosji produkcja utrzymała się na poziomie 
z 2012 roku, w Kongo – 17 mln kr, a w Rosji – 15 mln kr. 

Czwarte miejsce w czołówce światowej zajmuje obec-
nie Australia (wielkość produkcji w 2013 r. – 11 mln kr), 
a piąte – RPA (wielkość produkcji w 2013 r. – 4 mln kr).

Grupa surowców
mineralnych

Rodzaj surowców
mineralnych

Jednostka
miary

Wielkość 
produkcji
ogółem

Czołowi producenci i wielkość ich produkcji Wielkość 
produkcji
w Polsce1 2 3

Metale 
i kamienie 
szlachetne

złoto Mg 2 770 Chiny                   420 Australia             255 USA                   227 0,431*

srebro Mg 26 000 Meksyk             5 400 Chiny              4 000 Peru                3 500 1 150*

platyna i platynowce Mg 403 RPA                      222 Rosja                 107 Zimbabwe            21 0,176*

diamenty naturalne 106 kr 80 Botswana               22 Kongo                  17 Rosja                   15 -

Metale
kolorowe

miedź 103 Mg 17 900 Chile                 5 700 Chiny              1 650 Peru                1 300 430

cynk 103 Mg 13 500 Chiny                5 000 Australia          1 400 Peru                1 290 73

cyna (koncentrat) 103 Mg 230 Chiny                   100 Indonezja             40 Peru                  26,1 -

ołów 103 Mg 5 400 Chiny                3 000 Australia             690 USA                   340 60

kadm Mg 21 800 Chiny                7 400 Korea Płd.       3 900 Japonia           1 900 400**

rtęć Mg 1 810 Chiny                1 350 Kirgizja               250 Chile i Rosja        50 -

ind Mg 770 Chiny                   410 Korea Płd.          150 Japonia                71 -

ren (z molibdenu) kg 53 000 Chile               27 000 USA                8 100 Polska             6 000 6 000

Metale
lekkie 

lub ich rudy

boksyt (ruda glinu) 103 Mg 259 000 Australia         77 000 Chiny            47 000 Brazylia         34 200 -

magnez 103 Mg 910 Chiny                   800 Rosja                    30 Izrael                    28 -

beryl Mg 240 USA                     220 Chiny                    20 Mozambik              2 -

tytan (gąbka) Mg 222 Chiny                  100 Rosja                    45 Japonia                40 -

rutyl naturalny (TiO2) 103 Mg 770 Australia              450 RPA                    120 Sierra Leone        90 -

ilmenit (FeTiO3) 103 Mg 6 790 RPA                  1 100 Chiny                  950 Australia             940 -

Metale
staliwne 
lub ich
rudy

ruda żelaza 106 
Mg 2 950 Chiny                1 320 Australia             530 Brazylia              398 -

nikiel 103 Mg 2 490 Filipiny 
i Indonezja           440 Rosja                  250 Australia             240 0,276*s

ruda manganu 103 
Mg 17 000 RPA                  3 800 Australia i Chiny 

                        3 100 Gabon             2 000 -

chromit (ruda chromu) 103 Mg 26 000 RPA                 11 000 Kazachstan     4 000 Indie                3 900 -

kobalt Mg 120 000 Kongo             57 000 Kanada           8 000 Chiny              7 100 -

molibden Mg 270 000 Chiny            110 000 USA              61 000 Chile             36 500 -

wolfram (koncentrat) Mg 71 000 Chiny              60 000 Rosja              2 500 Kanada           2 200 -

tantal (Ta2O5) Mg 590 Rwanda               150 Brazylia              140 Kongo                110 -

niob (Nb2O5) Mg 51 000 Brazylia           45 000 Kanada           5 000 Pozostali 
producenci         700 -
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Tabl ica 1

na świecie i w Polsce w 2013 roku

a – szacunkowo, b – za rok 2010, c – bastnasytu, d – z monacytu, e – z tincalu i kernitu,
f – z tincalu, colemanitu i ulexytu, g – andaluzyt, h – cyanit, i – sillimanit, s – siarczan niklu
kr – karat metryczny, tj. 0,2 g, REO – Rare Earth Oxides, czyli pierwiastki ziem rzadkich
* – metale współwystępujące w polskich rudach miedzi
** – metale współwystępujące w polskich rudach cynkowo-ołowiowych

W 2013 roku, cena diamentów przemysłowych wyno-
siła 16,90 USD za karat (1 karat/kr = 0,200 g). 

2.2. Metale kolorowe

2.2.1. Miedź [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, odnotowano też wzrost wielkości pro-
dukcji miedzi, od 16 900 tys. Mg (2012 r.) do 17 900 tys. 
Mg. Wzrost ten związany był ze zwiększeniem pozyski-
wania tego metalu głównie w Chile, od 5 430 tys. Mg 
(2012 r.) do 5 700 tys. Mg (2013 r.) i w Chinach, od 
1 630 tys. Mg (2012 r.) do 1 650 tys. Mg (2013 r.). W Peru, 
wielkość produkcji utrzymała się na poziomie z 2012 
roku – 1 300 tys. Mg. Miejsce czwarte wśród czołowych 
producentów zajmują nadal USA (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 1 220 tys. Mg), piąte – Australia (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 990 tys. Mg), szóste – Rosja (wielkość 

produkcji w 2013 r. – 930 tys. Mg), siódme – Kongo (wiel-
kość produkcji w 2013 r. – 900 tys. Mg), a ósme – Zambia 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 830 tys. Mg). 

W Polsce, która zajmuje obecnie dwunastą pozycję, 
wielkość produkcji wzrosła, w porównaniu z rokiem 
2012, od 427 tys. Mg do 430 tys. Mg.

Cena miedzi, w 2013 r., wahała się od 332 do 340 
centów amerykańskich za funt miedzi (1 lb − funt/pound 
= 0,453592 kg), w zależności od typu surowca.

2.2.2. Cynk [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, nie odnotowano zmian w wielkości 
produkcji cynku, która utrzymała się na poziomie z 2012 
roku – 13 500 tys. Mg. Nieznaczne wahania w wielkości 
pozyskiwania tego metalu, wystąpiły u czołowych pro-
ducentów. Wzrost produkcji odnotowano w Chinach, od 
4 900 tys. Mg (2012 r.) do 5 000 tys. Mg (2013 r.) i w Peru, 

Grupa surowców
mineralnych

Rodzaj surowców
mineralnych

Jednostka
miary

Wielkość 
produkcji
ogółem

Czołowi producenci i wielkość ich produkcji Wielkość 
produkcji
w Polsce1 2 3

Surowce
energetyczne

węgiel kamienny 106  Mg 7 126a Chiny                3 561 USA                    834 Indie                   568 68,399

węgiel brunatny 106 Mg 697a Niemcy                 183 Rosja                    73 USA                     70 66,139

ropa naftowa 103 bbl/dzień 88 940 Rosja              10 900 Arabia Saudyjska
                        9 900 USA                8 453 27,68a

gaz ziemny 109 m3 3 926 USA                     690 Rosja                 669 Katar                 162 5,489

Surowce 
nuklearne

uran 103 Mg 59,637 Kazachstan     22,574 Kanada           9,332 Australia            6,35 -

cyrkon 
(piaski cyrkononośne, 
65-66 % ZrO2+HfO2)

103 Mg 1 440 Australia              600 RPA                    360 Chiny                 140 -

ziemie rzadkie (REO) Mg 110 000 Chiny            100 000 USA                4 000 Indie                2 900 -

Surowce
chemiczne

fosfaty 
(fosforyty i apatyt) 103 Mg 224 000 Chiny              97 000 USA              32 300 Maroko i Sahara 

Zachodnia     28 000 -

potas (K2O) 103 Mg 34 600 Kanada           10 500 Rosja              5 300 Białoruś          4 900 -

sól kamienna 106  Mg 264 Chiny                     71 USA                   40,1 Indie                     18 3,9

siarka rodzima 106 Mg 69 Chiny                     10 USA                     9,1 Rosja                  7,3 1,2

gips 106 Mg 160 Chiny                     50 USA                   16,3 Iran                      14 1,4

kaolin 103 Mg 37 000 Uzbekistan        7 000 USA                5 950 Niemcy           4 500 268

antymon Mg 163 000 Chiny            130 000 Rosja              6 500 Boliwia            5 000 -

fluoryt 103 Mg 6 700 Chiny                4 300 Meksyk           1 240 Mongolia            350 -

baryt 103 Mg 8 500 Chiny                3 800 Indie                1 500 Maroko               850 -

bor (B2O3) 103 Mg 4 900 Turcja                3 000 Argentyna          700 Chile                  450 -

soda rodzima (trona) 103 Mg 53 200 USA                11 400 Turcja              1 800 Kenia                 500 -

Surowce
ogniotrwałe

perlit 103 Mg 3 000 Grecja i Turcja 
                       po 800 Iran                     500 USA                   376 -

magnezyt 103 Mg 5 960 Chiny                4 000 Rosja                  400 Turcja                 300 97

wermikulit 103 Mg 420 RPA                      130 USA                    100 Brazylia               55 -

sillimanit, andaluzyt 
i cyanit 103 Mg 440 RPA                    220g USA                95g,h,i Francja          65 g,h,i -
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od 1 280 tys. Mg (2012 r.) do 1 290 tys. Mg (2013 r.). 
W Australii, zaznaczył się spadek wielkości produkcji 
cynku, z 1 510 tys. Mg (2012 r.) na 1 400 tys. Mg (2013 r.). 
Miejsce czwarte w czołówce światowej zajmują obecnie 
Indie (wielkość produkcji w 2013 r. – 800 tys. Mg), pią-
te – USA (wielkość produkcji w 2013 r. – 760 tys. Mg), 
szóste – Meksyk (wielkość produkcji w 2013 r. – 600 tys. 
Mg), siódme – Kanada (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 550 tys. Mg), a ósme – Boliwia (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 400 tys. Mg). 

W Polsce, wielkość produkcji cynku spadła w 2013 
roku, ze 100 tys. Mg (2012 r.) na 73 tys. Mg.

Cena cynku, w 2013 r., wahała się od 87 do 96 cen-
tów amerykańskich za funt (1 lb− funt/pound = 0,453592 
kg) cynku metalicznego, w zależności od pochodzenia 
surowca.

2.2.3. Cyna [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się ponownym spad-
kiem produkcji cyny, z 240 tys. Mg (2012 r.) na 230 tys. 
Mg. Spadek ten związany był ze zmniejszeniem pozyski-
wania tego metalu u czołowych producentów. W Chinach, 
wielkość produkcji spadła, ze 110 tys. Mg (2012 r.) na 
100 tys. Mg (2013 r.), w Indonezji, z 41 tys. Mg (2012 r.) na 
40 tys. Mg (2013 r.), a w Peru, utrzymała się na poziomie 
z roku 2012 – 26,1 tys. Mg. Czwartą pozycję w czołówce 
światowych producentów cyny zajmuje nadal Boliwia 
(produkcja w 2013 r. – 18 tys. Mg), piątą – Brazylia (wiel-
kość produkcji w 2013 r. – 11,9 tys. Mg), szóstą – Birma 
(produkcja w 2013 r. – 11 tys. Mg) siódmą – Australia 
(produkcja w 2013 r. – 5,9 tys. Mg), a ósmą – Wietnam 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 5,4 tys. Mg).

Cena cyny, w 2013 r., wahała się od 1010 do 1 340 
centów amerykańskich za funt (1 lb − funt/pound =  
0,453592 kg) cyny rafinowanej.

2.2.4. Ołów [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wzrosła ponownie wielkość produkcji 
ołowiu, od 5 170 tys. Mg (2012 r.) do 5400 tys. Mg. Wzrost 
ten związany był z podwyższeniem wydobycia oło-
wiu głównie w Chinach, od 2 800 tys. Mg (2012 r.) do 
3 000 tys. Mg (2013 r.), i w Australii, od 648 tys. Mg 
(2012 r.) do 690 tys. Mg (2013 r.). W USA, odnotowano 
spadek wielkości produkcji ołowiu, z 345 tys. Mg (2012 r.) 
na 340 tys. Mg (2013 r.). Czwarte miejsce zajmuje nadal 
Peru (wielkość produkcji w 2013 r. – 250 tys. Mg), piąte 
– Meksyk (wielkość produkcji w 2013 r. – 220 tys. Mg), 
szóste – Indie (wielkość produkcji w 2013 r. – 120 tys. 
Mg), siódme – wspólnie, Boliwia i Rosja (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 90 tys. Mg), a ósme – Szwecja (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 62 tys. Mg). 

W Polsce, która zajmuje obecnie dziewiąte miejsce, 
wielkość produkcji tego surowca wzrosła, w porówna-
niu z 2012 rokiem, od 58 tys. Mg do 60 tys. Mg. 

Cena ołowiu, w 2013 r., wahała się od 94 do 114 cen-
tów amerykańskich za funt (1 lb − funt/pound = 0,453592 
kg) ołowiu rafinowanego.

2.2.5. Kadm [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się również wzrostem 
wielkości produkcji kadmu, od 20 900 Mg (2012 r.) do 
21 800 Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia pozyski-
wania tego surowca u czołowych producentów. W Chinach 
wielkość produkcji wzrosła, od 7 300 Mg (2012 r.) do 
7 400 Mg (2013 r.), w Korei Południowej, od 3 000 Mg 
(2012 r.) do 3 900 Mg (2013 r.), a w Japonii, od 1 800 Mg 
(2012 r.) do 1 900 Mg (2013 r.). Pozycję czwartą w czo-
łówce światowych producentów kadmu zajmuje nadal 
Meksyk (wielkość produkcji w 2013 r. – 1 630 Mg), piątą 
– Kazachstan (wielkość produkcji w 2013 r. – 1 400 Mg), 
szóstą – Rosja (wielkość produkcji w 2013 r. – 850 Mg), 
siódmą – Kanada (wielkość produkcji w 2013 r. – 800 Mg), 
a ósmą – Peru (wielkość produkcji w 2013 r. – 685 Mg). 

W Polsce, która zajmuje obecnie dwunastą pozycję 
w czołówce światowej, w roku 2013, ilość kadmu, pozy-
skanego z rud cynkowo-ołowiowych, spadła, z 530 Mg 
(2012 r.) na 400 Mg.

Cena kadmu, w 2013 r., wynosiła 1,95 USD za kilo-
gram kadmu metalicznego.

2.2.6. Rtęć [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W przypadku rtęci, w 2013 roku, nie odnotowano 
zmian w wielkości produkcji, która utrzymała się na 
poziomie z roku 2012 roku – 1 810 Mg. Brak zmian był 
efektem utrzymania się wielkości pozyskiwania rtęci na 
poziomie z 2012 roku , w Chinach – 1 350 Mg (2012 r.), 
a w Kirgizji – 250 Mg. W Chile, odnotowano spadek 
wielkości produkcji, z 52 Mg (2012 r.) na 50 Mg (2013 r.). 
Kraj ten zajmuje obecnie trzecie miejsce w czołówce 
światowych producentów rtęci wraz z Rosją (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 50 Mg). Czwartą pozycję wśród 
czołowych producentów rtęci zajmuje obecnie Peru (wiel-
kość produkcji w 2013 r. – 40 Mg), piątą – Tadżykistan 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 30 Mg), a szóstą – Meksyk 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 20 Mg). 

Cena rtęci, w roku 2013, wynosiła, ponownie jak 
w roku poprzednim, wynosiła 1850 USD za flaszkę 
(1 flaszka = około 34,47 kg).

2.2.7. Ind [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, nie był natomiast korzystny dla produk-
cji indu, której wielkość spadła, z 782 Mg (2012 r.) na 
770 Mg. Spadek ten związany był ze zmniejszeniem po-
zyskiwania tego surowca głównie w Korei Południowej, ze 
165 Mg (2012 r.) na 150 Mg (2013 r.). W Chinach, wiel-
kość produkcji wzrosła, od 405 Mg (2012 r.) do 410 Mg 
(2013 r.), a w Japonii, utrzymała się na poziomie z roku 
2012 – 71 Mg. Czwarte miejsce w czołówce światowych 
producentów indu zajmuje obecnie Kanada (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 65 Mg), piąte – Belgia (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 30 Mg), szóste – Rosja (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 13 Mg), a siódme – Peru (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 10 Mg). 
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Cena indu, w 2013 r., wahała się od 570 do 620 USD 
za kilogram.

2.2.8. Ren [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013 charakteryzował się też ponownym wzro-
stem wielkości produkcji renu, od 52 600 kg (2012 r.) do 
53 000 kg. Wzrost ten był efektem zwiększenia pozyski-
wania tego metalu u głównie w USA, od 7 910 kg (2012 r.) 
do 8 100 kg (2013 r.) oraz u mniejszych producentów. 
W Chile i Polsce, wielkość produkcji utrzymała się na 
poziomie z 2012 roku, w Chile – 27 000 kg, a w Polsce 
– 6 000 kg. 

Czwartą pozycję wśród czołowych producentów renu 
zajmuje nadal Uzbekistan (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 5 400 kg), piątą – Kazachstan (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 3 000 kg), a szóstą – Rosja (wielkość produk-
cji w 2013 r. – 1 500 kg), a siódmą – Armenia wielkość 
produkcji w 2013 r. – 350 kg). 

W 2013 roku, cena renu wynosiła od 3 200 do 3 400 
USD za kilogram, w zależności od rodzaju surowca.

2.3. Metale lekkie lub ich rudy

2.3.1. Boksyt [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Wielkość produkcji boksytu, w 2013 roku, wzrosła, 
od 258 000 tys. Mg (2012 r.) do 259 000 tys. Mg. Wzrost 
ten związany był ze zwiększeniem wydobycia boksytów 
głównie w Australii, od 76 300 tys. Mg (2012 r.) do 
77 000 tys. Mg (2013 r.) i w Brazylii od 34 000 tys. Mg 
(2012 r.) do 34 200 tys. Mg (2013 r.). W Chinach, wielkość 
wydobycia boksytów utrzymała się na poziomie z 2012 
roku – 47 000 tys. Mg. 

Czwarte miejsce wśród czołowych producentów 
boksytów zajmuje obecnie Indonezja (wielkość produk-
cji w 2013 r. – 30 000 tys. Mg), piątą – Indie (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 19 000 tys. Mg), szóstą – Gwinea 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 17 000 tys. Mg), siód-
mą – Jamajka (wielkość produkcji w 2013 r. – 9 500 tys. 
Mg), a ósmą – Rosja (wielkość produkcji w 2013 r. –  
5 200 tys. Mg).

Cena boksytu, w 2013 r., wynosiła, podobnie jak 
w roku poprzednim, 28 USD za tonę.

2.3.2. Magnez [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się też ponownym 
wzrostem wielkości produkcji magnezu, od 802 tys. Mg 
(2012 r.) do 910 tys. Mg. Wzrost ten był efektem zwięk-
szenia wydobycia magnezu u czołowych producentów. 
W Chinach, wielkość produkcji wzrosła, od 698 tys. Mg 
(2012 r.) do 800 tys. Mg (2013 r.), w Rosji, od 29 tys. Mg 
(2012 r.) do 30 tys. Mg (2013 r.), a w Izraelu, od 27 tys. Mg 
(2012 r.) do 28 tys. Mg (2013 r.). Czwarte miejsce w czo-
łówce światowych producentów magnezu zajmuje nadal 
Kazachstan (wielkość produkcji w 2013 r. – 21 tys. Mg), 
piąte – Brazylia (wielkość produkcji w 2013 r. – 16 tys. 
Mg), szóste – Korea Płd. (wielkość produkcji w 2013 r. 

– 9 tys. Mg), siódme – Malezja (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 5 tys. Mg), a ósme – wspólnie Serbia i Ukraina 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 2 tys. Mg).

Cena magnezu, w 2013 r., wynosiła 2 590 USD za 
tonę metryczną (1 tona metryczna/metric ton = 1000 kg).

2.3.3. Beryl [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się ponownym spadkiem 
wielkości produkcji berylu, z 250 Mg (2012 r.) na 240 Mg. 
Spadek ten związany był ze zmniejszeniem pozyskiwania 
berylu głównie w USA, z 225 Mg (2012 r.) na 220 Mg 
(2013 r.). W Chinach i Mozambiku, wielkość produkcji 
berylu utrzymała się na poziomie z roku 2012, w Chinach 
– 20 Mg (2012 r.), a w Mozambiku – 2 Mg. 

Cena berylu, w roku 2013, wynosiła 209 USD za funt 
(1 lb− funt/pound = 0,453592 kg).

2.3.4. Tytan [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się również ponownym 
wzrostem wielkości produkcji tytanu, od 200 Mg (2012 r.) 
do 222 Mg. Wzrost ten związany był ze zwiększeniem po-
zyskiwania tytanu głównie w Chinach i Rosji. W Chinach, 
wielkość produkcji wzrosła, od 80 Mg (2012 r.) do 100 Mg 
(2013 r.), a w Rosji, od 44 Mg (2012 r.) do 45 Mg (2013 r.). 
W Japonii, wielkość produkcji tytanu utrzymała się na 
poziomie z roku 2012 – 40 Mg. Na miejscu czwartym, 
wśród czołowych producentów tytanu, znajduje się nadal 
Kazachstan (wielkość produkcji w 2013 r. – 27 Mg), a na 
piątym – Ukraina (wielkość produkcji w 2013 r. – 10 Mg).

Cena tytanu, wynosiła 13,60 USD za kilogram Ti.

2.3.5. Rutyl [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W roku 2013, wielkość produkcji rutylu wzrosła, od 
730 tys. Mg (2012 r.) do 770 tys. Mg. Wzrost ten był 
efektem zwiększenia pozyskiwania tego surowca w Au-
stralii, od 410 tys. Mg (2012 r.) do 450 tys. Mg (2013 r.), 
i w Sierra Leone, od 89 tys. Mg (2012 r.) do 90 tys. Mg 
(2013 r.). W RPA, wielkość produkcji utrzymała się na 
poziomie z roku 2012 – 120 tys. Mg. Na miejscu czwartym 
w czołówce światowych producentów rutylu znajduje się 
nadal Ukraina (wielkość produkcji w 2013 r. – 60 tys. 
Mg), na piątym – Indie (wielkość produkcji w 2013 r. – 
26 tys. Mg), na szóstym – Mozambik (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 6 tys. Mg), a na siódmym – Brazylia (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 2 tys. Mg). 

Cena rutylu, w 2013 roku, wynosiła 1700 USD za 
tonę metryczną (1 tona metryczna/metric ton = 1000 kg).

2.3.6. Ilmenit [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, odnotowano również ponowny wzrost 
wielkości produkcji ilmenitu, od 6 500 tys. Mg (2012 r.) 
do 6 790 tys. Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia 
pozyskiwania ilmenitu głównie u mniejszych producen-
tów. W Chinach, odnotowano spadek wielkości produkcji 
ilmenitu, z 960 tys. Mg (2012 r.) na 950 tys. Mg (2013 r.), 
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natomiast w RPA i Australii, wielkość produkcji utrzymała 
się na poziomie z roku 2012, w RPA – 1100 tys. Mg, w Au-
stralii – 940 tys. Mg. Pozycję czwartą w czołówce świato-
wej zajmuje obecnie Kanada (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 770 tys. Mg), piątą – Wietnam (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 500 tys. Mg), szóstą – Mozambik (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 480 tys. Mg), siódmą – Madagaskar 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 430 tys. Mg), a ósmą – 
Ukraina (wielkość produkcji w 2013 r. – 410 tys. Mg). 

Cena ilmenitu, w 2013 r., wynosiła 300 USD za tonę 
metryczną (1 tona metryczna/metric ton = 1000 kg). 

2.4. Metale staliwne lub ich rudy

2.4.1. Ruda żelaza [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, odnotowano wzrost wielkości produkcji 
rudy żelaza, od 2 930 mln Mg (2012 r.) do 2 950 mln Mg. 
Wzrost ten związany był ze zwiększeniem wydobycia rudy 
żelaza głównie w Chinach, od 1 310 mln Mg (2012 r.) do 
1 320 mln Mg (2013 r.), i w Australii, od 521 mln Mg 
(2012 r.) do 530 mln Mg (2013 r.). W Brazylii wielkość 
produkcji utrzymała się na poziomie z roku 2012 – 
398 mln Mg. Czwarte miejsce w czołówce światowej 
zajmują nadal Indie (wielkość produkcji w 2013 r. – 
150 mln Mg), piątą – Rosja (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 102 mln Mg), szóstą – Ukraina (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 80 mln Mg), siódmą – RPA (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 67 mln Mg), a ósmą – USA (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 52 mln Mg). 

Cena rudy żelaza, w roku 2013, wynosiła 98,75 USD/
mtu (metric ton unit = 1 % składnika w tonie).

2.4.2. Nikiel [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się również ponownym 
wzrostem wielkości produkcji niklu, od 2 220 tys. Mg 
(2012 r.) do 2 490 tys. Mg. Wzrost ten był efektem zwięk-
szenia pozyskiwania tego metalu głównie na Filipinach, od 
424 tys. Mg (2012 r.) do 440 tys. Mg (2013 r.) i w Indone-
zji, od 228 tys. Mg (2012 r.) do 440 tys. Mg (2013 r.), które 
obecnie wspólnie zajmują pierwsze miejsce w czołówce 
światowych producentów niklu. W Rosji i Australii, wiel-
kość produkcji spadła, w Rosji, z 255 tys. Mg (2012 r.) 
na 250 tys. Mg (2013 r.), a w Australii, z 246 tys. Mg 
(2012 r.) na 240 tys. Mg (2013 r.). Czwartą pozycję wśród 
czołowych producentów niklu zajmuje obecnie Kanada 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 225 tys. Mg), piątą – 
Brazylia (wielkość produkcji w 2013 r. – 149 tys. Mg), 
szóstą – Nowa Kaledonia (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 145 tys. Mg), siódmą – Chiny (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 95 tys. Mg), a ósmą – Kolumbia (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 75 tys. Mg). 

W Polsce, w roku 2013,  ilość, pozyskanego z rud 
miedzi,  niklu  wzrosła,  0,26  tys. Mg  (2012  r.)  do 
0,276 tys. Mg.

Cena niklu, w 2013 r., wynosiła 15 018 USD za tonę 
metryczną niklu (1 tona metryczna/metric ton = 1000 kg).

2.4.3. Ruda manganu [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Wielkość produkcji rudy manganu, w 2013 roku, zna-
cząco wzrosła, od 15 800 tys. Mg (2012 r.) do 17 000 tys. 
Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia pozyskiwania 
tego surowca u czołowych producentów. W RPA, od-
notowano wzrost wielkości produkcji, od 3 600 tys. Mg 
(2012 r.) do 3 800 tys. Mg (2013 r.), w Australii, od 
3 080 tys. Mg (2012 r.) do 3 100 tys. Mg (2013 r.), 
a w Chinach, od 2 900 tys. Mg (2012 r.) do 3 100 tys. Mg 
(2013 r.). W związku z tym Australia i Chiny zajmują 
obecnie wspólnie drugą pozycję w czołówce światowych 
producentów rudy manganu. Na miejsce trzecie wysu-
nął się Gabon, gdzie wielkość produkcji wzrosła, od 
1 650 tys. Mg (2012 r.) do 2 000 tys. Mg (2013 r.). Czwartą 
pozycję w czołówce światowych producentów manganu 
zajmuje obecnie Brazylia (wielkość produkcji w 2013 r.  
– 1 400 tys. Mg), piątą – Indie (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 850 tys. Mg), szóstą – Kazachstan (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 390 tys. Mg), siódmą – Ukraina 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 350 tys. Mg), a ósmą – 
Malezja (wielkość produkcji w 2013 r. – 250 tys. Mg). 

Cena rudy manganu, w 2013 r., wahała się od 5,51 do 
6,00 USD/mtu (metric ton unit = 1 % składnika w tonie).

2.4.4. Chromit [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W przypadku chromitu, w roku 2013, odnotowano 
również wzrost wielkości produkcji, od 25 600 tys. Mg 
(2012 r.) do 26 000 tys. Mg. Wzrost ten związany był ze 
zwiększeniem wydobycia chromitu u mniejszych produ-
centów. U trzech największych producentów – w RPA, Ka-
zachstanie i Indiach, wielkość produkcji utrzymała się na 
poziomie z roku 2012, w RPA – 11 000 tys. Mg, w Kazach-
stanie – 4 000 tys. Mg, a w Indiach – 3 900 tys. Mg. Od-
notowano natomiast ogólny wzrost wielkości produkcji 
łącznie u pozostałych producentów, od 6 700 tys. Mg 
(2012 r.) do 7 100 tys. Mg (2013 r.).

Cena chromitu, w 2013 r., wynosiła 360 USD za tonę 
metryczną rudy chromu oraz 11 379 USD za tonę me-
tryczną metalu (1 tona metryczna/metric ton = 1000 kg).

2.4.5. Kobalt [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wzrosła też znacząco wielkość pro-
dukcji kobaltu, od 103 000 Mg (2012 r.) do 120 000 Mg. 
Wzrost ten był efektem zwiększenia pozyskiwania tego 
metalu u czołowych producentów. W Kongo, wielkość 
produkcji wzrosła, od 51 000 Mg (2012 r.) do 57 000 Mg 
(2013 r.), w Kanadzie, od 6 630 Mg (2012 r.) do 8 000 Mg 
(2013 r.), a w Chinach, od 7 000 Mg (2012 r.) do 7 100 Mg 
(2013 r.). Miejsce czwarte zajmuje nadal Rosja (produk-
cja w 2013 r. – 6 700 Mg), piąte – Australia (produkcja 
w 2013 r. – 6 500 Mg), szóste – Zambia (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 5 200 Mg), siódme – Kuba (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 4 300 Mg), a ósme – Brazylia 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 3 900 Mg). 

Cena kobaltu, w 2013 r., wynosiła 12,30 USD za funt 
kobaltu metalicznego (1 lb − funt/pound = 0,453592 kg).



WIADOMOŚCI GÓRNICZE 2/2015 91

2.4.6. Molibden [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wzrosła także wielkość produkcji mo-
libdenu, od 259 000 Mg (2012 r.) do 270 000 Mg. Wzrost 
ten związany był ze zwiększeniem pozyskiwania tego 
metalu u czołowych producentów. W Chinach, wielkość 
produkcji wzrosła, od 104 000 Mg (2012 r.) do 110 000 Mg 
(2013 r.), w USA, od 60 400 Mg (2012 r.) do 61 000 Mg 
(2013 r.), a w Chile, od 35 100 Mg (2012 r.) do 36 500 Mg 
(2013 r.). Pozycję czwartą wśród czołowych producen-
tów molibdenu zajmuje nadal Peru (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 16 900 Mg), piątą – Meksyk (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 11 000 Mg), szóstą – Kanada (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 9 000 Mg), siódmą – Armenia 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 6 500 Mg), a ósmą – Iran 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 6 300 Mg). 

Cena molibdenu, w 2013 r., wynosiła 22,74 USD za 
kilogram tlenku molibdenu.

2.4.7. Wolfram [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, odnotowano natomiast spadek wielkości 
produkcji wolframu, z 75 700 Mg (2012 r.) na 71 000 Mg. 
Spadek ten związany był z obniżeniem pozyskiwania 
wolframu głównie w Chinach, z 64 000 Mg (2012 r.) 
na 60 000 Mg (2013 r.) i w Rosji, z 3 000 Mg (2012 r.) 
na 2 500 Mg (2013 r.). W Kanadzie, wielkość produkcji 
wzrosła, od 2 190 Mg (2012 r.) do 2 200 Mg (2013 r.). 
Pozycję czwartą w czołówce światowej zajmuje obecnie 
Boliwia (wielkość produkcji w 2013 r. – 1 200 Mg), 
piątą – wspólnie Austria i Portugalia (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 800 Mg). 

Cena wolframu, w 2013 roku, wynosiła 360 USD za 
mtu (metric ton unit, 10 kg składnika w tonie) WO3.

2.4.8. Tantal [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, spadła też ponownie wielkość pro-
dukcji tantalu, z 670 Mg (2012 r.) na 590 Mg. Spadek 
ten był efektem zmniejszenia pozyskiwania tantalu 
głównie u mniejszych producentów. W Rwandzie oraz 
w Brazylii, wielkość produkcji tantalu utrzymała się na 
poziomie z roku 2012, w Rwandzie – 150 Mg, a w Bra-
zylii – 140 Mg. Miejsce trzecie w czołówce światowych 
producentów tantalu zajmuje obecnie Kongo (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 110 Mg), czwarte – Nigeria (wiel-
kość produkcji w 2013 r. – 60 t), piąte – Kanada (wiel-
kość produkcji w 2013 r. – 50 Mg), a szóste – Mozambik 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 40 Mg)

Cena tantalu, w 2013 roku, wynosiła 110 USD za funt 
koncentratów tantalitu (1 lb− funt/pound = 0,453592 kg).

2.4.9. Niob [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się wzrostem wielkości 
produkcji niobu, od 50 100 Mg (2012 r.) do 51 000 Mg. 
Wzrost ten był efektem zwiększenia pozyskiwania niobu 
głównie w Kanadzie, od 4 710 Mg (2012 r.) do 5 000 Mg 
(2013 r.). W Brazylii, wielkość produkcji utrzymała się na 

poziomie z 2012 roku – 45 000 Mg. W przypadku Rosji, 
podobnie jak w roku poprzedniego, również dla 2013 r., 
nie uzyskano aktualnych danych na temat zmian w wiel-
kości produkcji. Wielkość produkcji niobu – 700 Mg, 
uzyskiwana w latach poprzednich przez Rosję, obecnie 
stanowi całość wielkości pozyskiwania niobu pozostałych 
producentów tego surowca. 

Cena niobu, w 2013 r., wynosiła 44 000 USD za tonę 
metryczną żelazoniobu (1 tona metryczna/metric ton =  
1000 kg).

2.5. Surowce energetyczne

2.5.1. Węgiel kamienny [1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 22]

W 2013 roku, ponownie wzrosła wielkość produkcji 
węgla kamiennego, od 6 925 mln Mg (2012 r.) do 7 126 mln 
Mg. Wzrost ten związany był z podwyższeniem wydobycia 
tego surowca w Chinach, od 3 549 mln Mg (2012 r.) do 
3 561 mln Mg (2013 r.), i w Indiach, od 551 mln Mg (2012 r.) 
do 568 mln Mg (2013 r.). W USA, odnotowano ponownie 
spadek wielkości produkcji węgla kamiennego, z 863 mln Mg 
(2012 r.) na 834 mln Mg (2013 r.). Czwartą pozycję w czo-
łówce światowej zajmują obecnie Indonezja (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 486 mln Mg), piątą – Australia (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 397 mln Mg), szóstą – Rosja (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 276 mln Mg), siódmą – RPA (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 255 Mg), a ósmą – Kazachstan (wiel-
kość produkcji w 2013 r. – 115 mln Mg). 

W Polsce, która nadal  zajmuje dziesiątą pozycję 
wśród  czołowych  producentów węgla  kamiennego, 
wielkość produkcji spadła, z 80 mln Mg (2012 r.) na 
68,399 mln Mg (2013 r.).

Cena węgla kamiennego, w roku 2013, wynosiła około 
167 do 185 USD za tonę.

2.5.2. Węgiel brunatny [1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 22]

Rok 2013 nie był natomiast korzystny dla produkcji 
węgla brunatnego, której wielkość spadła, z 905 mln Mg na 
697 Mg. Spadek był efektem zmniejszenia wydobycia tego 
surowca głównie w Niemczech, ze 185 mln Mg (2012 r.) 
na 183 mln Mg (2013 r.), w Rosji, z 78 mln Mg (2012 r.) na 
73 mln Mg (2013 r.), i w Australii, z 73 mln Mg (2012 r.) na 
63 mln Mg (2013 r.), wskutek czego Australia zajmuje obec-
nie wraz Turcją piąte miejsce w czołówce światowych pro-
ducentów węgla brunatnego. Na pozycję trzecią wysunęły 
się USA, gdzie odnotowano również obniżenie wydobycia 
tego surowca, z 72 mln Mg (2012 r.) na 70 mln Mg (2013 r.). 
Miejsce czwarte w czołówce światowej zajmuje obecnie 
Polska  (wzrost wielkości produkcji,  od 64,3 mln Mg 
w 2012 r. do 66,139 mln Mg w 2013 r.), piątą – wspólnie 
Australia i Turcja (wielkość produkcji w 2013 r. – 63 mln 
Mg), szóstą – Grecja (wielkość produkcji w 2013 r. – 54 mln 
Mg), siódmą – Indie (wielkość produkcji w 2013 r. – 45 mln 
Mg), a ósmą – wspólnie Czechy i Serbia (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 40 mln Mg).

Cena węgla brunatnego w Polsce, w  2013  roku, 
wahała się od 95 do 160 zł za tonę.
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2.5.3. Ropa naftowa [1, 2, 3, 5, 9, 10, 17, 18]

W 2013 roku, odnotowano wzrost wielkości wydo-
bycia ropy naftowej, od 84 820 bbl/dzień (2012 r.) do 
88 940 bbl/dzień. Wzrost ten był wynikiem zwiększenia 
wydobycia ropy naftowej głównie w Rosji, od 10 370 bbl/
dzień (2012 r.) do 10 900 bbl/dzień (2013 r.). W Arabii 
Saudyjskiej i USA, wielkość produkcji ropy naftowej 
spadła, w Arabii Saudyjskiej, z 10 000 bbl/dzień (2012 r.) 
na 9 900 bbl/dzień (2013 r.), a w USA, z 9 023 bbl/dzień 
(2012 r.) na 8 453 bbl/dzień (2013 r.). Czwarte miejsce 
w czołówce światowych producentów ropy naftowej zaj-
muje nadal Iran (wielkość produkcji w 2013 r. – 4 231 bbl/
dzień), piąte – Chiny (wielkość produkcji w 2013 r. – 
4 073 bbl/dzień), szóste – Kanada (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 3 592 bbl/dzień), siódme – Zjednoczone Emi-
raty Arabskie (wielkość produkcji w 2013 r. – 3 087 bbl/
dzień), a ósme – Wenezuela (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 3 023). 

W Polsce, w 2013 roku, wielkość produkcji  ropy 
naftowej spadła, z 48,41 bbl/dzień (2012 r.) na 27,68 
bbl/dzień.

Cena ropy naftowej, w 2013 r., wahała się od 97,91 do 
108,64 USD za baryłkę (1 baryłka/ barrel− bbl = 0,137 
Mg), w zależności od rodzaju i pochodzenia surowca.

2.5.4. Gaz ziemny [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10]

W 2013 roku, odnotowano spadek wielkości produkcji 
gazu ziemnego, z 4 186 mld m3 (2012 r.) na 3 926 mld m3. 
Spadek ten był efektem zmniejszenia wydobycia gazu 
ziemnego głównie u mniejszych producentów. W USA 
i Rosji odnotowano wzrost wydobycia gazu ziemnego, 
w USA, od 611 mld m3 (2012 r.) do 690 mld m3 (2013 r.), 
a w Rosji, od 588,9 mld m3 (2012 r.) do 669 mld m3 

(2012 r.). Wielkość produkcji wzrosła również w Kata-
rze, od 116,7 mld m3 (2012 r.) do 162 mld m3 (2013 r.), 
wskutek czego kraj ten wysunął się na trzecią pozycję 
w czołówce światowych producentów gazu ziemnego. 
Czwarte miejsce zajmuje nadal Iran (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 161 mld m3), piąte – Kanada (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 154 mld m3), szóste – Chiny (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 116 mld m3), siódme – Norwegia 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 109 mld m3), a ósme  
– Arabia Saudyjska (produkcja w 2013 r. – 99 mld m3). 

W Polsce, w 2013 roklu, wielkość pozyskanego gazu 
spadła, z 5,619 mld m3 (2012 r.) na 5,489 mld m3.

Cena gazu ziemnego, w 2013 r., wahała się, od około 
157 do około 500 USD za 1000 m3, w zależności od po-
chodzenia surowca i metody jego dostawy.

2.6. Surowce nuklearne

2.6.1. Uran [1, 2, 3, 5, 12, 13, 21, 23]

Rok 2013, charakteryzował się ponownym wzrostem 
wielkości produkcji uranu, od 58,39 tys. Mg (2012 r.) 
do 59,637 tys. Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia 
pozyskiwania tego surowca głównie w Kazachstanie 

i Australii, w Kazachstanie, od 21,317 tys. Mg (2012 r.) do 
22,576 tys. Mg (2013 r.), a w Kanadzie, od 8,999 tys. Mg 
(2011 r.) do 9,332 tys. Mg (2012 r.). W Australii, od-
notowano spadek wielkości produkcji, z 6,991 tys. Mg 
(2011 r.) na 6,350 tys. Mg (2012 r.). Czwartą pozycję 
wśród czołowych producentów uranu zajmuje obecnie 
Niger (wielkość produkcji w 2013 r. – 4,528 tys. Mg), piątą  
– Namibia (wielkość produkcji w 2013 r. – 4,315 tys. Mg), 
szóstą – Rosja (wielkość produkcji w 2013 r. – 3,135 tys. 
Mg), siódmą – Uzbekistan (wielkość produkcji w 2013 r. – 
2,40 tys. Mg), a ósmą – USA (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 1,835 tys. Mg).

Cena uranu (U3O8), w 2013 r., wynosiła około 36,50 
USD za funt U3O8 (1 lb− funt/pound = 0,453592 kg).

2.6.2. Cyrkon [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013 nie był korzystny dla produkcji cyrkonu, 
której wielkość ponownie spadła, z 1 460 Mg (2012 r.) 
na 1 440 Mg. Spadek ten spowodowany był zmniejsze-
niem pozyskiwania tego surowca głównie w Australii, 
z 605 tys. Mg (2012 r.) na 600 tys. Mg (2013 r.), i w RPA, 
z 380 tys. Mg (2012 r.) na 360 tys. Mg (2013 r.). W Chi-
nach, wielkość produkcji cyrkonu utrzymała się na 
poziomie z roku 2012 – 140 tys. Mg. Czwarte miejsce 
w czołówce światowych producentów cyrkonu zajmuje 
nadal Indonezja (wielkość produkcji w 2013 r. – 120 tys. 
Mg), piąte – Mozambik (wielkość produkcji w 2012 r.  
– 65 tys. Mg), a szóste – Indie (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 40 tys. Mg). 

Cena koncentratu cyrkonu, w 2013 r., wahała się od 
1 400 do 2 650 USD za tonę metryczną (1 tona metrycz-
na/metric ton = 1 000 kg) w zależności od pochodzenia 
surowca.

2.6.3. Pierwiastki ziem rzadkich [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, nie odnotowano zmian w ogólnej 
wielkości produkcji pierwiastków ziem rzadkich, która 
utrzymała się na poziomie z roku 2012 – 110 000 Mg. Brak 
zmian spowodowany był prawdopodobnie utrzymaniem 
się pozyskiwania ziem rzadkich na poziomie z 2012 roku 
u większości producentów. Jedynie w przypadku USA, od-
notowano wzrost wielkości produkcji, od 800 Mg (2012 r.) 
do 4 000 Mg (2013 r.), wskutek czego USA wysunęły się 
na drugie miejsce w czołówce światowych producentów 
ziem rzadkich. Spadek natomiast wystąpił w Australii, 
z 3 200 Mg (2012 r.) na 2 000 Mg (2013 r.), wskutek czego 
Australia zajmuje obecnie pozycję piątą. W Chinach i In-
diach, wielkość produkcji utrzymała się na poziomie 2012 
roku – w Chinach – 100 000 Mg, a w Indiach – 2 900 Mg. 
Czwarte miejsce w czołówce światowych producentów 
ziem rzadkich zajmuje obecnie Rosja (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 2 400 Mg), szóste – Wietnam (wielkość pro-
dukcji w  2012 r. – 220 Mg), siódme – Brazylia (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 140 Mg), a ósme – Malezja (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 100 Mg). 

Cena pierwiastków ziem rzadkich, w 2013 roku, wa-
hała się od 12 do 13 USD/kg mieszanki metali.
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2.7. Surowce chemiczne

2.7.1. Fosfaty [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wystąpił ponownie wzrost wielkości pro-
dukcji fosfatów, od 217 000 Mg (2012 r.) do 224 000 tys. 
Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia wydobycia tego 
surowca głównie w Chinach, od 95 300 tys. Mg (2012 r.) 
do 97 000 tys. Mg (2013 r.), i w USA, od 30 100 tys. Mg 
(2012 r.) do 32 300 tys. Mg (2013 r.). W Maroku i Saharze 
Zachodniej, wielkość produkcji fosfatów utrzymała się na 
poziomie z roku 2012 – 28 000 tys. Mg. 

Czwartą pozycję w czołówce światowych producen-
tów fosfatów zajmuje nadal Rosja (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 12 500 tys. Mg), piątą – Jordania (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 7 000 tys. Mg), szóstą – Brazylia 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 6 740 tys. Mg) siód-
mą – Egipt (wielkość produkcji w 2013 r. – 6 000 tys. 
Mg), a ósmą – Tunezja (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 4000 tys. Mg). 

Cena fosfatów, w 2013 r., wynosiła 91,40 USD za tonę, 
w zależności od pochodzenia surowca. 

2.7.2. Potas [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W przypadku potasu, w 2013 roku, wystąpił wzrost 
wielkości produkcji, od 32 700 tys. Mg (2012 r.) do 
34 600 tys. Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia po-
zyskiwania potasu głównie w Kanadzie, od 8 980 tys. Mg 
(2012 r.) do 10 500 tys. Mg (2012 r.) i na Białorusi, od 
4 760 tys. Mg (2012 r.) do 4 900 tys. Mg (2012 r.). W Rosji, 
odnotowano spadek wielkości produkcji, z 5 470 tys. Mg 
(2012 r.) na 5 300 tys. Mg (2013 r.). 

Czwarte miejsce w czołówce światowych producentów 
potasu zajmują nadal Chiny (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 4 300 tys. Mg), piąte – Niemcy (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 3 000 tys. Mg), szóste – Izrael (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 2 000 tys. Mg), siódme – Jordania 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 1 200 tys. Mg), a ósme 
– Chile (wielkość produkcji w 2013 r. – 1100 tys. Mg). 

Cena potasu (K2O), w 2013 r., wynosiła 740 USD 
za tonę metryczną K2O (1 tona metryczna/metric ton = 
1000 kg).

2.7.3. Sól kamienna [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wzrosła też wielkość produkcji soli 
kamiennej, od 259 mln Mg (2012 r.) do 264 mln Mg. 
Wzrost ten związany był ze zwiększeniem wydobycia 
soli kamiennej u czołowych producentów. W Chinach, 
wielkość produkcji wzrosła, od 70 mln Mg (2012 r.) do 
71 mln Mg (2013 r.), w USA, od 37,2 mln Mg (2012 r.) 
do 40,1 mln Mg (2013 r.), a w Indiach, od 17 mln Mg 
(2012 r.) do 18 mln Mg (2012 r.). 

Miejsce czwarte w czołówce światowych producen-
tów soli kamiennej zajmują obecnie Niemcy (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 12 mln Mg), piąte – Kanada i Au-
stralia (wielkość produkcji w 2013 r. – 11 mln Mg), szóstą 
– Meksyk (wielkość produkcji w 2013 r. – 9,5 mln Mg), 

siódmą – Chile (wielkość produkcji w 2013 r. – 8 mln Mg), 
a ósmą – Wielka Brytania (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 6,8 mln Mg). 

W Polsce, która nadal zajmuje obecnie piętnaste 
miejsce w  czołówce  światowej, wielkość  produkcji 
soli kamiennej wzrosła, od 3,81 mln Mg (2012 r.) do 
3,9 mln Mg (2013 r.).

Cena soli kamiennej, w 2013 roku, wahała się od 8,50 
do 175 USD za tonę, w zależności od rodzaju surowca.

2.7.4. Siarka [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, wystąpił również wzrost wielkości 
produkcji siarki rodzimej, od 68,1 mln Mg (2012 r.) 
do 69 mln Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia 
pozyskiwania tego surowca u czołowych producentów. 
W Chinach, odnotowano wzrost wielkości produkcji, od 
9,9 mln Mg (2012 r.) do 10 mln Mg (2013 r.), w USA, od 
9,0 mln Mg (2012 r.) do 9,1 mln Mg (2013 r.), a w Rosji, 
od 7,27 mln Mg (2012 r.) do 7,3 mln Mg (2013 r.). Czwartą 
pozycję wśród czołowych producentów siarki rodzimej 
zajmuje nadal Kanada (wielkość produkcji w 2013 r.  
– 6 mln Mg), piątą – Arabia Saudyjska (wielkość produk-
cji w 2013 r. – 4,1 mln Mg), szóstą – Niemcy (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 3,8 mln Mg), siódmą – Japonia 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 3,3 mln Mg), a ósmą  
– Kazachstan (wielkość produkcji w 2013 r. – 2,7 mln Mg). 

W Polsce, która obecnie zajmuje czternaste miejsce 
w czołówce światowych producentów siarki rodzimej, 
wspólnie z Indiami i Koreą Płd., w 2013 roku wielkość 
produkcji siarki wzrosła, od 1,16 mln Mg (2012 r.) do 
1,2 mln Mg.

Cena siarki, w 2013 r., wynosiła 124 USD za tonę 
siarki elementarnej.

2.7.5. Gips [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się również wzrostem 
produkcji gipsu, od 152 mln Mg (2012 r.) do 160 mln 
Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia wydobycia 
tego surowca u czołowych producentów. W Chinach, 
wielkość produkcji wzrosła, od 48 mln Mg (2012 r.) do 
50 mln (2013 r.), w USA, od 15,8 mln Mg (2012 r.) do 
16,3 mln Mg (2013 r.), a w Iranie, od 13 mln Mg (2012 r.) 
do 14 mln Mg (2013 r.). Czwartą pozycję, w czołówce 
światowych producentów gipsu, zajmuje nadal Tajlandia 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 9,0 mln Mg), piątą – 
Hiszpania (wielkość produkcji w 2013 r. – 7,1 mln Mg), 
szóstą – Rosja (wielkość produkcji w 2013 r. – 6 mln Mg), 
siódmą – Japonia (wielkość produkcji w 2013 r. – 5,5 mln 
Mg), a ósmą – Meksyk (wielkość produkcji w 2013 r. – 
5 mln Mg). 

W Polsce,  (dwudzieste pierwsze miejsce) w  czo-
łówce światowej, wielkość produkcji gipsu wzrosła, od 
1,2 mln Mg (2012 r.) do 1,4 mln Mg (2013 r.). 

Cena gipsu, w 2013 roku, wahała się od 8 do 29 USD za 
tonę metryczną (1 tona metryczna/metric ton = 1 000 kg), 
w zależności od rodzaju surowca.
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2.7.6. Kaolin [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2012 roku, wystąpił też wzrost wielkości produk-
cji kaolinu, od 36 200 tys. Mg (2012 r.) do 37 000 tys. 
Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia wydobycia tego 
surowca głównie u mniejszych producentów. W USA 
i w Niemczech, odnotowano spadek wydobycia kaoli-
nu, w USA, z 5 980 tys. Mg (2012 r.) na 5 950 tys. Mg 
(2012 r.), a w Niemczech, z 4 900 tys. Mg (2012 r.) na 
4 500 tys. Mg (2013 r.). W Uzbekistanie, wielkość produk-
cji utrzymała się na poziomie z roku 2012 – 7 000 tys. Mg. 

Czwarte miejsce wśród światowych producentów 
kaolinu zajmują Czechy (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 3 300 tys. Mg), piąte – Brazylia (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 2 050 tys. Mg), szóste – Turcja (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 2 000 tys. Mg), siódme – Ukra-
ina (wielkość produkcji w roku 2013 – 1 600 tys. Mg), 
a ósme – Wielka Brytania (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 900 tys. Mg). 

W Polsce, wielkość produkcji kaolinu, w 2013 r., 
wzrosła, od 249 tys. Mg (2012 r.) do 268 tys. Mg.

Cena kaolinu, w 2013 r., wynosiła 151 USD za tonę.

2.7.7. Antymon [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2012 roku, spadła natomiast ponownie wielkość pro-
dukcji antymonu, ze 174 000 Mg (2012 r.) na 163 000 Mg. 
Spadek ten był efektem zmniejszenia pozyskiwania tego 
surowca głównie w Chinach, ze 145 000 Mg (2012 r.) na 
130 000 Mg (2013 r.). W Rosji, wielkość produkcji utrzy-
mała się na poziomie z roku 2012 – 6 500 Mg, a w Boliwii 
wzrosła, od 4 000 Mg (2012 r.) do 5 000 Mg (2013 r.). 
Miejsce czwarte, w czołówce światowych producentów 
antymonu, zajmuje obecnie Tadżykistan (wielkość pro-
dukcji w 2013 r. – 4 700 Mg), a piąte – RPA (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 4 200 Mg). 

Cena antymonu, w 2013 r., wynosiła 465 centów 
amerykańskich za funt metalu (1 lb− funt/pound =  
0,453592 kg).

2.7.8. Fluoryt [1, 2, 3, 4, 5, 16, 20]

W 2013 roku, odnotowano też ponownie spadek 
wielkości produkcji fluorytu, z 7 070 tys. Mg (2012 r.) 
na 6 700 tys. Mg. Spadek ten był efektem zmniejszenia 
wydobycia fluorytu głównie w Chinach, z 4 400 tys. Mg 
(2012 r.) na 4 300 tys. Mg (2013 r.) i Mongolii, 
z 471 tys. Mg (2012 r.) na 350 tys. Mg (2013 r.) W Meksy-
ku, wystąpił wzrost wielkości produkcji, od 1 200 tys. Mg 
(2012 r.) do 1 240 tys. Mg (2013 r.). Czwartą pozycję 
w czołówce światowej zajmuje obecnie RPA (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 180 tys. Mg), piątą – Hiszpania 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 110 tys. Mg), szóstą – 
Namibia (wielkość produkcji w 2013 r. – 85 tys. Mg), 
siódmą – Rosja (wielkość produkcji w 2013 r. – 80 tys. 
Mg), a ósmą – Maroko (wielkość produkcji w 2013 r.  
– 75 tys. Mg).

Cena fluorytu, w 2013 r., wynosiła od 380 USD za tonę.

2.7.9. Baryt [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W przypadku barytu, w 2013 roku, wystąpił również 
spadek wielkości produkcji, z 9 200 tys. Mg (2012 r.) na 
8 500 tys. Mg. Spadek ten związany był ze zmniejszeniem 
wydobycia barytu u czołowych producentów. W Chinach, 
wielkość produkcji spadła, z 4 200 tys. Mg (2012 r.) na 
3 800 tys. Mg (2013 r.), w  Indiach, z 1 700 tys. Mg (2012 r.) 
na 1 500 tys. Mg (2013 r.), a w Maroku, z 1 000 tys. Mg 
(2012 r.) na 850 tys. Mg (2013 r.). Czwartą pozycję 
w czołówce światowych producentów barytu zajmują 
nadal USA (wielkość produkcji w 2013 r. – 660 tys. Mg), 
piątą – Iran (wielkość produkcji w 2013 r. – 330 tys. Mg), 
szóstą – Turcja (wielkość produkcji w 2013 r. – 260 tys. 
Mg), siódmą – Kazachstan (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 250 tys. Mg), a ósmą – Meksyk (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 125 tys. Mg). 

Cena barytu surowego (niewzbogaconego), w 2013 r., 
wynosiła 115 USD za tonę.

2.7.10. Bor [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się natomiast wzrostem 
wielkości produkcji boru, od 4 420 tys. Mg (2012 r.) do 
4 900 tys. Mg. Wzrost ten związany był ze zwiększeniem 
pozyskiwania tego surowca u czołowych producentów. 
W Turcji, wielkość produkcji wzrosła, od 2 500 tys. Mg 
(2012 r.) do 3 000 tys. Mg (2013 r.), w Argentynie, od 
650 tys. Mg (2012 r.) do 700 tys. Mg (2012 r.), nato-
miast w Chile, od 444 tys. Mg (2012 r.) do 450 tys. Mg 
(2012 r.). 

Na miejscu czwartym, w czołówce światowych 
producentów boru, znajduje się nadal Rosja (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 250 tys. Mg), na piątym – Peru 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 200 tys. Mg), na szóstym 
– Chiny (wielkość produkcji w 2013 r. – 160 tys. Mg), 
na siódmym – Boliwia (wielkość w 2013 r. – 130 tys. 
Mg), a na ósmym – Kazachstan (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 30 tys. Mg).

Cena boru, w 2013 roku, wynosiła 570 USD za tonę.

2.7.11. Soda rodzima [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Soda rodzima to surowiec, którego wielkość produk-
cji wzrosła, w 2013 roku, od 52 900 tys. Mg (2012 r.) 
do 53 200 tys. Mg. Wzrost ten był związany ze zwięk-
szeniem wydobycia tego surowca głównie w USA, od 
11 100 tys. Mg (2012 r.) do 11 400 tys. t (2013 r.). W Turcji 
i Kenii, wielkość produkcji utrzymała się na poziomie 
z roku 2012 – w Turcji – 1 800 tys. Mg, a w Kenii – 500 tys. 
Mg. Pozycję czwartą w czołówce światowych producen-
tów sody rodzimej zajmuje obecnie Meksyk (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 290 tys. Mg), a piątą – Botswana 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 250 tys. Mg).

Cena w 2013 r., wahała się, od 145 do 285 USD za tonę 
krótką (krótka tona/short ton = 907,185 kg), w zależności 
od pochodzenia surowca.
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2.8. Surowce ogniotrwałe i izolacyjne

2.8.1. Perlit [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W 2013 roku, odnotowano ponownie wzrost wielkości 
produkcji perlitu, od 2 980 tys. Mg (2012 r.) do 3 000 tys. 
Mg. Wzrost ten był efektem zwiększenia pozyskiwania 
perlitu głównie u mniejszych producentów. W Grecji 
i Turcji, które nadal zajmują pierwsze miejsce w czołówce 
światowych producentów perlitu oraz w Iranie, wielkość 
produkcji utrzymała się na poziomie z roku 2012 – w Gre-
cji i Turcji – 800 tys. Mg, a w Iranie – 500 tys. Mg). 
W USA, które zajmują nadal miejsce trzecie, odnotowa-
no spadek pozyskiwania perlitu, z 396 tys. Mg (2012 r.) 
na 376 tys. Mg (2013 r.). Czwartą pozycję, w czołówce 
światowych producentów perlitu, zajmuje w dalszym ciągu 
Japonia (wielkość produkcji w 2013 r. – 200 tys. Mg), 
piątą – Węgry (wielkość produkcji w 2013 r. – 70 tys. 
Mg), a szóstą – Włochy (wielkość produkcji w 2013 r. – 
60 tys. Mg). 

Cena perlitu surowego, w 2013 r., wynosiła 56 USD 
za tonę.

2.8.2. Magnezyt [1, 2, 3, 4, 5, 19, 20]

Rok 2013, charakteryzował się spadkiem wielko-
ści produkcji magnezytu, z 6 350 tys. Mg (2012 r.) na 
5 960 tys. Mg. Spadek ten był efektem zwiększenia wy-
dobycia tego surowca głównie w Chinach, z 4 600 tys. Mg 
(2012 r.) na 4 000 tys. Mg (2013 r.). W Rosji, odnotowano 
wzrost wielkości produkcji, od 350 tys. Mg (2012 r.) 
do 400 tys. Mg (2012 r.), natomiast w Turcji, wielkość 
wydobycia magnezytu utrzymała się na poziomie z roku 
2012 – 300 tys. Mg. Czwartą pozycję w czołówce świa-
towych producentów magnezytu zajmuje nadal Austria 
(wielkość produkcji w 2013 r. – 250 tys. Mg), piątą – 
Słowacja (wielkość produkcji w 2013 r. – 200 tys. Mg), 
szóstą – Brazylia (wielkość produkcji w 2013 r. – 140 tys. 
Mg), siódmą – Hiszpania (wielkość produkcji w 2013 r. – 
120 tys. Mg), a ósmą – Indie (wielkość produkcji w 2013 r. 
– 100 tys. Mg). 

W Polsce, która zajmuje obecnie  jedenaste miej-
sce w czołówce światowych producentów magnezytu, 
w 2013 roku, wielkość produkcji magnezytu wzrosła, 
od 84 tys. Mg (2012 r.) do 97 tys. Mg.

Cena magnezytu, w 2013 r., wahała się, od 255 do 
545 USD za tonę metryczną magnezytu, w zależności od 
rodzaju surowca (1 tona metryczna/metric ton = 1 000 kg).

2.8.3. Wermikulit [1, 2, 3, 4, 5, 20]

Rok 2013, charakteryzował się wzrostem wielkości 
produkcji wermikulitu, od 380 tys. Mg (2012 r.) do 420 tys. 
Mg. Wzrost ten związany był ze zwiększeniem pozyski-
wania tego surowca głównie w Brazylii, od 50 tys. Mg 
(2012 r.) do 55 tys. Mg (2013 r.). W RPA, odnotowano 
spadek wielkości produkcji, ze 140 tys. Mg (2012 r.) na 
130 tys. Mg (2013 r.), natomiast w USA, produkcja utrzy-
mała się na poziomie z roku 2012 – 100 tys. Mg. 

Czwarte miejsce producentów wermikulitu zajmują 
obecnie Chiny (wielkość produkcji w 2013 r. – 50 tys. Mg), 
piąte – Rosja (wielkość produkcji w 2013 r. – 25 tys. Mg), 
szóste – wspólnie Bułgaria i Indie (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 20 tys. Mg), a siódme – Uganda (wielkość 
produkcji w 2013 r. – 12 tys. Mg).

Cena wermikulitu, w 2013 r., wahała się od 150 do 550 
USD za tonę, w zależności od typu surowca.

2.8.4. Sillimanit, andaluzyt i cyanit [1, 2, 3, 4, 5, 20]

W przypadku sillimanitu, andaluzytu i cyanitu, w 2013 
roku, odnotowano również wzrost wielkości produkcji, od 
408 tys. Mg (2012 r.) do 440 tys. Mg. Wzrost ten był efek-
tem zwiększenia pozyskiwania tych surowców głównie 
w RPA, od 200 tys. Mg (2012 r.) do 220 tys. Mg (2013 r.). 
W USA, odnotowano spadek wielkości produkcji tych 
surowców, z 99 tys. Mg (2012 r.) na 95 tys. Mg (2013 r.), 
natomiast we Francji, wielkość produkcji utrzymała się 
na poziomie z roku 2012 – 65 tys. Mg.  Czwarte miejsce 
w czołówce światowych producentów sillimanitu, anda-
luzytu i cyanitu zajmują nadal Indie (wielkość produkcji 
w 2013 r. – 50 tys. Mg). 

Cena andaluzytu, w 2013 r., wynosiła 350 USD za tonę 
metryczną, a cyanitu, wahała się, od 310 do 450 USD za 
tonę metryczną (1 tona metryczna/metric ton = 1000 kg), 
w zależności od rodzaju surowca.

3. Podsumowanie

Na podstawie analizy danych, dotyczących wielkości 
produkcji górniczej surowców mineralnych w 2013 roku, 
można stwierdzić, że rok ten, podobnie jak lata poprzednie, 
charakteryzował się znacznymi zmianami w wielkości 
produkcji. W przeciwieństwie jednak do 2012 roku, 
w przypadku większości surowców mineralnych odnoto-
wano zmiany o charakterze wzrostowym, w mniejszym 
stopniu, o charakterze spadkowym. Wzrost wielkości 
produkcji wystąpił w przypadku trzydziestu czterech 
surowców, a spadek, w przypadku dwunastu surowców. 
Natomiast wielkość produkcji trzech surowców utrzymała 
się na poziomie z 2012 roku.

Rok 2013 był korzystny dla produkcji złota i srebra, 
platyny i platynowców, diamentów naturalnych, czterech 
metali kolorowych (miedź, ołów, kadm i ren), pięciu 
metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, tytan, rutyl 
i ilmenit), siedmiu metali staliwnych lub ich rud (ruda 
żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden 
i niob), węgla kamiennego, ropy naftowej, uranu, ośmiu 
analizowanych surowców chemicznych (fosfaty, potas, sól 
kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, bor i soda rodzima) 
oraz trzech surowców ogniotrwałych (perlit, wermikulit 
i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyanit). W przypadku tych 
surowców, wystąpił wzrost produkcji górniczej.

W 2013 roku, odnotowano natomiast spadek wielkości 
produkcji cyny, indu, berylu, wolframu, tantalu, węgla 
brunatnego, gazu ziemnego, cyrkonu, antymonu, fluorytu, 
barytu oraz magnezytu. 
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Rok 2013, charakteryzował się natomiast brakiem 
zmian w ogólnej, światowej wielkości produkcji cynku, 
rtęci oraz ziem rzadkich.

W 2013 roku zaobserwowano ponownie prawidło-
wość, wskazującą na fakt pozyskiwania większości su-
rowców mineralnych, w państwach Azji, Afryki i Ameryki 
Południowej. Podobnie jak w latach poprzednich, także 
w 2013 roku, wśród krajów Azji dominują Chiny, które 
są też nadal czołowym eksporterem i importerem wielu 
surowców mineralnych. Kraj ten, w 2013 roku, zajął 
pierwsze miejsce w produkcji górniczej dwudziestu dwóch 
surowców mineralnych (złoto, cynk, cyna, ołów, kadm, 
rtęć, ind, magnez, tytan, ruda żelaza, molibden, wolfram, 
węgiel kamienny, ziemie rzadkie, fosfaty, sól kamienna, 
siarka rodzima, gips, antymon, fluoryt, baryt, magnezyt), 
drugie – w przypadku sześciu surowców (srebro, miedź, 
boksyt, beryl, ilmenit i ruda manganu) oraz trzecie – 
w przypadku kobaltu i cyrkonu. Chiny nadal też zajmują 
dalsze pozycje, wśród dziesięciu czołowych producentów 
wielu surowców mineralnych. 

Drugim znaczącym producentem wielu surowców 
pozostają nadal USA, które wysunęły się, w 2013 roku 
na pierwsze miejsce w produkcji trzech surowców (beryl, 
gaz ziemny i  soda rodzima), drugie – jedenastu surowców 
(ren, molibden, węgiel kamienny, ziemie rzadkie, fosfaty, 
sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, wermikulit 
i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyanit) oraz trzecie 
– pięciu surowców (złoto, ołów, węgiel brunatny, ropa 
naftowa i perlit), trzecim – Rosja, która, w roku 2013, 
zajęła pierwsze miejsce w produkcji ropy naftowej, drugie 
– w produkcji dziewięciu surowców mineralnych (platyna 
i platynowce, magnez, tytan, wolfram, węgiel brunatny, 
gaz ziemny, potas, antymon i magnezyt) i trzecie – w przy-
padku trzech surowców (diamenty naturalne, nikiel, 
siarka rodzima), a czwartym Australia – pierwsze miejsce 
w produkcji trzech surowców (boksyt, rutyl naturalny, 
cyrkon), drugie – pięciu surowców (złoto, cynk, ołów, 
ruda żelaza, ruda manganu) i trzecie – trzech surowców 
(ilmenit, nikiel i uran). 

W pozyskiwaniu wielu surowców, w 2013 roku, przo-
dowały również nadal RPA – pierwsze miejsce w produkcji 
sześciu surowców (platyna i platynowce, ilmenit, ruda 
manganu, chromit, wermikulit, oraz łącznie – sillimanit, 
andaluzyt i cyanit) i drugie – w produkcji dwóch surow-
ców (rutyl naturalny i cyrkon), a także Kanada – pierwsze 

miejsce w produkcji potasu, drugie – w produkcji kobaltu, 
niobu i uranu oraz trzecie, w produkcji wolframu, a po-
nadto Brazylia – pierwsze miejsce w produkcji niobu, 
drugie – tantalu i trzecie – w produkcji boksytu, rudy 
żelaza i wermikulitu, Chile – pierwsze miejsce w produk-
cji miedzi i renu, a trzecie w produkcji rtęci, molibdenu 
i boru, Meksyk – pierwsze miejsce w produkcji srebra, 
a drugie, w produkcji fluorytu oraz Peru – trzecie miejsce 
w produkcji srebra, miedzi cynku i cyny.

Literatura

1. Bilans gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świa-
ta 2012. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Warszawa 2014

2. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 
31.XII.2013 r. – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
2014

3. Stanienda K.: Produkcja górnicza podstawowych surow-
ców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2012. Wiadomości 
Górnicze 2014, nr 12

4. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/
5. http://www.bloomberg.com
6. http://www.cedigaz.org/products/annual-surveys-2013.

aspx
7. http://www.cainz.org/2014/european-energy-dependence/
8. http://www.eko-surowce.pl/oferta/wegiel-brunatny.html
9. http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?ti-

d=3&pid=3&aid=1
10. http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=7630 

– september 2014
11. http://www.euracoal.org
12. http://www.indexmundi.com/commodities/?commodi-

ty=uranium&months=60
13. http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=10&v=136
14. http://www.kwbadamow.com.pl/oferta_handlowa.asp
15. http://www.metalexpertresearch.com/research/en/

global_coking_coal_price_forecast_%28april_2013%29.htm-
l?OpenDocument

16. http://www.miningweekly.com 
17. http://www.oilandgaseurasia.com/.../us-shale-forcing
18. http://www.oilprice.com/.../World.../Gazprom-Hits-

-Record-Gas
19. http://www.refwin.com 
20. http://www.roskill.com/reports/industrial-minerals/news/

robert-bayl
21. http://www.uranium.info/in_the_market.php
22. http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/ 
23. http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html



WIADOMOŚCI GÓRNICZE 2/2015 97

Adres do korespondencji:
e-mail:  l.stolecki@cuprum.wroc.pl

1. Wprowadzenie

Od końca lat 90. XX wieku obserwuje się zwiększone 
zainteresowanie przydatnością wykorzystania rejestracji 
drgań rotacyjnych dla zagadnień z dziedziny sejsmologii 
[1, 2, 4, 5, 6]. Podejmowane są też próby wykorzystania 
tego typu pomiarów w aspekcie rozpoznania zagrożenia 
sejsmicznego w górnictwie podziemnym. Z powodu braku 
doświadczeń w tym zakresie w górnictwie krajowym, 
w KGHM Cuprum CBR Sp. z o.o. przeprowadzono re-
konesansowe obserwacje wstrząsów sejsmicznych z wy-
korzystaniem standardowego sejsmometru do rejestracji 
drgań o charakterze translacyjnym oraz sejsmometrem 
rotacyjnym. Dokonano porównania charakterystyk drgań 
zarejestrowanych sejsmometrami obydwu typów oraz 
wyznaczono kierunkowość ich ruchu.

2. Aparatura oraz poligon pomiarowy

Rejestrację drgań od wstrząsów sejsmicznych prowa-
dzono za pomocą sejsmometru standardowego EP-300 
oraz sejsmometru rotacyjnego R-1, produkcji firmy 
Eentec. Obydwa sejsmometry są elektrochemicznymi 
przetwornikami ruchu służącymi do rejestracji drgań 
w trzech prostopadłych kierunkach.

Sejsmometr EP jest szerokopasmowym czujnikiem 
charakteryzującym się liniowością pracy w zakresie od 
0,0167 do 50 Hz oraz dynamiką rejestracji 150 dB. Sej-
smometr ma kształt walca o średnicy 200 mm i wysokości 
220 mm oraz wagę 11 kg. Sejsmometr rotacyjny R-1 jest 
czujnikiem pomiarowym o liniowości pracy w paśmie 
częstotliwości od 0,05 do 20 Hz ± 3 dB, czułości 50 V/
(rad/sek) oraz dynamice rejestracji 110 dB. Sejsmometr 
ma kształt małego prostopadłościanu o wymiarach 
120×120×90 mm i wadze 1 kg. 

Dane z sejsmometrów zapisywano na sześciokanało-
wym rejestratorze cyfrowym DR-4050P z częstotliwością 
próbkowania 500 Hz, natomiast cała aparatura pomiarowa 

mgr inż. WIESŁAW GRZEBYK, mgr inż. PIOTR MERTUSZKA
dr inż. LECH STOLECKI

KGHM Cuprum CBR Sp. z o.o., Wrocław

Rejestracje drgań rotacyjnych od wstrząsów górniczych 
w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym

była zasilana napięciem stałym 12VDC z zestawu aku-
mulatorowego umieszczonego w specjalnej obudowie. 
Widok zastosowanej aparatury sejsmicznej przedstawiono 
na rysunku 1.

Aparatura została umieszczona na powierzchni terenu, 
w betonowej studzience o głębokości około 2 m zagłę-
bionej w podstawie zapory stawu osadowego Żelazny 
Most (rys. 2). Stanowisko pomiarowe było zlokalizo-
wane w północno-zachodniej części zapory, na zewnątrz 
w stosunku do pól eksploatacyjnych poszczególnych 
kopalń Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. 
Rejestracją objęte zostały wszystkie wstrząsy sejsmiczne 
o energii ≥ E5 J, które wystąpiły w odległości do 10 km 
od stanowiska pomiarowego (rys. 3).  

3. Wyniki pomiarów

Zgodnie ze swoimi właściwościami, przebiegi sej-
smiczne zarejestrowane sejsmometrem standardowym EP-
300 i sejsmometrem rotacyjnym R-1 wykazują odmienny 
obraz pola falowego. Dla przykładu, na rysunkach 4, 5, 
6, 7 przedstawiono wykresy sygnałów sejsmicznych oraz 
ich widm, pochodzące odpowiednio od wstrząsu o energii 
1,9 E5 J z odległości epicentralnej 1 395 m i od wstrząsu 
o energii 3,2 E7 J z odległości 5 276 m. 

Analiza widm amplitudowo-częstotliwościowych, 
wyznaczonych metodą sumowania amplitud, świadczy 
o dominacji składowych niskoczęstotliwościowych 
w przypadku drgań o charakterze translacyjnym i prze-
wadze składowych o wyższych częstotliwościach, w przy-
padku drgań rotacyjnych.

Zakres pomierzonych wypadkowych amplitud drgań 
o charakterze translacyjnym wynosił od kilkunastu µm/s 
do 1830 µm/s, natomiast drgań rotacyjnych, od kilku 
µrad/s do 142 µrad/s. 

Największa wartość amplitudy drgań rotacyjnych 
pochodziła od wstrząsu z najbliższej odległości epicentral-
nej, tj. 1 395 m, o energii 1,9 E5 J. Dla tego wstrząsu, na 
podstawie przebiegów czasowych poszczególnych składo-
wych wyznaczono trajektorie drgań translacyjnych (rys. 8) 
i drgań rotacyjnych (rys. 9) cząstek ośrodka skalnego. 

W przypadku drgań o charakterze translacyjnym 
zdecydowanie dominuje kierunek związany z wyjściem 
fali sejsmicznej na stanowisko pomiarowe pod bardzo 
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Rys. 2. Widok aparatury sejsmicznej na stanowisku pomiarowym

Rys. 1. Aparatura pomiarowa do rejestracji wstrząsów sejsmicznych: 
a – sejsmometr EP-300, b – sejsmometr R-1, c – rejestrator DR-4050P

a) b)

c)
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Rys. 3. Lokalizacja epicentralna ognisk wstrząsów względem stanowiska pomiarowego

kopalnia
„Polkowice-Sieroszowice”

Legenda:

–	 lokalizacja	wstrząsu	
	 o	energii	rzędu	E7

–	 lokalizacja	wstrząsów	
	 o	energii	rzędu	E6

–	 lokalizacja	wstrząsów	
	 o	energii	rzędu	E5

kopalnia	„Lubin”

kopalnia	„Rudna”

stanowisko pomiarowe

zbiornik
Żelazny	Most



WIADOMOŚCI GÓRNICZE 2/2015100

Rys. 4. Wykresy sygnałów sejsmicznych oraz ich widma zarejestrowane sejsmometrem EP-300 od wstrząsu o energii 1,9 E5 J 
z odległości epicentralnej 1 395 m

Rys. 5. Wykresy sygnałów sejsmicznych oraz ich widma zarejestrowane sejsmometrem rotacyjnym R-1
od wstrząsu o energii 1,9 E5 J z odległości epicentralnej 1 395 m
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Rys. 6. Wykresy sygnałów sejsmicznych oraz ich widma zarejestrowane sejsmometrem EP-300 od wstrząsu o energii 3,2 E7 J 
z odległości epicentralnej 5 276 m

Rys. 7. Wykresy sygnałów sejsmicznych oraz ich widma zarejestrowane sejsmometrem rotacyjnym R-1 
od wstrząsu o energii 3,2 E7 J z odległości epicentralnej 5 276 m
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Rys. 8. Trajektoria drgań o charakterze translacyjnym zarejestrowanych sejsmometrem EP-300 od wstrząsu o energii 1,9 E5 J 
z odległości epicentralnej 1 395 m

α – kąt odpowiadający dominującemu kierunkowi drgań cząstek ośrodka w płaszczyźnie pionowej, 
β – kąt odpowiadający dominującemu kierunkowi drgań cząstek ośrodka w płaszczyźnie poziomej

ostrym kątem, α = 81 °. Dla tego samego odcinka czasu, 
drgania rotacyjne mają położenie bardziej zbliżone do 
poziomego (α około 28 °) z bardzo wyraźną orientacją na 
kierunku łączącym stanowisko sejsmiczne z lokalizacją 
ogniska wstrząsu.

4. Podsumowanie

Dotychczas w górnictwie podziemnym podstawą ana-
lizy i interpretacji wstrząsów sejsmicznych są wyłącznie 
rejestracje drgań o charakterze translacyjnym. Strumień 
informacji o tych zjawiskach i ich parametrach stanowi 
podstawę opracowywania różnego rodzaju algorytmów 
mających na celu ocenę zagrożenia sejsmicznego. Postęp 
w zakresie aparaturowym związany z dostępnością coraz 

doskonalszych rozwiązań czujników drgań rotacyjnych 
stworzył szansę na podjęcie badań w celu określenia 
przydatności tego typu obserwacji pod katem poznawczym 
i zastosowań praktycznych. 

Przeprowadzone, wstępne rejestracje zjawisk sej-
smicznych sejsmometrem standardowym i rotacyjnym 
wykazały odmienność obrazu pola falowego uzyskanego 
czujnikami obydwu typów. Analiza jakościowa danych 
pomiarowych pozwoliła także określić wielkość oraz 
przedział wartości pomierzonych parametrów drgań, 
które są zbieżne z parametrami pomierzonymi na innych 
poligonach badawczych [3]. Dalsze badania, prowadzone 
w warunkach dołowych i w sposób ciągły, pozwolą ocenić 
realną wartość rejestracji niskookresowych oraz drgań 
rotacyjnych do monitorowania zagrożenia sejsmicznego.

α	=	28	°,	β	=	33°
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Rys. 9. Trajektoria drgań o charakterze rotacyjnym zarejestrowanych sejsmometrem 
R-1 od wstrząsu o energii 1,9 E5 J z odległości epicentralnej 1 395 m 

α – kąt odpowiadający dominującemu kierunkowi drgań cząstek ośrodka w płaszczyźnie pionowej,  
β – kąt odpowiadający dominującemu kierunkowi drgań cząstek ośrodka w płaszczyźnie poziomej
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1. Wstęp

Żywice mocznikowo-formaldehydowe i fenolowo- 
-formaldehydowe są wykorzystywane do produkcji środ-
ków chemicznych powszechnie stosowanych w górnictwie 
jako materiały wypełniające, uszczelniające i termoizo-
lacyjne, głównie jako piany w profilaktyce pożarowej 

mgr inż. STANISŁAW MAKARSKI
mgr inż. WALDEMAR MALISZ, mgr inż. MARIUSZ RASEK

Minova Ekochem SA, Siemianowice Śląskie

Zmiany w klasyfikacji produktów 
zawierających formaldehyd 

i ich konsekwencje dla górnictwa

Rys. 1. Wypełnianie pianą organiczną 
obwału nad obudową zmechanizowaną [10]

Rys. 2. Wypełnianie pustki w górotworze 
przy pomocy piany organicznej [10]

i metanowej. Dodatkowo, część produktów, opartych na 
żywicach mocznikowo-formaldehydowych i fenolowo-
-formaldehydowych, jest wykorzystywana do produkcji 
górniczych klejów iniekcyjnych do wzmacniania i uszczel-
nianie górotworu. Przykłady stosowania produktów za-
wierających przedmiotowe żywice w kopalniach węgla 
kamiennego przedstawiono na rysunkach 1÷4.

Rys. 3. Uszczelnianie pianą organiczną 
stropu i ociosu wyrobiska korytarzowego [10]

Rys. 4. Iniekcyjne wzmacnianie 
górotworu klejem organicznym [10]
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Stosowanie produktów na bazie żywic mocznikowo-
-formaldehydowych i fenolowo-formaldehydowych może 
stwarzać zagrożenie wolnym formaldehydem, zawartym 
w tych produktach. Zmiany w formalno-prawnej klasyfi-
kacji formaldehydu pod kątem oddziaływania na zdrowie 
człowieka, powinny mieć wpływ na działania poszcze-
gólnych ogniw łańcucha: producenci żywic – producenci 
środków dla górnictwa na bazie tych żywic – jednostki 
certyfikujące wyroby dla górnictwa – kopalnie.

2. Zmiany w klasyfikacji formaldehydu

Parlament Europejski nieustannie prowadzi prace 
mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochro-
ny zdrowia ludzkiego i środowiska. Czyni to poprzez 
zaostrzanie i ujednolicanie wymogów prawnych na 
terenie całej Unii Europejskiej, chcąc docelowo zmusić  
producentów i użytkowników do zastępowania substancji 
wzbudzających duże obawy, substancjami lub technolo-
giami bardziej bezpiecznymi.

Podstawowymi rozporządzeniami w tym zakresie są 
REACH [11] i CLP [16], które określają zasady wpro-
wadzania substancji chemicznych do obrotu oraz ich 
klasyfikacji i oznakowania. W odróżnieniu od dyrektyw, 
rozporządzenia te obowiązują bezzwłocznie we wszyst-
kich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednym 
z etapów realizacji postanowień rozporządzenia REACH 
jest ocena substancji zarejestrowanych wcześniej. W wy-
niku tej oceny niejednokrotnie następuje zmiana w klasyfi-
kacji i oznakowaniu substancji wprowadzonych do obrotu.

Sytuacja taka zaistniała po ogłoszeniu 5 czerwca 2014 
roku rozporządzenia Komisji UE nr 605/2014 [12], którym 
zmieniono klasyfikację formaldehydu – składnika części 
produktów stosowanych w górnictwie. Rozporządzeniem 
podniesiono kategorię rakotwórczości formaldehydu 
z 2 H351 na 1B H350 (według dyrektywy 67/548/EWG 
[7] z Carc. Cat 3, R40 na Carc. Cat 2, R45). Dodatkowo, 
tym rozporządzeniem formaldehyd został sklasyfikowany 
jako mutagenny kategorii 2 H341 (według dyrektywy 
Muta. Cat. 3, R68).

Konsekwencją rozporządzenia 605/2014 jest rów-
nież konieczność wprowadzenia zmian w klasyfikacji 
i oznakowaniu produktów zawierających formaldehyd, 
aktualizacji ich kart charakterystyki oraz zmian w sposobie 
postępowania z nimi w miejscach pracy. Dotychczasowa 
klasyfikacja uznawała za rakotwórczą mieszaninę zawie-
rającą wolny formaldehyd w ilości równej lub większej 
od 1,0 %, natomiast wchodząca w życie klasyfikacja 
przewiduje uznać mieszaninę za rakotwórczą już przy 
stężeniu 0,1 % (tabl. 1).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, minimalna klasyfi-
kacja produktów zawierających powyżej 0,1 % formalde-
hydu będzie następująca – Carc. 1B H350 Muta. 2 H341 
(według dyrektywy Rakotwórczy kat. 2 R45 Mutagenny 
kat. 3 R68).

3. Zagrożenie formaldehydem 
w warunkach kopalnianych

Formaldehyd w temperaturze otoczenia jest bezbarw-
nym, bardzo reaktywnym gazem o ostrym, duszącym za-
pachu, wyczuwalnym nawet w bardzo niskich stężeniach. 
Ostra toksyczność formaldehydu jest związana z jego 
silnym działaniem drażniącym błony śluzowe oczu i drogi 
oddechowe. Objawy porażenia mogą być odczuwane przez 
osoby szczególnie wrażliwe już przy stężeniu wynoszącym 
0,12 mg/m3 (0,1 ppm). Formaldehyd o stężeniu około 
1,23 mg/m3 (1 ppm) u większości osób może działać 
drażniąco na śluzówkę oczu, nosa i gardła, a jego działanie 
w stężeniu powyżej 60 mg/m3 (~50 ppm) może prowadzić 
do powstawania powikłanych uszkodzeń tkanki płucnej 
lub obrzęku płuc [8].

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy [13], jego NDS (naj-
wyższe dopuszczalne stężenie – wartość średnia ważona 
stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 
8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 

T a b l i c a   1

Minimalna klasyfikacja mieszanin zawierających wolny formaldehyd

Klasyfikacja formaldehydu 
na podstawie rozporządzenia 605/2014 Dotychczasowa klasyfikacja formaldehydu 

Zawartość – c < 0,1 % m/m ≥ 0,1 % m/m < 0,2 % m/m 0,2 ≤  c < 1,0
% m/m ≥ 1,0 % m/m

Klasyfikacja 
według CLP

brak wpływu 
na klasyfikację

Carc. 1B H350
Muta. 2 H341

Skin Sens. 1 H317 
(≥ 0,2 %)

brak wpływu 
na klasyfikację Skin Sens. 1 H317

Carc. 2 H351

Skin Sens. 1 H317

Oznakowanie 
według CLP

brak wpływu 
na oznakowanie

Niebezpieczeństwo

brak wpływu 
na oznakowanie

Uwaga Uwaga
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26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego ak-
tywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych 
zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego 
przyszłych pokoleń) wynosi 0,5 mg/m3, a NDSCh (naj-
wyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – wartość średnia 
stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian 
w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowi-
sku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż dwa razy 
w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym 
niż 1 godzina) wynosi 1 mg/m3, przy czym nie określo-
no NDSP (najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe  
– wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia 
lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy 
przekroczona w żadnym momencie).

Największym zagrożeniem ze strony formaldehydu jest 
zagrożenie inhalacyjne poprzez formaldehyd zawarty w po-
wietrzu. Zawartość formaldehydu w powietrzu to nie tylko 
efekt jego zawartości w surowcach do otrzymywania piany 
lub kleju, ale szeregu czynników związanych z procesami 
transportu, magazynowania, sposobu aplikacji i samego 
okresu użytkowania produktu finalnego po aplikacji. Eta-
pem, w którym emisja formaldehydu jest największa, jest 
aplikacja. Aplikacja trwa stosunkowo krótko i prowadzona 
zgodnie z instrukcjami nie stanowi wielkiego zagrożenia, 
gdyż prace wykonują stosownie zabezpieczeni pracownicy, 
a postronni muszą znajdować się w odpowiednim oddaleniu. 
Wyniki badań dołowych pokazują, że przy prawidłowo 
prowadzonym pianowaniu [3, 4] oraz klejeniu [5] stężenia 
formaldehydu w powietrzu na stanowisku pracy nie prze-
kraczają wartości NDS i NDSCh.

Porównując zagrożenia inhalacyjne przy pianowaniu 
i iniekcji, stwierdzić można, że przy iniekcji, ze względu 
na prawie całkowicie zamknięty układ dozowania, zagro-
żenie jest minimalne, gdyż powierzchnie parowania są 
nieznaczne, wobec czego, w dalszej treści dyskutowane 
będą jedynie zagrożenia związane z pianowaniem. 

Biorąc pod uwagę zachowanie pian na bazie żywic 
mocznikowo-formaldehydowych i fenolowo-formaldehy-
dowych w procesie starzenia naturalnego w warunkach ko-
palnianych, należy podkreślić istotną różnicę pomiędzy nimi. 

Piany na bazie żywic mocznikowo-formaldehydowych 
są nieodporne na hydrolizę w warunkach podwyższonej 
temperatury i wilgotności [9, 17]. Wyniki badań hydrolizy 
utwardzonych żywic mocznikowo-formaldehydowych, 
czyli procesu degradacji pod wpływem wody (wilgoci), 
potwierdzają, że jest ona związana z uwalnianiem gazo-
wego formaldehydu [1, 2, 6]. Mając na uwadze warunki 
dołowe, które z reguły charakteryzują się wysoką wilgot-
nością i podwyższoną temperaturą, piany mocznikowo-
-formaldehydowe można uznać za prawdopodobne źródło 
niewielkiej, ale nieustannej emisji formaldehydu. Reakcje 
hydrolizy, prowadzące do degradacji polimeru [1], przed-
stawiono we wzorze (1).

Piany na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych są 
źródłem emisji formaldehydu jedynie w czasie aplikacji 
i bezpośrednio po niej. Po trwającym kilka, kilkanaście 
minut utwardzeniu, produkt nie ulega dalszej degradacji 
w czasie, nawet w niesprzyjających warunkach kopal-
nianych.

Z przedstawionych informacji wynika, że głównym, 
niekontrolowanym źródłem zagrożenia jest emisja wolne-
go formaldehydu z pian mocznikowo-formaldehydowych 
już po zakończeniu procesu ich aplikacji.

4. Wymagania wynikające z aktów prawnych

Stosowanie formaldehydu oraz mieszanin z jego 
udziałem powyżej 0,1 % reguluje rozporządzenie w spra-
wie substancji chemicznych i ich mieszanin o działaniu 
rakotwórczym, występujących w środowisku pracy [15]. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, stosowanie takich czyn-
ników chemicznych wymaga od pracodawcy:

• prowadzenia ich rejestru,
• prowadzenia rejestru prac z ich udziałem,
• prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy 

tych pracach,
• corocznego przekazywania danych do państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz okręgo-
wego inspektora pracy,

• zmian w szkoleniach, 
• profilaktycznej ochrony zdrowia.

Czynniki chemiczne o działaniu rakotwórczym w śro-
dowisku pracy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku 
pracy [14], wymagają zwiększonej częstotliwości ich 
pomiarów w powietrzu na stanowiskach pracy.

Cytowane rozporządzenia powodują, że pracodawca  
– spełniając dodatkowe wymagania prawne dla zawartości 
formaldehydu w mieszaninach powyżej 0,1 % – poniesie 
dodatkowe koszty związane z ich realizacją.

5. Proponowane działania w celu zmniejszenia 
zagrożenia formaldehydem

Mając na uwadze nowe uwarunkowania prawne wska-
zane jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie 
zagrożenia formaldehydem, uznanym za rakotwórczy. 
Działania te powinny dotyczyć producentów środków dla 
górnictwa na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych 
i mocznikowo-formaldehydowych, jednostek certyfikują-
cych wyroby pod kątem bezpiecznego stosowania w wy-
robiskach górniczych, a przede wszystkim użytkowników.

(1)
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Użytkownicy środków chemicznych mogą rozważyć  
możliwość zmniejszenia zagrożenia formaldehydem 
w następującej kolejności:

1. Stosować środki niezawierające wolnego formaldehydu.
2. Jeżeli nie ma takiej możliwości:

a. domagać się środków o zawartości wolnego for-
maldehydu poniżej 0,1 %,

b. używać środków wydzielających w trakcie aplika-
cji minimalną ilość formaldehydu,

c. nie stosować środków wydzielających formaldehyd 
po skończonej aplikacji (w okresie użytkowania 
produktu). 

W prowadzonych rozważaniach warto uwzględnić 
podaną już stwierdzoną podatność na hydrolizę pian z ży-
wic mocznikowo-formaldehydowych, w wyniku której 
z produktu finalnego, w czasie starzenia naturalnego, 
prawdopodobnie wydziela się do powietrza dołowego 
gazowy formaldehyd. Zjawisko to zostało na tyle zba-
dane pod kątem zastosowania pian w budownictwie, że 
wprowadzono szereg uwarunkowań w zakresie ich sto-
sowania. W Polsce, w latach 80. XX wieku, po szybkim 
wzroście rynku tanich pian izolacyjnych na bazie żywic 
mocznikowo-formaldehydowych, zbliżonych do pian 
funkcjonujących w górnictwie, wprowadzono obostrzenia 
sprowadzające się do stosowania tego typu pian jedynie na 
zewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie [18].

T a b l i c a   2

Piany stosowane w górnictwie

Piany mocznikowo- 
-formaldehydowe

Piany fenolowo- 
-formaldehydowe

Piany mineralno- 
-organiczne (silikatowe) Piany mineralne

Opis

Składnik A – na bazie 
żywicy mocznikowo- 
-formaldehydowej

Składnik B – wodny 
roztwór mieszaniny 
kwasów organicznych 
i nieorganicznych 
o niewielkim stężeniu

Składnik A – na bazie 
żywicy fenolowo- 
-formaldehydowej

Składnik B – wodny 
roztwór mieszaniny 
kwasów organicznych 
i nieorganicznych 
o dużym stężeniu

Składnik A – na bazie 
szkła wodnego

Składnik B – na bazie 
polimerycznego 
diizocyjanianu 
difenylometanu

Suche mieszanki 
na bazie cementów 
przeznaczone do 
wymieszania z wodą

Zastosowanie

• Uszczelnianie
• Izolacja powierzchni
• Budowa tam  
  tymczasowych

• Wypełnianie pustek
• Uszczelnianie
• Uszczelnianie 
  ze wzmacnianiem
• Izolacja powierzchni
• Budowa tam trwałych

• Uszczelnianie
• Budowa trwałych tam

• Wypełnianie pustek
• Budowa trwałych tam

Zawiera wolny 
formaldehyd Tak Tak Nie Nie

Zagrożenia

Wolny formaldehyd 
w składniku A,

Degradacja gotowej 
piany w trakcie 
okresu użytkowania 
w wydzieleniem 
gazowego 
formaldehydu

Wolny formaldehyd 
w składniku A

Żrące właściwości 
składnika B

Drażniące właściwości 
składnika A

Szkodliwe właściwości 
składnika B

Właściwości drażniące

Moment 
narażenia

Podczas aplikacji
Przez cały okres 
użytkowania piany

Podczas aplikacji Podczas aplikacji Podczas aplikacji

Wydajność 35–40 m3/Mg 25–30 m3/Mg 25–30 m3/Mg 2–12 m3/Mg

Porównanie 
kosztów

Koszt materiału: średni
Koszt robocizny: niski
Czas aplikacji: krótki

Koszt materiału: wysoki
Koszt robocizny: niski
Czas aplikacji: krótki

Koszt materiału: wysoki
Koszt robocizny: średni
Czas aplikacji: średni

Koszt materiału: niski
Koszt robocizny: wysoki
Czas aplikacji: długi

Charakterystyka

Szybkoreagująca, 
samobudująca się 
piana o niewielkiej 
trwałości; piana 
o dużej wydajności

Szybkoreagująca, 
ekspansywna, 
samobudująca się 
piana o bardzo dużej 
trwałości; piana o dużej 
wydajności

Rozlewna piana o dużej 
trwałości;
piana o dużej wydajności.

Rozlewna piana o dużej 
trwałości
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Do ułatwienia poszukiwania ewentualnych zamienni-
ków pian mocznikowo-formaldehydowych, w tablicy 2 
zestawiono właściwości pian mocznikowo-formaldehy-
dowych i możliwych zamienników.

Należy się spodziewać, że producenci wyrobów 
dla górnictwa na bazie żywic mocznikowo-formalde-
hydowych oraz fenolowo-formaldehydowych dołożą  
wszelkich starań, aby ich wyroby zawierały mniej niż 
0,1 % formaldehydu i nie wymagały od klientów zmian 
dotychczasowego sposobu postępowania przy aplikacji, 
podyktowanego nową klasyfikacją.

Zawartość wolnego formaldehydu w wyrobach dla gór-
nictwa była dotychczas przedmiotem oceny na podstawie 
deklaracji producenta lub badań przeprowadzonych przez 
uprawnione jednostki. W świetle nowej sytuacji badania te 
powinny stać się obligatoryjne i wykonywane w oparciu 
o jednolitą metodykę, dostosowaną do niskiego poziomu 
oznaczanego wolnego formaldehydu, a także stać się 
badaniami kontrolnymi dla produktów dostarczanych do 
kopalń. Ponieważ klasyfikacja dotyczy jedynie surowców 
do otrzymywania pian, warto zwrócić uwagę na trwałość 
pian, nie tylko z punktu widzenia właściwości użytkowych 
(gazoszczelność, podatność na obciążenie), ale również 
możliwości ich degradacji w warunkach użytkowania 
z wydzielaniem wolnego formaldehydu. 

6. Wnioski

• Produkty dla górnictwa, zawierające w swoim składzie 
żywice mocznikowo-formaldehydowe lub fenolowo-
-formaldehydowe, nie powinny zawierać wolnego for-
maldehydu w ilości przekraczającej 0,1 % wagowych.

• Badanie zawartości wolnego formaldehydu powinno 
być wykonywane według jednolitej metodyki przez 
wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

• Właściwości fizykochemiczne pian mocznikowo- 
-formaldehydowych stwarzają możliwość ich hydro-
lizy z wydzieleniem formaldehydu do powietrza, za 
czym idzie zwiększenie ryzyka wystąpienia zagrożenia 
w warunkach kopalnianych.
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Grupa FASING

I N S P I R U J E N A S P R Z Y S Z Ł O Ś Ć W S P I E R A D O Ś W I A D C Z E N I E

Producent: - łańcuchów ogniwowych
  • okrągłych
  • płaskich
  • kompaktowych
- ogniw złącznych
- zgrzebeł
- tras przenośnikowych
  

- sprzęgieł
- wiertarek
- kotwiarek
- agregatów hydraulicznych
- odkuwek
- generalny wykonawca 
  instalacji dla bioenergetyki
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OCHRONA ŚRODOWISKA. Część 2

1. Wprowadzenie

Kopalnie Kompanii Węglowej SA leżą w różnych 
częściach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i istot-
nie różnią się budową geologiczną, jednak w kopalniach 
wyraźnie zaznacza się strefowość hydrogeochemiczna 
wód dołowych. Na najwyższych poziomach występują 
wody słodkie, z głębokością mineralizacja rośnie i na 
najniższych poziomach występują praktycznie wyłącznie 
wody silnie zasolone. Odwadnianie kopalń jest konieczne 
do prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego. KW SA 
od lat prowadzi działania w celu zmniejszenie szkodliwego 
oddziaływania kopalnianych wód zasolonych na wody 
powierzchniowe głównie poprzez ich kontrolowany zrzut.

2. Metoda hydrotechniczna

W celu ochrony wód powierzchniowych przed 
nadmiernym zasoleniem niewykorzystanymi wodami 
dołowymi odprowadzanymi do zlewni Górnej Wisły, 
wdrożono program zminimalizowania ich negatywnego 
oddziaływania przez zastosowanie metody hydrotech-
nicznej. Programem objęte zostały wody z KWK „Piast”, 
KWK „Ziemowit”, KWK „Brzeszcze” i Przedsiębiorstwa 
Górniczego „Silesia” (do 9.12.2010 r. KWK „Silesia” 
wchodziła w struktury KW SA jako Ruch II kopalni 
„Brzeszcze-Silesia”). Ogólnie metoda hydrotechniczna 
polega na czasowym gromadzeniu słonych wód ko-
palnianych w zbiornikach retencyjnych, a następnie na 
kontrolowanym ich odprowadzaniu do rzeki w okresach 
wysokich przepływów, tak aby nie przekroczyć stężenia 
chlorków i siarczanów dopuszczalnego dla danego od-
cinka odbiornika. Metoda ta pozwala na bezpieczne dla 
środowiska odprowadzanie wód.

mgr inż. ROMAN BECZAŁA, mgr DOROTA KUBICKA, mgr inż. RYSZARD SEWERYN
Kompania Węglowa SA, Katowice

Zbiornik retencyjno-dozujący „Wola”

W 2002 roku Główny Instytut Górnictwa opracował 
koncepcję ochrony hydrotechnicznej rzeki Wisła i rozwią-
zania problemu zrzutu wód najbardziej zasolonych z ko-
palń „Piast” i „Ziemowit” na podstawie czasowej retencji 
w wyrobiskach zlikwidowanego Ruchu II kopalni „Piast” 
oraz w przykopalnianych zbiornikach retencyjnych. Na 
podstawie wymienionej koncepcji w 2008 roku kopalnie 
wdrożyły do realizacji system hydrotechnicznej ochrony 
Górnej Wisły przed zasalaniem wodami dołowymi.

Idea zastosowania metody hydrotechnicznej dla 
ochrony Górnej Wisły, głównie przed zrzutem słonych 
wód dołowych z kopalń „Piast” i „Ziemowit”, które mają 
największy udział w odprowadzaniu zasolonych wód 
kopalnianych do rzeki Wisła, opiera się na następujących, 
podstawowych założeniach:

• przemienny i równomierny w ciągu doby zrzut wód,
• retencjonowanie najbardziej zasolonych wód ko-

palnianych z kopalni „Piast” i częściowo z kopalni 
„Ziemowit” w okresie niskich stanów wód powierzch-
niowych w zbiorniku retencyjno-dozującym, jakim stał 
się zlikwidowany Ruch II kopalni „Piast” (była KWK 
„Czeczott”), zwanym w dalszej części zbiornikiem 
retencyjno-dozującym „Wola”,

• zrzut – w okresie wysokich stanów wód powierzch-
niowych – wód ze zbiornika retencyjno-dozującego 
„Wola” oraz wód odpompowywanych na bieżąco 
z kopalń, bezpośrednio do rzeki Gostynia, w ilości 
uzależnionej od wielkości przepływu w rzece Wisła, 
umożliwiającej dotrzymanie wymaganych  przepisami 
stężeń sumy chlorków i siarczanów,

• kontrolowany zrzut ze zbiorników w Kaniowie 
i Brzeszczach.

W metodzie tej istotne jest wykorzystanie wyrobisk 
zlikwidowanej części KWK „Piast”, tj. Ruchu II KWK 
„Piast” (dawnej kopalni „Czeczott”) jako retencyjno- 
-dozującego zbiornika. Dzięki temu wyeliminowana zosta-
ła konieczność dodatkowej budowy zbiornika retencyjno-
-dozującego na powierzchni, co w konsekwencji skutkuje 
brakiem oddziaływania na środowisko.
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System nie mógłby funkcjonować bez narzędzi kon-
troli i sterowania, stąd urządzenia przesyłowe i zrzutowe 
zostały wyposażone w aparaturę pozwalającą na zdalny 
monitoring przepływów i zasolenia wód odprowadzanych 
do rzek, a posterunki wodowskazowe we współpracy z In-
stytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyposażono 
w stacjonarne konduktometry, pozwalające monitorować 
efekt pracy Systemu. 

3. Zbiornik „Wola”

Wydobycie węgla z Ruchu II KWK „Piast” zakoń-
czono w 2005 r. Odwadnianie w likwidowanym Ruchu II 
KWK „Piast” wyłączono 9 lipca 2007 r., rozpoczynając 
tym samym proces napełniania wyrobisk i zrobów wodą 
z dopływu naturalnego. W lipcu 2008 r., poprzez wybu-
dowany układ przesyłowy, rozpoczęto zrzut do zbiornika 
utworzonego w Ruchu II wód z poziomów 650 KWK 
„Piast” i KWK „Ziemowit”.

Powstanie zbiornika retencyjno-dozującego „Wola” 
było możliwe dzięki:

• brakowi połączeń hydraulicznych wyrobisk górniczych 
KWK „Piast” Ruch II z wyrobiskami górniczymi in-
nych kopalń,

• brakowi możliwości bezpośredniego wdarcia się spię-
trzonych wód w zbiorniku „Wola” do kopalń sąsied-
nich, a tym samym wystąpienia zagrożenia wodnego 
dla tych zakładów górniczych,

• przystosowaniu wyrobisk górniczych KWK „Piast” 
Ruch II do funkcji zbiornika retencyjno-dozującego,

• przystosowaniu szybu nr 1 do pełnienia funkcji pom-
powni głębinowej (rys. 1), co umożliwia odprowadza-
nie wody ze zbiornika do rzeki Gostynia, dalej do rzeki 
Wisła, z wizualizacją i sterowaniem: pracą agregatów 
pompowych, systemem przepustnic i zasuw.

Budowa pompowni głębinowej „Wola” prowadzona 
była w II, III i IV kwartale 2012 r. i obejmowała zabudowę 
czterech agregatów pompowych, o wydajności nominalnej 
8 m3/min i mocy 1,1 MW każdy (1 agregat – rezerwa). 
Agregaty głębinowe zostały zasilone z adaptowanej do 
tego celu rozdzielni RK-16 kV. Każdy agregat głębinowy 
podwieszony został do ciągu pompowego wykonanego 
z rur stalowych (rys. 2). Sterowanie pracą agregatów 
pompowych i systemem przepustnic odbywa się w sposób 
zautomatyzowany z pulpitu operatorskiego sterowni bądź 
zdalnie ze stanowiska dyspozytorskiego zlokalizowanego 
w kopalni „Piast”.

Na podstawie analizy uwarunkowań technicznych 
i ekonomicznych, uwzględniających minimalną pojemność 
zbiornika oraz minimalne koszty jednostkowe wypompo-
wywania wód, wyznaczono granice zbiornika retencyjno-
-dozującego w przedziale rzędnych -150 do +50 m n.p.m. 
Zbiornik zlokalizowany jest w wyrobiskach wykonanych 
w pokładach 207 i 209/2. Pojemność zbiornika wyniesie 
1,9 mln m3 , co przy maksymalnym zrzucie wód z KWK 
„Piast” i zbiornika „Ziemowit” w ilości około 20 m3/min 

Rys. 1. Lokalizacja pompowni głębinowej „Wola” na terenie zlikwidowanego Ruchu II KWK „Piast”
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pozwoli zachować czas retencji, w okresach niskich sta-
nów wód powierzchniowych do około dwóch miesięcy.

Do zbiornika retencyjno-dozującego „Wola” odprowa-
dzane są, od lipca 2008 r., w okresie niskich stanów wód 
w rzekach, najbardziej zasolone wody dołowe pochodzące 
z poziomu 650 KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”. 

Obecnie poziom lustra wody znajduje się w strefie 
czynnej zbiornika, trwa naprzemienny proces napełniania 
i opróżniania zbiornika „Wola”, uzależniony od stanu wód 
w rzekach. Odprowadzanie wód ze zbiornika do rzeki Go-
stynia prowadzone jest ze zróżnicowaną wydajnością uzależ-
nioną od stanów przepływu rzeki Wisła i zasolenia jej wód. 

Rys. 2. Zabudowa pomp głębinowych w szybie nr 1
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Rys. 3. Kontrola pracy pompowni głębinowej – obraz z komputera

Pompownia głębinowa zapewnia możliwość sterowa-
nia zrzutami wód do Gostyni w zakresie 8÷24 m3/min. 
Dotychczas wypompowano ze zbiornika „Wola” do rzeki 
około 0,5 mln m3 wód. 

Wypełnianie wyrobisk i górotworu wodą jest kontrolo-
wane przez pomiary położenia zwierciadła wody w szybie 
nr 1 i w szybie nr 4 oraz w piezometrze i studniach karboń-
skiego piętra wodonośnego. Jakość wód odprowadzanych 
ze zbiornika kontrolowana jest w miejscu ich zrzutu do 
rzeki Gostynia.

Zarówno kontrola pracy pompowni głębinowej 
(rys. 3), jak i Systemu hydrotechnicznego (rys. 4) skupia 
się u dyspozytorów ds. zrzutu wód zasolonych z kopalń, 
komórki nadzorującej i sterującej zdalnie pracą Syste-
mu, powołanej na potrzeby Systemu w kopalni „Piast”. 
Dyspozytorzy wspomagani są oprogramowaniem pozwa-
lającym na ocenę oraz historyczną analizę parametrów 
wejściowych i na tej podstawie podejmowania decyzji 
o sposobie postępowania z wodami zasolonymi, a także 
zdalnego przekierowania wód wraz ze sterowaniem pracą 
pompowni głębinowej. 

Zainstalowana, terenowa aparatura kontrolno- 
-pomiarowa dostarcza do systemu niezbędnych danych, 
które po obróbce i wprowadzeniu parametrów korekcyj-
nych służą ocenie sytuacji hydrologicznej i chemicznej, 

a tworzona baza danych umożliwia prognozowanie stanu 
wód i możliwości operacyjnych Systemu w ciągu roku hy-
drologicznego. Schemat działania zbiornika retencyjno- 
-dozującego „Wola” zobrazowano na rysunku 5.

4. Efekty utworzenia zbiornika „Wola”

Utworzenie zbiornika retencyjno-dozującego „Wola” 
pozwoliło na:

• Redukcję po 9 lipca 2007 r. (dzień zaprzestania 
odpompowywania wód dołowych z Ruchu II KWK 
„Piast”) sumarycznego ładunku chlorków i siarczanów 
odprowadzanego z KWK „Piast” do rzeki Gostynia 
w zlewni Górnej Wisły, w związku z zaprzestaniem 
zrzutu zasolonych wód z Ruchu II KWK „Piast” – 
średnio o około 400 t/d, w stosunku do lat poprzednich.

• Redukcję po 1 lipca 2008 r. sumarycznego ładunku 
chlorków i siarczanów odprowadzanego z kopalń 
KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” do rzeki Wisła około 
1,7 mln t (do 31.12.2014 r.), w związku z rozpoczęciem 
procesu dostarczania do wyrobisk, zrobów i górotworu 
zlikwidowanego Ruchu II KWK „Piast”, najbardziej 
zasolonych wód z poziomów 650 z KWK „Piast” oraz 
KWK „Ziemowit”. Proces ten spowodował znaczące 
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Rys. 5. Schemat działania zbiornika retencyjno-dozującego „Wola” – szyb nr 1 w zlikwidowanej KWK „Piast” Ruch II

Rys. 4. Kontrola pracy System monitoringu i sterowania zrzutem wód dołowych – obraz z komputera

+50 m n.p.m 

-150 m n.p.m 

Górotwór i wyrobiska, w których 
zostały zgromadzone słone wody 
dołowe z KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” 

 

 

Zbiornik
retencyjno-dozujący „Wola”
pojemności około 1,9 mln m3 

 

Powierzchnia terenu = +243,80 m n.p.m    

4 pompy głębinowe   

Rurociąg  
w szybie   

Wisła         Gostynia 
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obniżenie stężeń chlorków i siarczanów w wodach rze-
ki Wisła, po zrzucie wód kopalnianych. Obserwowane 
jest to w rzece Wisła w przekroju Pustynia (rys. 6).    

• Ulokowanie w okresie lipiec 2008 r. – grudzień 2014 r. 
w górotworze 32,7 mln m3 wód z poziomu 650 KWK 
„Piast” i KWK „Ziemowit”.

• Zmniejszenie wahań zasolenia w rzece Wisła.

5. Podsumowanie

• Wykorzystanie wyrobisk zlikwidowanego Ruchu II 
KWK „Piast” jako zbiornika retencyjno-dozującego 
„Wola” wyeliminowało konieczność budowy zbiornika 
retencyjno-dozującego na powierzchni.

• Utworzenie zbiornika „Wola” spowodowało znaczące 
obniżenie stężeń chlorków i siarczanów w wodach 
rzeki Wisła, po zrzucie wód kopalnianych.

• Zbiornik „Wola” przyczynił się do zmniejszenia wahań 
zasolenia w rzece Wisła.
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1. Wprowadzenie

Powszechność stosowania rur polietylenowych w za-
kładach górniczych jest już ogólnie znana. Sukces ten 
możliwy był dzięki doskonałym jakościowo produktom, 
mającym szereg zalet dotyczących nie tylko jakości i nie-
zawodności, lecz przede wszystkim ich funkcjonalności 
oraz łatwości transportu i szybkiego montażu.

Wyroby z polietylenu produkcji ELPLAST+ Sp. z o.o. 
– znane szeroko pod marką rury opancerzone PE-NP-AS 
– poddawane są ciągłym innowacyjnym udoskonaleniom 
dzięki przekazywanym opiniom i współpracy z ostatecz-
nymi użytkownikami tych produktów. Rury opancerzone 
są to produkty polietylenowe, dostępne w dwóch wersjach, 
z dodatkowym płaszczem ochronnym lub bez płaszcza. 
Zadaniem płaszcza ochronnego jest dodatkowe zwiększe-
nie sztywności rury. Pozytywny odzew klientów, będący 
efektem użytkowania dobrze funkcjonujących instalacji 
do transportu wody i systemów klimatyzacji, pozwolił 
podjąć kroki zmierzające do zaproponowania kolejnego 
produktu przeznaczonego do transportu sprężonego po-
wietrza i systemów odmetanowania kopalń. Produkt ten 
opracowano na podstawie innowacyjnych technologii 
z surowców modyfikowanych za pomocą nanotechnolo-
gii. Końcowym produktem jest instalacja do sprężonego 
powietrza i odmetanowania łącząca w sobie doskonale 
poznane przez dziesięciolecia własności polietylenu 
z wymaganym w zakładach górniczych bezpieczeństwem 
użytkowania produktu: trudnopalnością, antystatycznością 
i brakiem toksyczności. 

Zachowano zalety produktów przeznaczonych do 
transportu wody – najniższą masę ze wszystkich stoso-
wanych rur z tworzyw sztucznych, możliwość łączenia 
za pomocą tradycyjnych połączeń kołnierzowych lub 
złączkami Victaulic, służącymi do szybkiego montażu, 
rozbudowy i przebudowy.

dr inż. JEREMI WOŚ
ELPLAST+ Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój

Innowacyjna instalacja rurowa do odmetanowania 
– ekonomiczna, ergonomiczna i ekologiczna

(Artykuł sponsorowany)

Odmetanowanie wyrobisk górniczych prowadzone 
jest w celu zabezpieczenia przed  przekroczeniem do-
puszczalnego stężenia metanu w powietrzu kopalnianym. 
Odmetanowanie polega na przechwyceniu metanu i skiero-
waniu go do szczelnej instalacji, w której wytwarzane jest 
podciśnienie, a następnie odprowadzeniu na powierzchnię 
do Zakładu Odmetanowania Kopalń. Odmetanowanie 
kopalń jest najskuteczniejszym sposobem zwalczania 
zagrożenia metanem. 

Instalacja odprowadzająca metan musi zatem spełniać 
specjalne kryteria. Metan ujęty w procesie odmetanowa-
nia kopalń może być wykorzystywany gospodarczo jako 
paliwo gazowe do bezpośredniego wykorzystania jako 
kontrolowane wtłaczanie do instalacji gazu ziemnego lub 
bezpośrednio w palnikach, kotłach, silnikach i turbinach 
gazowych na terenie zakładu wydobywczego.

2. Rury do odmetanowania

Biorąc pod uwagę wymagania Głównego Instytutu 
Górnictwa, opracowano rury do odmetanowania spełnia-
jące zarówno kryteria GIG Katowice, jak również normy 
przedmiotowe wymagane dla wyrobów z polietylenu do 
transportu wody pitnej i gazu ziemnego. Klasyczne wyma-
gania długotrwałej odporności na ciśnienie wewnętrzne, 
podciśnienie, szybką i wolną propagację pęknięć oraz 
wysokie odporności mechaniczne, połączono poprzez 
modyfikację z przewodzeniem ładunków elektrycznych 
(antyelektrostatycznością), odpornością na działanie pło-
mienia oraz niską toksycznością.  

Kierunek działania firmy ELPLAST+ Sp. z o.o. zakła-
da kontynuowanie badań i certyfikacji w GIG Katowice 
– z czego zrezygnowała większość producentów rur, 
obawiając się niespełnienia ostrych kryteriów. To właśnie 
ten Instytut jest gwarantem bezpieczeństwa produktów 
stosowanych w podziemnych wyrobiskach w warunkach 
zagrożenia metanowego. Własności elektrostatyczne bada 
się poprzez ocenę rezystancji powierzchniowej i skrośnej 
zgodnie z normą PN-EN ISO 8031. Odporność wyrobu 
na płomień badana jest poprzez ocenę kategorii palności 
(norma PN-EN 60695-11-10), ocenę odporności pło-
mieniowej (PN-EN ISO 340 z uwzględnieniem PN-EN 
1710+A1), badanie obecności substancji toksycznych 
produktach rozkładu termicznego (metoda własna GIG) 
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oraz wykonanie analizy termicznej (metoda własna GIG). 
Uzupełnieniem badań GIG są wykonane badania odporno-
ści na rozprzestrzenianie ognia w sztolni czeskiej VVUU 
Ostrava – Radvanice (rys. 1).

W tablicy 1 przedstawiono wyniki badań palności 
i rezystancji dla polietylenowych rur opancerzonych PE-
-NP- AS najnowszej generacji, uzyskanych w akredytowa-
nych laboratoriach GIG Katowice, ITI EMAG Katowice, 
VVUU Ostrava – Radvanice.

Kontynuacja programu „lepsza przyszłość” pozwoliła 
wdrożyć nowy produkt przeznaczony do odmetanowania 
kopalń. Jest on efektem pracy kompetentnej kadry inży-
nierskiej oraz współpracy w wielu dziedzinach z dostaw-
cami polimerów i doświadczeń zdobytych we współpracy 
ze Śląskim Klastrem Nanotechnologii. Jedynie precyzyjna 
modyfikacja własności polietylenu HDPE bez naruszenia 
podstawowych jego własności pozwala uzyskać oczeki-
wane cechy produktu i „spokój na dziesiątki lat”. 

Rys. 1. Wyniki badań odporności na rozprzestrzenianie ognia w sztolni czeskiej VVUU Ostrava – Radvanice
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Lp. Właściwość Norma Jednostka Jakość 
ELPLAST +

1 Rezystancja powierzchniowa i skrośna PN-EN ISO 8031 Ω <1,0 × 106

2 Kategoria palności PN-EN 60695-11-10 klasa V-0

3 Odporność ogniowa PN-EN ISO 340
PN-EN 1710+A1 s < 15

4 Test w sztolni pożarowej Instrukcja UUVV
Radvanice m < 3

5 Wskaźnik tlenowy PN-EN ISO 4589-2 % 26 %

6 Moduł sprężystości Younga E1min ISO 527-2 MPa 1 000÷1 400

7 Średnia gęstość ISO 1183 kg/m3 ≥ 990

8 Wytrzymałość na granicy plastyczności  
(23 °C, 50 mm/min) ISO 6259 MPa ≥ 25

9 Wytrzymałość przy zerwaniu (23 °C, 50 mm/min) ISO 6259 MPa ≥ 32

10 Wydłużenie na granicy plastyczności ISO 6259 % ≥ 9

11 Wydłużenie przy zerwaniu (23 °C, 50 mm/min) ISO 6259 % ≥ 800

12 Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) (190 °C/5 kg) ISO 1133 g/10 min 0,20÷0,90

13 Średni współczynnik termicznej 
rozszerzalności liniowej mm/m°C 0,20

14 Test ESCR (Igepal, F50) PN-EN 60811-4-1 h >10 000

15 Przewodność cieplna W/Km 0,40

16 Pojemność cieplna właściwa J/kgK 1 900

17 Współczynnik Poissona - 0,45

18 Udarność PN-EN 744 % TIR = 0

19 Stabilność termiczna (OIT) (200 °C) ISO 10837 min      ≥ 80 

20 Wytrzymałość hydrostatyczna (20 °C, 10 MPa) ISO 12162 lata min 50

21 Odporność na propagację pęknięć pod wpływem
obciążeń (Test FNCT) (4,0 MPa, 80 °C) ISO 16770 h ≥ 300

22 Odporność na wolną propagację pęknięć
(0,92 MPa, 80 °C) – test z karbem ISO 13479 h ≥ 165

T a b l i c a  1

Wyniki badań palności i rezystancji dla rur opancerzonych PE-NP-AS 
oraz własności fizykochemiczne rur z polietylenu
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STYCZEŃ  2015  GRUDZIEŃSTYCZEŃ  2015  GRUDZIEŃ

 Można również dokonać wpłaty na ogólnie dostępnych 
 blankietach w Urzędach Pocztowych lub Bankach, 
 przekazując środki na adres „Wydawnictwa Górniczego” 
 na konto:

ING Bank Śląski SA 
nr 90 1050 1214 1000 0007 0002 1686

 Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę 
 zamawianego czasopisma, liczbę egzemplarzy, 
 okres prenumeraty oraz własny adres.

 Cena prenumeraty (brutto) wynosi:
  kwartalna      –    84,00 zł
  półroczna      –  168,00 zł
  roczna      –  336,00 zł

Warunki prenumeraty „Wiadomości Górniczych” 

STYCZEŃ  2015  GRUDZIEŃSTYCZEŃ  2015  GRUDZIEŃ

Opisywany produkt ma cechy pozytywnej ekonomii, 
ergonomii i ekologii. Ekonomia dotyczy sumarycznych 
kosztów ponoszonych na zakup rur oraz niezbędnej 
armatury połączonych z nakładem finansowym na bar-
dzo prosty i łatwy transport, szybki montaż bazujący na 
złączkach Victaulic i pełnej niezawodności instalacji. 
Stosowane złączki gwarantują idealną szczelność układu, 
nawet podczas nieprzewidzianych ruchów górotworu. 
Połączenie ekonomii z ergonomią ma na celu ułatwienie 
wszelkich prac związanych z transportem, montażem 
polegającym na połączeniu dwóch elementów złączki 
jedynie czterema śrubami. 

Rura opancerzona PE-NP-AS produkowana jest 
z najlżejszego tworzywa sztucznego dopuszczonego do 
stosowania w instalacjach i nie zawiera dodatków typu 
metale, kompozyty czy też laminaty. Jednocześnie, speł-
niając wymagania norm przedmiotowych dla polietylenu, 
gwarantuje ekologię polegającą na długotrwałej odpor-
ności przed degradacją środowiskową i najmniejszym 
zadymieniu podczas spalania. Doskonałą i długotrwałą 
funkcjonalność instalacji uzyskuje się dzięki malej ście-
ralności polietylenu, braku korozji chemicznej, niskim 
oporom przepływu oraz odporności na chemicznie agre-
sywne media.

3. Podsumowanie i wnioski

Firma ELPLAST+ proponuje kolejny produkt pod 
marką rur opancerzonych PE-NP-AS będący wyjściem 
naprzeciw potrzebom klientów. Zdecydowanie najcie-
kawsza technicznie na rynku instalacja – przeznaczona 
do odmetanowania kopalń – łączy bezpieczeństwo użyt-
kowania z jej bezawaryjnością, zaprojektowana z efektem 
ekologicznym, ergonomicznym i ekonomicznym. Dosko-
nałe własności rur z polietylenu świetnie sprawdzają się 
przy odciąganiu z wyrobisk gazu będącego mieszanką 
elementów inertnych i palnych oraz pyłu i pary wodnej. 
Duża gładkość wewnętrznej powierzchni rury zapobiega 
powstawaniu osadów i korków hydratowych – natomiast 
100 % odporność na udar i pęknięcia zabezpiecza produkt 
przed uszkodzeniem podczas transportu i eksploatacji. 
Rurociąg podwieszany jest w podziemnych wyrobiskach 
górniczych na zawiesiach co trzy metry. Dzięki posiada-
nym własnościom w całym przekroju ścianki rury, istnieje 
możliwość dostosowania na miejscu długości odcinków 
do istniejących potrzeb. Łączenie docinanych rur możliwe 
jest dzięki armaturze typu Victaulic. 

Dla klientów pragnących pozostać przy tradycyjnym 
systemie połączeń na kołnierze Firma posiada gotowy 
produkt z dogrzaną tuleją i stalowym pierścieniem oraz 
specjalny system złączek kołnierzowych, montowanych 
na rurze po jej przecięciu na wymaganą długość, bezpo-
średnio w wyrobiskach górniczych. 
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przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych



WIADOMOŚCI GÓRNICZE  2/2015 121

KONFERENCJE, SYMPOZJA – KALENDARIUM

LUTY’2015

23-27 (poniedziałek-piątek), Kraków
XXIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej
Organizatorzy:
Polska Akademia Nauk, 
Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią, Kraków;
Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
Katedra Górnictwa Podziemnego
Tematyka:
• Sesja plenarna 
 pt. „Górnictwo podziemne 
 – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”
• Nowe techniki i technologie 
 w eksploatacji podziemnej złóż,
• Ekonomiczno-finansowe aspekty 
 działalności branży górniczej w Polsce,
• Człowiek i środowisko,
• Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń,
• Monitoring, sterowanie i wizualizacja 
 procesów podziemnej eksploatacji złóż,
• Transport i odstawa urobku,
• Geomatyka górnicza,
• Zarządzanie bezpieczeństwem 
 w kopalniach,
• Optymalizacja w elektroenergetyce 
 i gospodarce energetycznej kopalń,
• Wykonywanie i utrzymanie wyrobisk,
• Uwarunkowania formalno-prawne,
 techniczne i środowiskowe 
 prowadzenia robót strzałowych.
• Eksploatacja złóż w warunkach 
 zagrożeń naturalnych.
• Dobre praktyki – przecinki rozruchowe.
• Obudowa kotwiowa jako sposób 
 obniżenia kosztów wydobycia.
• Sesja naukowa uczestników 
 World Mining Students Meeting 
 Kraków 2015,
• International Mining Forum 2015 
 (specjalistyczne budownictwo 
 podziemne):
– uwarunkowania 
 geologiczno-hydrogeologiczne oraz 

techniczne funkcjonowania szybów, 
– wykorzystanie maszyn typu TBM 
 do głębienia upadowych, 
– przegląd technologii budowy szybów, 
– uwarunkowania prognozowania 
 deformacji w szybie, 
– budowa szybów w zagłębiu 
 miedziowym w specyficznych 
 warunkach monokliny przedsudeckiej, 

– bieżąca eksploatacja szybów 
 i upadowych, 
– nowa generacja urządzeń do głębienia 
 i pogłębiania szybów, 
– porównanie kosztów inwestycyjnych
 szyb – upadowa.
•• Otwarte posiedzenie Komitetu 
 Zrównoważonej Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi – temat wiodący 
 „Drogi  i manowce 
 Prawa geologicznego i górniczego”. 
•• Forum dyskusyjne: 
 Co dalej z kopalniami węgla kamiennego 

– restrukturyzacja na pewno, 
 likwidować, ale jak, a może budować 
 – jeśli tak, kiedy?
•• Sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia
 Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA,
 KOPEX.
•• Seminarium: wpływ wstrząsów 
 górniczych na powierzchnię – ocena, 
 skala sejsmiczności, prognozy, 
 przeciwdziałanie.
Imprezy towarzyszące: 
• Uroczysta Gala Konkursowa XXIV
 Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego:
– Raport o stanie bezpieczeństwa 
 w górnictwa w Polsce w roku 2014,
 Wyższy Urząd Górniczy;
– Raport na temat górnictwa w Polsce 
 w roku 2014;
– Ogłoszenie wyników konkursów 
 Bezpieczna Kopalnia (organizowany 

wspólnie z Wyższym Urzędem 
 Górniczym i Fundacją Bezpieczne
 Górnictwo im. Wacława Cybulskiego), 

Najlepsza Kopalnia i Górniczy Sukces
 Roku (organizowany wspólnie 
 z Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową);
– Ogłoszenie wyników IX Turnieju 
 Wiedzy Górniczej pod patronatem 
 „Trybuny Górniczej”, 
 KGHM „Polska Miedź” SA i Kopex SA;
– wręczenie nagrody „Absens carens”
 („Nieobecny traci”) za najliczniejszy
 udział w Szkole 2015.
Korespondenci zagraniczni:
• Cas Bruniany (USA),
• Andrzej Harasimowicz (Kanada)
• Jacek Paraszczak (Kanada), 
• Mietek Rataj (Australia),
• Mladen Stjepanovic (Serbia), 
• Gienady Gajko (Ukraina), 
• Roman Dyczkowski (Ukraina), 
• Yuan Shujie (Chiny), 
• Anton Sroka (Niemcy).

Komitet Organizacyjny:
Jerzy Kicki – przewodniczący, 
Jacek Jarosz – wiceprzewodniczący,
Artur Dyczko – sekretarz, 
Piotr Saługa (redaktor „Vademecum”), 
Jacek Sobczyk (marketing i reklama),
Barbara Marchewczyk (sekretariat),
Natalia Dunst, Wojciech Ficek, 
Dominik Galica, Michał Kopacz, 
Iwona Kowalczyk, 
Sławomir Kubiak,
Łukasz Kudlak, Rafał Polak, 
Krzysztof Stachurski, 
Szymon Sypniowski. 
Informacje:
Szkoła Eksploatacji Podziemnej 
IGSMiE PAN
31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
fax: 12 632-35-24;  
tel.: 12 632-33-00 w. 121, 154, 212
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Artur Dyczko
e-mail: szkola@min-pan.krakow.pl
http://www.szolaeksploatacji.pl

9-13 (poniedziałek-piątek) Karpacz
XXXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki
Górotworu i Geoinżynierii
Organizatorzy:
Instytut Geotechniki i Hydrotechniki 
Politechniki Wrocławskiej;
Katedra Geomechaniki, 
Budownictwa i Geotechniki
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 
Akademii Górniczo-Hutniczej; 
KGHM „CUPRUM” 
Centrum Badawczo-Rozwojowe;
Polski Komitet Geotechniki;
Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał,
Tematyka:
• zagadnienia stateczności wyrobisk 
 górniczych i budowli geotechnicznych,
• modele konstytutywne geomateriałów,
• metody numeryczne w geotechnice,
• teoretyczne i praktyczne aspekty 
 konstrukcji geoinżynierskich,
• procesy dynamiczne w górotworze,
• prognozowanie i zwalczanie zagrożeń
 naturalnych w górnictwie i geotechnice,
• nowe materiały i technologie 
 w geoinżynierii,
• zastosowania SIP/GIS w geoinżynierii 

MARZEC’2015
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Komitet Naukowy:
prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki 
– przewodniczący;
dr inż. Adrian Różański – sekretarz;
dr hab. inż. Lech Bałachowski, 
dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, 
prof. PWr.,
dr hab. Mirosława Bukowska, prof. GIG, 
dr hab. inż. Marek Cała, prof. AGH,
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, 
prof. dr hab. inż. Stanisław Dobrociński,
dr hab. inż. Jan Drzewiecki, prof. GIG, 
dr hab. inż. Jan Gaszyński, prof. PK,
prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, 
prof. dr hab. inż. Ryszard J. Izbicki, 
dr hab. inż. Jacek Jakubowski, 
dr hab. inż. Jan Kudełko, 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, 
dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ,
dr hab. Paweł Łukaszewski, 
dr hab. inż. Dariusz Łydżba, prof. PWr., 
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk,
dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, 
prof. AGH,
dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr.,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora, 
prof. dr hab. inż. Elżbieta Stilger-Szydło,
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, 
prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk,
prof. Bogumił Wrana.
Patronat medialny
„Geoinżynieria – drogi, mosty, tunele”,
„Inżynieria”, „Kruszywa”, 
„Budownictwo Inżynieryjne”,
„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, 
Komitet Organizacyjny:
Dariusz Łydżba – przewodniczący,
Joanna Stróżyk – sekretarz,
Irena Bagińska, Andrzej Batog, 
Andrzej Dulski, Marek Kawa,
Bożena Rogut-Siemieniak, 
Magdalena Rajczakowska, 
Maciej Sobótka, Damian Stefaniuk, 
Matylda Tankiewicz
Adres Organizatora:
Instytut Geotechniki i Hydrotechniki
Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
e-mail: adrian.rozanski@pwr.edu.pl
tel.: 71 320-41-27
e-mail: joanna.strozyk@pwr.edu.pl 
tel. 71 320-31-94
fax: 71 328-48-14
tel.: 71 320-32-28
zsmgig@pwr.edu.pl

18-20 (środa-piątek) Zamek Kliczków
XVI Konferencja Naukowo-Techniczna 
KOMEKO:
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska
techniki i technologie przeróbki 
surowców mineralnych.
Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność

Tematyka:
• Racjonalna gospodarka surowcami 
 w procesach przeróbki i przetwarzania.
• Najnowsze technologie przeróbki 
 surowców mineralnych.
• Nowe materiały i technologie 
 w produkcji maszyn przeróbczych.
• Nowe rozwiązania konstrukcyjne 
 maszyn przeróbczych.
• Inteligentne systemy mechatroniczne 
 wspomagające procesy przeróbki.
• Automatyzacja procesów przeróbczych. 
• Czynniki szkodliwe w procesach 
 przeróbczych – zwalczanie zagrożeń.
• Aspekty ekologiczne 
 w procesach przeróbki.
• Systemy sterowania, diagnostyki 
 i wizualizacji procesów. 
• Kierunki rozbudowy i modernizacji
 zakładów przeróbczych. 
• Problemy bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia 
 w zakładach przeróbczych. 
• Rekultywacja i rewitalizacja 
 terenów pogórniczych.
• Wykorzystanie innowacyjnych 
 technologii w gospodarce odpadami.
• Metody wytwarzania i wykorzystania
 paliw alternatywnych.
• Rozwój innowacyjnych, 
 bezpiecznych i zrównoważonych 
 technologii energetycznych.

Informacje i zgłoszenia:
Anna Okulińska, 
tel.: 32-237-45-12, 
fax: 32-237-45-18
aokulinska@komag.eu
Marta Kasińska-Caputa, 
tel.: 32-237-44-21
fax: 32-237-45-18
mkasinska@komag.eu
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 37

13–15 (poniedziałek-środa) 
Wisła Jawornik
VI. Szkoła Mechanizacji 
i Automatyzacji Górnictwa
w ramach
III POLSKIEGO KONGRESU 
GÓRNICZEGO 2015
Organizatorzy:
Krajowa Rada Maszyn Górniczych;,
Sekcja Mechanizacji Górnictwa
Komitetu Górnictwa Polskiej 
Akademii Nauk;
Instytut Mechanizacji Górnictwa, 
Wydział Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej.
Tematyka:
• Dynamika, sterowanie i automatyzacja 

maszyn górniczych, 
• Doświadczalne i komputerowe badania 

zjawisk dynamicznych, energetycznych 
i tribologicznych występujących 

 w maszynach górniczych i ich elementach,
• Wykorzystanie robotów 
 w procesach wybierania kopalin,
• Perspektywy wykorzystania robotów 
 w ratownictwie górniczym 
 oraz inspekcji wyrobisk,
• Robotyzacja procesów 
 technologicznych wytwarzania maszyn 

i sprzętu górniczego,
• Konstrukcja, eksploatacja, 
 monitorowanie, diagnostyka i remonty
 maszyn i urządzeń górniczych,
• Doświadczenia z eksploatacji systemów 

mechanizacyjnych w górnictwie 
 podziemnym i odkrywkowym, 
• Relokacja kompleksów maszynowych
 w warunkach kopalnianych. 
Kontakt z organizatorami: 
e-mail: smiag@polsl.pl 
dr inż. Rajmund Mann, 
tel.: 32 237-21-13
tel. kom.: 512-292-157 
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg2/
Strony/smiag.aspx 
Politechnika Śląska, 
Wydział Górnictwa i Geologii ,
Instytut Mechanizacji Górnictwa 
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2

KWIECIEŃ’2015
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Wskazówki dla Autorów

•	 Miesięcznik	 „Wiadomości	Górnicze”	 jest	 czasopismem	naukowo-technicznym	prezentującym	
zagadnienia	techniki,	ekonomiki	i	organizacji	górnictwa.	Czasopismo	znajduje	się	w	wykazie	Mini-
sterstwa	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	wybranych	czasopism	punktowanych	z	liczbą	punktów	„5”	
za	umieszczone	w	nim	publikacje	naukowe	(zgodnie	z	najnowszymi	zmianami	MNiSzW	załącznik	
do	komunikatu	z	dnia	17	grudnia	2013	r.	i	31	grudnia	2014	r.).

•	 Miesięcznik	„WG”	jest	także	indeksowany	w	ogólnopolskiej	bazie:	baztech.icm.edu.pl
•	 Artykuły	naukowo-badawcze	i	przeglądowe	(składane	w	Redakcji	drogą	e-mailową	na	adres:	blego-

minska@gornicza.com.pl;	 jdrabek@gornicza.com.pl	 lub	drogą	pocztową	na	adres:	Wydawnictwo	
Górnicze	Sp.	z	o.o.,	ul.	T.	Kościuszki	30,	40-048	Katowice)	powinny	dotyczyć	tematów	ważnych	z	na-
ukowego	i	przemysłowego	punktu	widzenia.	Powinny	być	napisane	zwięźle,	poprawną	polszczyzną.	
W	szczególności	w	ich	układzie	powinien	się	znaleźć	cel	pracy,	rozwinięcie	tematu,	podsumowanie	
wyników	i	wnioski.	W	pracach	badawczych	powinna	być	wyróżniona	część	doświadczalna	zawierająca	
opis	badanych	materiałów,	opis	stosowanej	aparatury	i	metod	analitycznych.

•	 Imię	 i	 nazwisko	 Autora/Autorów	 należy	 umieścić	w	 lewym,	 górnym	 rogu	 pierwszej	 strony.		
Na	dole	tej	strony,	jako	przypis,	powinien	być	wskazany	Autor	zgłaszający	i	adres	do	korespondencji	
z	podaniem	miejsca	pracy	Autora,	adresu	pocztowego	i	e-mailowego	oraz	telefonu.

•	 Autor/autorzy	zobowiązani	są	do	podpisania	„Oświadczenia	o	przeniesieniu	autorskich	praw	majątkowych”	
(formularz	do	pobrania	na	stronie	internetowej	www.gornicza.com.pl).

•	 Redakcja	przyjmuje	do	publikacji	tylko	prace	oryginalne,	niepublikowane	wcześniej	
•	 w	innych	czasopismach.
•	 Wszelkie	wykryte	przypadki	„ghostwritingu”	i	„guest	authorshipu”	będą	demaskowane,	włącznie	z	po-

wiadomieniem	odpowiednich	podmiotów	(instytucje	zatrudniające	autorów,	towarzystwa	naukowe,	
stowarzyszenia	edytorów	naukowych	itp.)	–	wkład	poszczególnych	autorów/współautorów	jest	jawny,	
przy	czym	główną	odpowiedzialność	ponosi	autor	zgłaszający	publikację	do	druku.

•	 Informacja	o	źródłach	finansowania	publikacji,	wkładzie	instytucji	naukowo-badawczych,	stowarzyszeń	
i	innych	podmiotów	również	jest	jawna.

•	 Osoba	wnosząca	 istotny	wkład	w	powstanie	publikacji,	 a	niebędąca	Współautorem,	powinna	być	
wymieniona	w	podziękowaniach	zamieszczonych	w	publikacji.

•	 Do	 tekstu	pracy	należy	dołączyć	 streszczenie	w	 języku	polskim	 (około	200	 słów),	 zawierające	 cel	
i	wnioski	pracy	oraz	wykaz	słów	kluczowych	(3–6	słów).

•	 Rysunki	powinny	być	wykonane	komputerowo	 i	dostarczone	 (e-mailem)	wraz	 z	wydrukiem,	 każ-
dy	 jako	odrębny	plik.	 Przyjmuje	 się,	 że	 rysunki	 zostały	wykonane	w	 jednym	z	programów,	 który		
w	nazwie	pliku	dodaje	 rozszerzenie	*.cdr,	*.ai.	 Fotografie	 (zdjęcia),	 jeżeli	 są	 załączone	do	artyku-
łu	 jako	 zeskanowany	plik	komputerowy,	powinny	być	 zapisane	 jako	*.tif	 lub	*.jpg.	Bardzo	ważne,	
aby	 rozdzielczość	efektywna	skanowania	wynosiła	300	dpi.	 Ilustracje	skanowane	 jak	do	 internetu		
(tj.	takie,	które	mają	rozdzielczość	75	dpi)	nie	będą	publikowane,	gdyż	technicznie	nie	jest	możliwe	
uzyskanie	dobrej	jakości	druku	takich	ilustracji.

•	 Wykresy	najlepiej	wykonać	programem	Excel	z	pakietu	MS	Office,	rozszerzenie	*.xls.	Do	wykresów	na-
leży	załączyć	tablice	z	danymi,	z	których	te	wykresy	wykonano.	Każdy	wykres	ma	być	odrębnym	plikiem.

•	 Tablice	zamieszczane	w	artykule	powinny	być	zapisane	jako	odrębne	pliki.	Najkorzystniej,	jeśli	będą	
zapisane	w	formacie	Word	for	Windows	97/2000/XP,	tj.	*.doc

•	 Każdy	nadesłany	artykuł	podlega	recenzji	(szczegółowe	„Procedury	recenzowania	artykułów	publiko-
wanych	w	czasopismach	Wydawnictwa	Górniczego	Sp.	z	o.o.”	podane	są	na	stronie	internetowej	www.
gornicza.com.pl),	o	wyniku	której	redakcja	powiadamia	Autora.	Nieustosunkowanie	się	do	propozycji	
Recenzentów	najpóźniej	w	ciągu	trzech	miesięcy	uważa	się	za	rezygnację	z	publikacji.

•	
•	 We	wszystkich	sprawach,	budzących	wątpliwości,	
•	 prosimy	skontaktować	się	z	Redakcją	telefonicznie	(32)	428	87	19.
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Procedury recenzowania

PROCEDURY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW 
PUBLIKOWANYCH W CZASOPISMACH 

WYDAWNICTWA GÓRNICZEGO SP. Z O.O. W KATOWICACH

1.	 Po	zakwalifikowaniu	artykułu	naukowego	jako	zgodnego	z	profilem	czasopisma,	
	 Komitet	Redakcyjny	dokonuje	wyboru	dwóch	niezależnych	Recenzentów	spośród	
	 autorytetów	uznanych	w	danej	dziedzinie.
2.	 W	przypadku	tekstów	powstałych	w	języku	obcym,	co	najmniej	jeden	z	Recenzentów	
	 jest	afiliowany	w	instytucji	zagranicznej,	innej	niż	narodowość	Autora	pracy.
3.	 Rekomendowanym	rozwiązaniem	jest	model,	w	którym	Autor(zy)	i	Recenzenci	
	 nie	znają	swoich	tożsamości	(tzw.	„double-blind review proces”).
4.	 W	innych	rozwiązaniach	Recenzent	musi	gwarantować:

–	 niezależność	opinii,
–		 brak	konfliktu	interesów,	wyrażający	się	w	szczególności	brakiem	relacji	osobistych	
	 bądź	służbowych	z	Autorem	artykułu,
–		 zachowanie	poufności	co	do	zawartości	merytorycznej	materiałów,	jak	i	opinii	o	nich.

5.	 Recenzent	przekazuje	sporządzoną	recenzję	w	postaci	elektronicznej	lub	papierowej	na	adresy		
Redakcji	podane	na	„Formularzu	recenzji”	(formularz	do	pobrania	na	stronie	internetowej	
www.gornicza.com.pl).	Recenzja	musi	kończyć	się	jednoznacznym	wnioskiem	co	do	dopusz-
czenia	artykułu	do	publikacji	lub	jego	odrzucenia.	Po	wpłynięciu	recenzji,	Sekretarz	redakcji:

•	 informuje	Autora	o	jej	wpłynięciu	(w	przypadku	recenzji	niewymagającej	poprawek	
	 lub	konieczności	wprowadzenia	tylko	drobnych	zmian	o	charakterze	redakcyjnym),
•	 kieruje	recenzję	–	zawierającą	uwagi	krytyczne	–	do	Autora,	który	dokonuje	wymaganych	

poprawek,	a	w	przypadku	uwag,	z	którymi	się	nie	zgadza	–	przygotowuje	odpowiedź	
	 na	recenzję,
•	 kieruje	ponownie	artykuł	do	Recenzenta	po	wprowadzeniu	przez	Autora	zmian	
	 –	jeżeli	Recenzent	stwierdzi	konieczność	ponownej	recenzji.

6.	 Nieustosunkowanie	się	do	propozycji	Recenzenta	najpóźniej	w	ciągu	trzech	miesięcy	
	 uważa	się	za	rezygnację	z	publikacji.
7.	 W	przypadku	recenzji	dyskwalifikującej	artykuł,	Komitet	Redakcyjny	podejmuje	decyzję	
	 o	odrzuceniu	pracy	bądź	kieruje	artykuł	do	innego	Recenzenta.
8.	 Personalia	Recenzentów	poszczególnych	publikacji	nie	są	ujawniane	w	bieżących	numerach	

czasopisma.	Raz	w	roku	(w	numerze	styczniowym)	Redakcja	zamieszcza	w	czasopiśmie	pełną	
listę	Recenzentów,	z	którymi	współpracuje.

9.	 Teksty	o	charakterze	reklamowym	nie	wymagają	recenzji	i	będą	opublikowane	
	 z	informacją	„artykuł	sponsorowany”.



Adres Redakcji:

40-048 Katowice, ul. T. Kościuszki 30
tel.: (32) 428 87 19
fax: (32) 428 87 00

wydawnictwo@gornicza.com.pl
www.portalgorniczy.pl




