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Węgiel Brunatny

Węgiel brunatny ma się dobrze
Szanowni Czytelnicy!

Cz³owiek wykorzystuje surowce naturalne od zarania dziejów. Pocz¹tkowo by³y to surowce pospo-

lite (kamienie, piaski i gliny) u¿ywane w budownictwie, ale w miarê rozwoju cywilizacji technicznej,

poszukiwane i eksploatowane by³y rudy metali. Bogatymi stawa³y siê wiêc regiony posiadaj¹ce z³oto,

srebro, miedŸ, cynk, cynê, o³ów i ¿elazo. Naturalne surowce energetyczne wzbudzi³y szerokie zaintere-

sowanie dopiero z nastaniem okresu pary i elektrycznoœci. Pocz¹tkowo wydobywano wêgiel kamienny,

którym opalano kot³y parowe i który znalaz³ zastosowanie w paleniskach domowych i hutnictwie.

Jednak wêgiel brunatny okaza³ siê lepszym noœnikiem energii i ³atwiej by³o go wydobywaæ. Wykazuje

on liczne zalety, m.in.:

• energia produkowana na tym paliwie jest energi¹ najtañsz¹,

• elektrownie pracuj¹ce na wêglu brunatnym s¹ najbardziej dyspozycyjne, ze wzglêdu na usytuowa-

nie tu¿ przy kopalni – Ÿródle paliwa,

• kopalnie i elektrownie maj¹ korzystne po³o¿enie geograficzne w stosunku do systemu energetycz-

nego,

• bogate zaplecze zasobowe zapewnia suwerennoœæ paliwow¹ kraju nawet w najd³u¿szej perspekty-

wie.

Dla kraju wêgiel brunatny oznacza bezpieczeñstwo energetyczne i wzmocnienie suwerennoœci pa-

liwowej. Suwerennoœæ ta oznacza, ¿e w ka¿dym czasie mo¿emy wytworzyæ tyle energii, ile jej potrzebu-

jemy z w³asnego krajowego paliwa. Niemniej jednak zmieniaj¹ siê czasy, na nasz rynek wkracza konku-

rencja elektroenergetyczna wielkich koncernów z krajów Unii Europejskiej, której jesteœmy cz³onkiem.

By nasz przemys³ energetyczny by³ bezpieczny i konkurencyjny w tym celu powsta³ m.in. holding BOT

Górnictwo i Energetyka S.A. W jego sk³ad wchodzi szeœæ podmiotów: BOT Górnictwo i Energetyka SA,

Elektrownia Be³chatów SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Turów S.A., KWB „Be³chatów” SA oraz

KWB „Turów” S.A. Celami powo³ania holdingu s¹ przede wszystkim: gwarancja bezpieczeñstwa ener-

getycznego kraju i prawid³owego funkcjonowania rynku energii elektrycznej, skuteczne funkcjonowa-

nie na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie, optymalizacja biznesowa pod-

miotów wchodz¹cych w sk³ad holdingu BOT, zapewnienie finansowania modernizacji i nowych inwe-

stycji, zgodnie z wymogami ochrony œrodowiska i bezpieczeñstwa energetycznego, prywatyzacja po-

przez udostêpnienie akcji w ofercie publicznej oraz wykorzystanie potencja³u intelektualnego pracow-

ników spó³ek holdingu BOT.

Ten numer „Wêgla Brunatnego” zawiera jak zwykle informacje dotycz¹ce górnictwa odkrywkowe-

go. Jak min¹³ rok w polskich kopalniach i jakie najistotniejsze wydarzenia zaistnia³y w tych spó³kach

w mijaj¹cym okresie to artyku³y zaprezentowane przez Prezesów poszczególnych kopalñ (s. 5-15). O ce-

lach powstania i zadaniach holdingu BOT mo¿na zapoznaæ siê w artykule na str. 17.
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Węgiel Brunatny

W bie¿¹cym roku Kopalnia Wêgla Brunatnego „Adamów” SA w Turku obchodzi swój jubileusz

45–lecia istnienia. Zarz¹dowi kopalni i wszystkim jej pracownikom sk³adam ¿yczenia dalszych wspania³ych

lat i kolejnych jubileuszy. Na ³amach naszego biuletynu zamieœciliœmy historyczny artyku³ napisany przez

Adama Patlê – górnika–geologa, od którego imienia wziê³y nazwy kopalnia i pobliska elektrownia – patrz

str. 26.

Proces modernizacyjny trwa nieprzerwanie w Kopalni „Adamów”. Na naszych ³amach opisana jest

modernizacja maszyn podstawowych – koparki (s. 24) i zwa³owarki (s. 20). W górnictwie odkrywkowym

zdarzaj¹ siê niebezpieczne zdarzenia, ulegaj¹ m.in. awariom maszyny górnicze. Taki fakt mia³ miejsce w Ko-

palni „Konin” w latach 60. ubieg³ego wieku. Poprzez opisanie i przeanalizowanie zaistnia³ych zdarzeñ

mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oœæ, nie tylko dla górników z Konina, ale równie¿ dla wszystkich

fachowców z naszej bran¿y.

W KWB „Turów” S.A. du¿¹ rolê przywi¹zuje siê ekologii i ochronie œrodowiska. Artyku³ zamieszczony

w bie¿¹cym numerze „WB” dotyczy ochrony wód opadowych odprowadzanych ze zwa³owiska zewnêtrz-

nego. Dzia³ania Kopalni w zakresie poprawy jakoœci wód dostosowane s¹ do wymogów Unii Europejskiej

i nie koncentruj¹ siê wy³¹cznie na oczyszczaniu wód na zrzucie w oczyszczalniach, ale prowadzi siê po-

rz¹dkowanie ca³ego sytemu odwodnienia. Zachêcam do zapoznania siê z artyku³em na s. 40.

Oœrodki naukowe, a przede wszystkim pracuj¹cy w nich naukowcy m.in. z Wydzia³u Geoin¿ynierii,

Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc³awskiej – prowadz¹ badania dotycz¹ce ró¿nych dziedzin przydat-

nych górnictwu, np. u¿ycia torfów jako adsorbentów (s. 44). W Polsce, poza pracami badawczymi, istnieje

ma³e zainteresowanie zastosowaniem torfów w³aœnie jako sorbentów, choæ jest to dobry sposób do oczysz-

czania wód i odzysku metali z roztworów produkcyjnych oraz do usuwania toksycznych zwi¹zków z ga-

zów. Byæ mo¿e prace badawcze zostan¹ urzeczywistnione i trafi¹ na podatny grunt firm i pracowników

zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska.

Stanis³aw ¯uk

Prezes Zarz¹du PPWB

Wszystkim pracownikom bran¿y wêgla brunatnego i ich rodzinom sk³adamy z okazji Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia i Nowego 2005 Roku jak najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci, realizacji

planów i zamierzeñ oraz satysfakcji w ¿yciu osobistym i zawodowym.

Serdeczne ¿yczenia przesy³amy równie¿ dla Braci Górniczej wêgla kamiennego, miedzi i rud metali,

soli, siarki i surowców chemicznych, kamienio³omów i kopalñ surowców budowlanych. Szczêœæ Bo¿e!

Zarz¹d

Porozumienia Producentów Wêgla Brunatnego
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KWB „Turów” S.A.

onad pó³wieczne doœwiadcze-
nia za³ogi „Turowa” pozwoli³y
nam stworzyæ silne, sprawnie

dzia³aj¹ce przedsiêbiorstwo, a nasza
si³a sta³a siê podstaw¹ do rozwoju
i aktywizacji naszego regionu. Obiek-
tywn¹ miar¹ naszych dokonañ i po-
stêpu firmy jest dzisiejszy stan Turo-
szowskiej Kopalni oraz dokonany po-
stêp zarówno technologiczny jak i or-
ganizacyjny. Nasza historia i wspó³-
czesnoœæ podkreœla nasz¹ obecnoœæ
na krajowym rynku wydobywczym.
Wêgiel brunatny spalany w polskich
elektrowniach jest paliwem dzisiej-
szych czasów, a wydobywany w na-
szej Kopalni daje pracê turoszowskim
górnikom, energetykom i poœrednio
ich rodzinom.

W bie¿¹cym roku wysi³ek za³ogi Kopalni „Turów”
skierowany by³ na mo¿liwie jak najefektywniejsze wy-
konanie za³o¿onych zadañ, co w pe³ni uda³o siê zre-
alizowaæ. Pracownicy kopalni „Turów” maj¹ wszelkie
powody do satysfakcji z osi¹gniêæ uzyskanych w mija-
j¹cym roku, jednak nie mo¿na zapomnieæ o nowych
zadaniach i dlatego robimy plany na rok nastêpny.
Jeszcze nie znamy pe³nych wyników dzia³alnoœci na-
szej spó³ki, ale na podstawie bie¿¹cych informacji ksiê-
gowych stwierdzam, ¿e 2004 rok bêdzie kolejnym ro-
kiem bilansowym zakoñczonym dodatnim wynikiem
finansowym. Wydobycie wêgla wyniesie oko³o 11 mln
ton i bêdzie wy¿sze wzglêdem roku ubieg³ego o pra-
wie 1 mln ton. Kontynuujemy tak¿e realizacjê progra-
mu poprawy efektywnoœci dzia³alnoœci ekonomicznej
spó³ki oraz obni¿amy koszty jej funkcjonowania. Wpro-
wadzony model bud¿etowania sprawdza siê i wci¹¿
podlega ci¹g³emu udoskonalaniu. Coraz dok³adniej
przygl¹damy siê kosztom – szukamy oszczêdnoœci, ra-
cjonalizujemy wydatki, a to przynosi zadawalaj¹ce
efekty. W „Turowie” zauwa¿alny jest wzrost poziomu
bezpieczeñstwa i dyscypliny pracy. Podstaw¹ do ta-

P kiego stwierdzenia jest utrzymanie
wysokich wskaŸników bezpieczeñ-
stwa pracy. Wypadki przy pracy s¹
rzecz¹ nieuniknion¹, cieszy wiêc fakt,
¿e te naprawdê nieliczne, które zda-
rzy³y siê w tym roku, by³y naprawdê
niegroŸne.

Warto te¿ podkreœliæ, ¿e nasze
bie¿¹ce zadania wykonywane s¹ przy
systematycznym zmniejszaniu zatrud-
nienia. W 2004 r. stan zatrudnienia
w spó³ce zmniejszy³ siê o 227 osób
i w chwili obecnej wynosi 4.995 pra-
cowników.

Trudno przedstawiæ ca³oœæ doko-
nañ Kopalni w mijaj¹cym roku, w co-
dziennych zmaganiach zwi¹zanych
z wydobyciem wêgla, dostarczaj¹-

cych nam nastêpnych doœwiadczeñ, ale i równie¿ wie-
lu satysfakcji – wspomnê wiêc o kilku z nich.

Ten rok dla Kopalni „Turów” to z jednej strony czas
dzia³añ zmierzaj¹cych do utrzymania sprawnoœci urz¹-
dzeñ i maszyn eksploatacyjnych, z drugiej zaœ strony
realizacja podjêtego i konsekwentnie realizowanego
od szeregu lat programu inwestycji modernizacyjno–
odtworzeniowych, którego koñcowy etap ma byæ zre-
alizowany do roku 2012.

Od kilku lat w naszym przedsiêbiorstwie prowa-
dzony jest w sposób ci¹g³y, ewolucyjny proces kszta³-
towania struktury organizacyjnej, którego celem jest
dostosowanie jej do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ
zewnêtrznych, daj¹cej mo¿liwoœæ do jeszcze bardziej
efektywnego funkcjonowania w przysz³oœci.

W tym roku zakoñczyliœmy kompleksow¹ likwida-
cjê chodników odwadniaj¹cych górniczego systemu
odwadniania. Odwadnianie górotworu tym systemem
by³o stosowane w naszej Kopalni od 45 lat, a przez
ok. 30 lat by³ to jedyny sposób odwadniania z³o¿a „Tu-
rów”, a¿ do chwili wprowadzenia odwodnienia góro-
tworu systemem studziennym.

Nowe wyzwania – nowa
rzeczywistość Turowa
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Dla racjonalnego wykorzystania zasobów kopalin
oraz poprawy technicznych i ekonomicznych efektów
dzia³alnoœci naszego zak³adu wprowadzamy najnow-
sze zdobycze techniki m.in. w takich kierunkach jak
automatyzacja uk³adu technologicznego, systemy ³¹cz-
noœci czy informatyzacja procesu zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem. Owocem naszej d³ugoletniej dzia³alno-
œci na tej p³aszczyŸnie by³o uhonorowanie Kopalni „Tu-
rów” Z³otym Laurem dla najlepiej zinformatyzowane-
go przedsiêbiorstwa i instytucji w Polsce, w kategorii
„Przemys³ wydobywczy, paliwowy i handel paliwami”.

Kopalnia od szeregu lat przyk³ada du¿¹ wagê do
zagadnieñ ekologicznych i w miarê mo¿liwoœci tech-
nologicznych, finansowych i czasowych prowadzi pro-

gramow¹ dzia³alnoœæ na rzecz minimalizacji swego
oddzia³ywania na otoczenie. Lokalizacja tego przemy-
s³u w terenie zamieszka³ym oraz rygorystyczne prawo
ekologiczne, a z drugiej strony nowe mo¿liwoœci, ja-
kie daje postêp techniczny i dostêp do nowoczesnych
technologii przy proekologicznej postawie samej Spó³-
ki i znacznych wydatkach na ten cel przyczyni³y siê do
wykonania wielu przedsiêwziêæ, które spotyka³y siê
z uznaniem wielu gremiów. Przyk³adem tego jest wy-
ró¿nienie w konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii
w kategorii „Gospodarka odpadami, rekultywacja te-
renów” za realizacjê zadania „Rekultywacja terenów
zdegradowanych”.

Te powy¿ej przedstawione doskona³e wyniki pro-
dukcyjne s¹ zas³ug¹ ca³ej za³ogi, s³u¿b technicznych

i eksploatacyjnych, kadry i dozoru, którzy swoj¹ wie-
dz¹, umiejêtnoœciami i na bie¿¹co podnoszeniem swo-
ich kwalifikacji kszta³tuj¹ wizerunek naszej Kopalni.

Ten rok jest równie¿ wyj¹tkowy dla Kopalni oraz
ca³ej polskiej energetyki. W swoim gospodarowaniu
przysz³o nam pracowaæ w innej, wci¹¿ intensywnie
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Wejœcie Polski do Unii
Europejskiej, jak równie¿ w³¹czenie Kopalni do spó³ki
BOT Górnictwo i Energetyka, wnios³o dla naszego za-
k³adu nowe wyzwania, zadania i mo¿liwoœci – ale rów-
nie¿ przysporzy³o wielu dodatkowych obowi¹zków.
Kopalnia znalaz³a siê w gronie piêciu najwiêkszych
przedsiêbiorstw górniczych i energetycznych w kraju.
Myœleliœmy o takiej rodzinie ju¿ od dawna. Nasze wie-
loletnie zabiegi i poparcie dla tej idei zakoñczy³y siê
sukcesem. Jest to ogromne wydarzenie dla Kopalni,
otwieraj¹ce nowy rozdzia³ w historii spó³ki, ale rów-
nie¿ w ca³ej polskiej energetyce.

Cieszymy siê, bo w Holdingu s¹ przedsiêbiorstwa,
z którymi przez dziesi¹tki lat dzieliliœmy wspólnie los
na krajowym rynku energetycznym. Umacnia siê kra-
jowa energetyka bez podzia³ów, przyjazna ludziom,
silna ró¿norodnoœci¹ tradycji i wspólnot¹ wartoœci.
Procesy integracyjne w energetyce rozszerzaj¹ strefê
stabilnoœci i wzajemnej wspó³pracy. Idea utworzenia
Holdingu BOT jest odpowiedzi¹ zarówno na zmiany,
jakie zachodz¹ w europejskiej gospodarce, jak rów-
nie¿ na tendencje widoczne na rynku polskim w sek-
torze elektroenergetycznym, gdzie maleje liczba pod-
miotów, a firmy ³¹cz¹c siê, koncentruj¹ kapita³y i œci-
œle wspó³pracuj¹c, wykorzystuj¹ efekt synergii dla ra-
cjonalizacji kosztów i podniesienia efektywnoœci funk-
cjonowania.

KWB „Turów” S.A.
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Za stworzeniem zintegrowanej kapita³owo grupy
przemawia wiele argumentów, w tym przede wszyst-
kim koniecznoœæ wzmocnienia pozycji rynkowej spó³-
ek w trakcie procesu deregulacji i liberalizacji rynku
energii, wzrost ³¹cznej wartoœci rynkowej przedsiê-
biorstw po konsolidacji i tym samym perspektywa uzy-
skania wiêkszych wp³ywów w procesie prywatyzacji
skonsolidowanej grupy oraz zmniejszenie kosztów
dzia³ania, a przez to mo¿liwoœæ oferowania energii po
konkurencyjnych cenach. To zaœ powoduje wzrost wia-
rygodnoœci kredytowej, ³atwiejszy dostêp do nowych
technologii oraz wykorzystanie osi¹gniêæ i posiadanych
doœwiadczeñ, a tak¿e racjonalne wykorzystanie poten-
cja³u ludzkiego.

Warto podkreœliæ fakt, ¿e konsolidacja jest realizo-
wana przy pe³nym respektowaniu praw nabytych przez
pracowników, którzy uzyskaj¹ d³ugoletni¹ gwarancjê
zatrudnienia. Szczegó³owe ustalenia w tym zakresie
okreœli umowa spo³eczna, która negocjowana jest z za-
k³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi, które utwo-

rzy³y wspóln¹ reprezentacjê zwi¹zkow¹. W mojej oce-
nie Kopalnia „Turów” dobrze wkomponowa³a siê
w strukturê holdingu.

KWB „Turów” S.A. to nowoczesna kopalnia wspó³-
pracuj¹ca nierozerwalnie z energetyk¹. Dziœ górnic-
two i energetyka musz¹ myœleæ przede wszystkim
o wspólnej przysz³oœci. Jako Kopalnia nie chcemy byæ
postrzegani jedynie jako przedsiêbiorstwo wnosz¹ce
aportem do Holdingu g³ówne paliwo do produkcji
energii. Maj¹c ambicje bycia wa¿nym podmiotem
w spó³ce BOT, pragniemy wnieœæ do niej nasze bogate
doœwiadczenie zawodowe, fachow¹ wiedzê, nowe
technologie, chêæ pracy i wspó³pracy oraz otwartoœæ
na nowe projekty. Zwi¹zujemy nasz los z przysz³oœci¹

czterech przedsiêbiorstw. Liczymy wiêc na ich solidar-
noœæ i ze swej strony deklarujemy jednoœæ z nimi.

Mija kolejny rok – trudny i wa¿ny, zapisany wysi³-
kiem i nadziej¹. W oparciu o przesz³oœæ spogl¹damy
ku przysz³oœci i wyzwaniom, które niesie ze sob¹ po-
trzeba sprostania rozwijaj¹cej siê konkurencji na wspól-
nym europejskim rynku energii elektrycznej oraz ocze-

kiwaniom naszych partnerów. Znaj¹c si³ê turoszow-
skiej tradycji górniczej oraz korzystaj¹c z potencja³u
ludzkiego i technicznego, jakim dysponuje nasza Ko-
palnia, wchodzimy w nastêpny rok ze spokojem i na-
dziej¹, aby za rok pochwaliæ siê swoimi nowymi osi¹-
gniêciami i sukcesami.

M¹droœæ i roztropnoœæ ka¿e nam budowaæ i umac-
niaæ to, co jest dobre, co siê sprawdzi³o i przynosi ocze-
kiwane efekty, ale jednoczeœnie poprawiaæ to, co wy-
maga poprawy. Wierzê, ¿e czeka nas coraz lepsza przy-
sz³oœæ – taka, na któr¹ zas³ugujemy. To jest optymi-
styczne.

Niech ¿yje nam Górniczy Stan!
Stanis³aw ¯uk

Prezes Zarz¹du Dyrektor Generalny

KWB „Turów” S.A.

KWB „Turów” S.A.
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KWB „Adamów” SA

 tym roku Kopalnia Wê-
gla Brunatnego „Ada-

mów” SA obchodzi Jubile-
usz 45–lecia istnienia. Ka¿dy jubile-
usz sk³ania do refleksji nad przesz³o-
œci¹, ale tak¿e nad teraŸniejszoœci¹.
Jest to czas radoœci, ale i czas rozwa-
¿añ nad trudem górniczej pracy.
45 lat dzia³alnoœci Kopalni zobowi¹-
zuje do wspomnieñ i podsumowañ.
Wobec tego rozpocznê wiêc od przy-
pomnienia kilku dat, faktów, wyda-
rzeñ zwi¹zanych z histori¹ naszego
przedsiêbiorstwa.

Pierwsze wiercenia rozpoczête
ponad 50 lat temu przynios³y dla Tur-
ku i regionu nadziejê na lepsze jutro.
Odkryte przez wielkiego geologa prof. Adama Patlê
z³o¿a wêgla brunatnego otworzy³y przed miastem
i okolicami nowe mo¿liwoœci. I oto na podstawie otrzy-
manych danych i w wyniku prowadzonych prac pro-
jektowych 27 stycznia 1959 roku powo³ane zosta³o
przedsiêbiorstwo pañstwowe o nazwie „Kopalnia Wê-
gla Brunatnego w budowie”. Od tego dnia notuje siê
nowy etap dla rozwoju gospodarczego, socjalnego
i kulturalnego – zarówno samego miasta, jak i regionu.
Migracja ludnoœci z wielu regionów Polski powodowa-
³a znaczny wzrost mieszkañców Turku. Zaowocowa³o
to rozbudow¹ infrastruktury spo³ecznej: szpitali, przy-
chodni lekarskich, aptek, przedszkoli i szkó³. Rozwijaj¹-
cy siê przemys³ górniczo–energetyczny przyczyni³ siê do
likwidacji bezrobocia w Turku i regionie. Jednoczeœnie
rozpoczê³a siê historia naszego przedsiêbiorstwa.

Budowa Kopalni w tym okresie postêpowa³a
w szybkim tempie. Ju¿ w kwietniu 1959 roku rozpo-
czêto odwadnianie górotworu na z³o¿u „Adamów”,
a po zakoñczeniu monta¿u pierwszych maszyn pod-
stawowych oraz przenoœników taœmowych we wrze-
œniu 1961 roku Kopalnia ruszy³a pe³n¹ par¹, rozpo-
czynaj¹c zdejmowanie nadk³adu. Jednak pierwsze
wydobycie wêgla brunatnego rozpoczêto 1 paŸdzier-

W nika 1964 roku, zaœ 28 listopada z na-
zwy przedsiêbiorstwa znik³o s³owo
„w budowie”. Od tej pory zaczê³a
funkcjonowaæ Kopalnia Wêgla Bru-
natnego „Adamów”.

W bogatej historii Kopalni mo¿na
wymieniaæ wiele wa¿nych dat i wy-
darzeñ, które mia³y znacz¹cy wp³yw
na funkcjonowanie przedsiêbiorstwa
i ¿ycie za³ogi. Ja ograniczê siê tylko
do tych najwa¿niejszych.

W 1977 roku Kopalnia rozpoczê-
³a eksploatacjê wêgla w odkrywce
„Bogda³ów”, a pod koniec tego roku
przedsiêbiorstwo uruchomi³o kolejn¹,
trzeci¹ ju¿ odkrywkê „W³adys³awów”.
Te posuniêcia inwestycyjne zapewni-

³y Kopalni stabilne wydobycie w iloœciach wymaganych
przez elektrowniê przez nastêpnych kilkanaœcie lat.
W zwi¹zku z wyczerpywaniem siê zasobów wêgla
w odkrywce „Bogda³ów” Kopalnia by³a zmuszona
w 1989 roku rozpocz¹æ prace nad budow¹ kolejnej
odkrywki „KoŸmin”. W dwa lata póŸniej, czyli w 1991
roku zakoñczy³a eksploatacjê odkrywka „Bogda³ów”
i jednoczeœnie rozpoczê³a wydobycie wêgla nowo po-
wsta³a odkrywka „KoŸmin”. Z tych trzech odkrywek
eksploatujemy wêgiel do dnia dzisiejszego.

Kopalnia „Adamów” w swej bogatej historii mia³a
momenty lepsze i gorsze, jednak zawsze reagowa³a
na te zmiany, maj¹c przede wszystkim na wzglêdzie
dobro zak³adu i pracowników. W latach 90., kiedy
w Polsce zaczê³y funkcjonowaæ prawa wolnego rynku,
nasza Kopalnia dostosowuj¹c siê do nowych warunków
gospodarczych przekszta³ci³a siê 1 lipca 1999 roku
z przedsiêbiorstwa pañstwowego w jednoosobow¹
spó³kê skarbu pañstwa. W ten sposób jako spó³ka
akcyjna nasze przedsiêbiorstwo zosta³o przygotowa-
ne do funkcjonowania nie tylko w warunkach gospo-
darki polskiej, ale równie¿ europejskiej, bowiem od
1 maja 2004 roku jesteœmy pe³noprawnymi cz³onka-
mi Unii Europejskiej.

Jubileuszowy
rok „Adamowa”
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Najnowsza historia Kopalni charakteryzuje siê usta-
bilizowaniem wielkoœci wydobycia wêgla na poziomie
oko³o 4,5 mln ton rocznie i zdejmowaniem nadk³adu
rzêdu 33 mln m3. Do koñca tego roku wydobêdziemy
oko³o 4,4 mln ton wêgla i urobimy ok. 32 mln m3 nad-
k³adu. Wydobycie wêgla i zdejmowanie nadk³adu na
poszczególnych odkrywkach przedstawia siê nastêpu-
j¹co:
• w odkrywce „Adamów” wydobêdziemy ponad

2,1 mln ton wêgla i urobimy ponad 20 mln m3 nad-
k³adu,

• w odkrywce „KoŸmin” wydobêdziemy ponad
1,3 mln ton wêgla i urobimy 9 mln m3 nadk³adu,

• w odkrywce „W³adys³awów” wydobêdziemy pra-
wie 1 mln ton wêgla i urobimy ponad 3,1 mln m3

nadk³adu.

Analizuj¹c teraŸniejszoœæ, wracaj¹c czêsto do prze-
sz³oœci, staramy siê przede wszystkim przygotowaæ jak
najlepsz¹ przysz³oœæ dla Kopalni. Mo¿na to osi¹gn¹æ
utrzymuj¹c wydobycie, tak d³ugo, jak to tylko bêdzie
mo¿liwe, bo od tego zale¿y kondycja finansowa na-
szej spó³ki.

Wiemy, ¿e zasoby odkrywki „KoŸmin” skoñcz¹ siê
oko³o 2009 roku. Wobec tego ju¿ dziœ robimy wszyst-
ko, aby przygotowaæ z³o¿e „KoŸmin Pó³noc” do eks-
ploatacji. Obecnie znacz¹c¹ czêœæ bud¿etu Kopalni
przeznaczyliœmy na inwestycje. Dotycz¹ one bie¿¹cej
dzia³alnoœci odkrywek (koniecznoœæ przebudowy od-
krywki „Adamów”), ale równie¿ – a mo¿e przede
wszystkim – przygotowania eksploatacji na polu „KoŸ-
min Pó³noc”. Prowadzone s¹ ju¿ w tym celu prace pro-
jektowe i przygotowawcze do wykupu terenów pod
przysz³¹ odkrywkê.

W tym roku dokonaliœmy w odkrywce „KoŸmin”
niezwykle kosztownego, choæ niezbêdnego remontu

dwóch maszyn podstawowych – koparki KWK–1200M
oraz zwa³owarki A2RsB–5000/II. Dziêki temu zmoder-
nizowane maszyny spe³niaj¹ najbardziej rygorystycz-
ne normy techniczne pod wzglêdem elektrycznym,
mechanicznym oraz z zakresu BHP, jakie nak³ada na
nas Unia Europejska. Zastosowano w nich najnowsze
dostêpne technologie, a rozwi¹zania techniczne wy-
korzystane na tych maszynach s¹ na miarê XXI wieku.
Niema³y udzia³ w modernizacji, zw³aszcza zwa³owarki
mia³a „Elektrobudowa”, która prowadzi³a pracê o pro-
filu elektrycznym. Maszyny te usprawni¹ pracê w od-
krywce „KoŸmin”, a w przysz³oœci zostan¹ wykorzy-
stane do wieloletniej pracy w nowej odkrywce „KoŸ-
min Pó³noc”.

Dziêki takim posuniêciom jesteœmy w stanie wy-
dobywaæ wêgiel co najmniej do 2023 roku, a przy
zmniejszonym wydobyciu nawet do 2025 roku bazu-
j¹c na obecnych z³o¿ach oraz kolejnych 20 lat przy
eksploatacji z³ó¿ perspektywicznych „Piaski”. Nasza
Kopalnia jest wiêc w pe³ni przygotowana do eksplo-
atacji wêgla oraz sprzeda¿y i zasilania elektrowni „Ada-
mów”. Sukces zale¿y jednak od czynników zewnêtrz-
nych, na które Kopalnia nie ma wp³ywu. Chodzi o wy-
sokoœæ zapotrzebowania elektrowni na wêgiel czy za-
potrzebowania na energiê elektryczn¹. Oczywiœcie dla
nas sytuacj¹ optymaln¹ by³by odbiór wêgla na lep-
szym, b¹dŸ przynajmniej dotychczasowym poziomie
i o to bêdziemy siê starali. Z du¿ym zainteresowaniem,
a jeszcze wiêkszym niepokojem, patrzymy na sytuacjê
ZE PAK oraz brak œrodków na budowê bloku P¹tnów
II. Szczególnie niepokoi nas ryzyko zmniejszenia za-
potrzebowania na wêgiel z naszej Kopalni w 2005 roku,
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a tak¿e projekt wy³¹czenia jednego z piêciu bloków
energetycznych w Elektrowni „Adamów”. Jesteœmy
jednak dobrej myœli i wierzymy w pomyœlne rozwi¹za-
nie problemów ZE PAK–u, jest to bowiem podstawo-
wy warunek do spokojnej i niezak³óconej pracy – za-
równo w elektrowniach jak i w naszej kopalni. Od ZE
PAK zale¿y wielkoœæ zapotrzebowania na wêgiel, co
ma decyduj¹cy wp³yw na rozmiary wydobycia, a co za
tym idzie na zmiany techniczno–organizacyjne i eko-
nomiczno–finansowe.

Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e dobre funkcjonowa-
nie firmy zale¿y od jej wyniku finansowego. Dlatego
musimy podj¹æ wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do mak-
symalnego obni¿ania kosztów. Tych rezerw musimy
szukaæ wszêdzie. W zwi¹zku z tym podjêliœmy w ko-

palni trudny proces zmniejszania wartoœci zapasów
materia³owych (magazynowych) poprzez racjonaliza-
cjê zakupów oraz utrzymywania minimalnej i niezbêd-
nej ich iloœci. Kolejny ju¿ rok z rzêdu konsekwentnie
zmniejszamy stan zatrudnienia w Kopalni poprzez na-
turalne odejœcia na emerytury. Pragnê podkreœliæ, ¿e
mimo tendencji spadkowej w zatrudnieniu, przyjêli-
œmy do pracy grupê m³odych pracowników, aby utrzy-
maæ niezak³ócony ruch odkrywek. Chcemy zwiêkszyæ
przychody naszej firmy staraj¹c siê zarabiaæ, b¹dŸ uzy-
skiwaæ pieni¹dze nie tylko z naszej podstawowej dzia-
³alnoœci, czyli sprzeda¿y wêgla. Podjêliœmy równie¿ za-
koñczone powodzeniem próby sprzeda¿y piasków
i ¿wirów z naszych odkrywek. Okaza³o siê, ¿e nasze
surowce towarzysz¹ce znajduj¹ce siê w nadk³adzie s¹
doskona³ym materia³em wykorzystywanym przy bu-
dowie autostrad.

Dbamy równie¿ o dobry wizerunek Kopalni i pro-
pagowanie naszych dokonañ na polu zarówno regio-
nalnym jak i ogólnopolskim. Dowodem naszych osi¹-
gniêæ w dziedzinie ochrony œrodowiska i rekultywacji
terenów pogórniczych jest udzia³ Kopalni w tegorocz-
nej edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przy-
jaŸni Œrodowisku” pod patronatem honorowym Pre-
zydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. W tym to
konkursie otrzymaliœmy nominacjê do fina³u w kate-
gorii „Firma Przyjazna Œrodowisku”.

Z okazji Jubileuszu 45–lecia KWB „Adamów” SA
pragnê podziêkowaæ osobom, które tworzy³y i kiero-
wa³y kopalni¹ maj¹c wp³yw na jej dzia³alnoœæ i roz-
wój. Serdecznie dziêkujê! Oby Œwiêta Barbara – pa-
tronka górników, tak jak dotychczas, mia³a nas w swo-
jej opiece. Pozdrawiam starym tradycyjnym górniczym
pozdrowieniem: Szczêœæ Bo¿e! Niech ¿yje nam górni-
czy stan!

Jan Paku³a
Prezes Zarz¹du Dyrektor Naczelny

KWB „Adamów” SA
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spania³¹ okazj¹ do przy-
pomnienia osi¹gniêæ mija-

j¹cych dwunastu miesiêcy
jest œwiêto naszej patronki – Œw. Bar-
bary. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e by³ to dla
nas wyj¹tkowo dobry czas. Z eksplo-
atowanej obecnie Odkrywki „Be³cha-
tów” do koñca roku wydobêdziemy
oko³o 35,5 mln ton wêgla brunatne-
go, jednoczeœnie zdejmuj¹c 122 mln
m3 nadk³adu.

Obecnie trwaj¹ prace przygoto-
wawcze do rozpoczêcia eksploatacji
nowego z³o¿a Szczerców. W tym roku
zdejmiemy tam oko³o 22 mln m3 nad-
k³adu, co znacznie przybli¿y nas do
nowych pok³adów wêgla. Budowa
Odkrywki „Szczerców” gwarantuje
bowiem nasz¹ stabilnoœæ. Dla ca³ej za³ogi, rodzin gór-
niczych, mieszkañców Be³chatowa, kooperantów i firm
wspó³pracuj¹cych z nasz¹ Kopalni¹ oznacza to, ¿e
mamy zapewnion¹ przysz³oœæ do roku 2036. Do wê-
gla w tej odkrywce planujemy dojœæ na pocz¹tku roku
2008. W konsekwencji umo¿liwi to m.in. uœrednianie
wêgla z obu odkrywek. Trwaj¹ca budowa Odkrywki
„Szczerców” oznacza dla nas w przysz³ym roku ogrom
pracy. Wykonanie konstrukcji oraz monta¿ czterech
przenoœników ³¹cz¹cych obydwie odkrywki jest przed-
siêwziêciem wyj¹tkowo skomplikowanym technicznie,
pracoch³onnym i kosztownym. Jesteœmy do tego przy-
gotowani i nie muszê nikogo zapewniaæ, ¿e zadanie
to wykonamy w terminie.

Mijaj¹cy rok bez w¹tpienia bêdzie najlepszym w do-
tychczasowej historii Kopalni. Uzyskane przychody s¹
rekordowe, a przewidywany zysk znacznie przekro-
czy zysk ubieg³oroczny. Przypomnê, ¿e w ubieg³ym
roku przychody ogó³em wynios³y ponad 1,5 mld z³,
a zysk netto prawie 61 mln z³. Ale to nie tylko rekor-
dowy wynik zapisze siê w historii naszej Spó³ki. Zmie-
ni³y siê bowiem uwarunkowania, w jakich przysz³o nam
funkcjonowaæ...

Od 1 maja Polska jest cz³onkiem
Unii Europejskiej, co oznacza dla nas
zniesienie granic gospodarczych,
a tym samym pojawienie siê w na-
szym bliskim otoczeniu konkurencji
firm zachodnich. Oznacza to dla nas
równie¿, ¿e otworzy³y siê przed nami
rynki zachodniej Europy i od naszej
inwencji zale¿y czy bêdziemy potra-
fili na nich konkurowaæ. W tym celu
w³aœnie powsta³ holding BOT Górnic-
two i Energetyka SA. My staliœmy siê
jego cz³onkiem, a nasza Kopalnia jest
znacz¹cym jego ogniwem. Przygoto-
wujemy siê teraz do funkcjonowania
w nowych warunkach i podjêcia ko-
rzystnej dla nas wspó³pracy z innymi
cz³onkami Grupy BOT.

Nasze spó³ki równie¿ koñcz¹ rok dobrymi wy-
nikami:

• Towarzystwo Gospodarcze BEWA, po uruchomie-
niu w tym roku nowej linii technologicznej podwo-
i³o swoj¹ produkcjê i sta³o siê pi¹tym producen-
tem wód mineralnych w Polsce. Spó³ka ma szansê
dalszego intensywnego rozwoju.

• Przedsiêbiorstwo Robót Antykorozyjnych, Mon-
ta¿owych i Budowlanych RAMB zwiêkszy³o za-
trudnienie o 100 osób i przygotowuje siê do
podjêcia produkcji przenoœników taœmowych dla
potrzeb budowy O/Szczerców. Spó³ka jest w trak-
cie przenoszenia swojej siedziby do obiektów po-
kopalnianych w miejscowoœci Piaski, gdzie bê-
dzie mia³a warunki do dalszego rozwoju swojej
dzia³alnoœci.

• Zyskiem zakoñcz¹ rok Przedsiêbiorstwo Transpor-
towe BETRANS oraz Dom Wczasowy „Be³chatów”
w Szklarskiej Porêbie, a spó³ka SPORT–HOTEL
w ostatnich miesi¹cach intensywnie zmniejsza
ujemny wynik gospodarczy I pó³rocza.

Dobry rok
Kopalni „Bełchatów”

W
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– Szczególnie efek-
tywnie koñczy rok GKS
„Be³chatów”. Dru¿yna pi³-
karska zakoñczy³a rundê
jesienn¹ na pozycji lidera
II ligi ze znaczn¹ przewa-
gê nad konkurentami, co
daje nadziejê na awans
w przysz³ym roku do eks-
traklasy. Godny podkre-
œlenia jest fakt, ¿e pod
opiek¹ klubu trenuje 800.
m³odych ch³opców i nie
jest wykluczone, ¿e w przysz³ym roku dyscyplinê tê
bêd¹ równie¿ uprawia³y dziewczêta. Aktualnie GKS
przygotowuje siê do obs³ugi trasy narciarskiej na Gó-
rze Kamieñsk.

Na ³amach „Wêgla Brunatnego” chcia³bym podziê-
kowaæ moim kolegom z Zarz¹du za owocn¹ i wytê¿o-
n¹ pracê. Dziêkujê ca³ej Górniczej Braci za poœwiêce-
nie w wykonywaniu codziennych obowi¹zków. Przy
tej okazji muszê wspomnieæ o rodzinach naszych pra-
cowników. Dziêkujê im za to, ¿e pomagaj¹ Wam
w przygotowaniu do pracy, ¿e czekaj¹ na Wasz po-
wrót, ¿e wspieraj¹ Was w trudnych chwilach i s¹ z Wa-
mi. Wszyscy razem tworzymy jedn¹ wielk¹ górnicz¹
rodzinê.

Oddzielnie zwracam siê z uk³onami do grupy naj-
bardziej zas³u¿onych pracowników – naszych senio-
rów, którzy w mijaj¹cym roku przeszli na zas³u¿one
emerytury. W Kopalni „Be³chatów” po wielu latach
z odpoczynku po ciê¿kiej pracy skorzysta w tym roku

oko³o 250 osób. Dziêkujê Wam za przepracowane lata,
poniewa¿ sukces naszej Spó³ki jest bez w¹tpienia
Wasz¹ zas³ug¹.

Rok 2004 by³ tak¿e rokiem jubileuszowym dla po-
kaŸnej rzeszy pracowników, którzy obchodzili swoje
jubileusze pracy – 299 osób œwiêtowa³o 35–lecie pra-
cy, a 25–lecie a¿ 545 osób. Nasi pracownicy otrzymali
równie¿ 38 odznak honorowych „Zas³u¿ony dla Gór-
nictwa RP” oraz 46 odznak Zas³u¿ony dla KWB „Be³-
chatów”. Wszystkim gratulujê i ¿yczê dalszych sukce-
sów.

Dla Kopalni „Be³chatów” SA przysz³y rok jest ro-
kiem szczególnym. 17 stycznia 2005 roku mija 30. rocz-

nica powo³ania Pañstwowego Przedsiêbiorstwa o na-
zwie Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów w budo-
wie z siedzib¹ w Rogowcu. Wierzê, ¿e rok ten bêdzie-
my mogli œwiêtowaæ z poczuciem dobrze spe³nione-
go obowi¹zku i z dum¹ z osi¹gniêtych wyników.

Niech ¿yje nam Górniczy Stan!

W³odzimierz Majewski
Prezes Zarz¹du Dyrektor Generalny

KWB „Be³chatów” SA
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egoroczne spotkanie barbór-
kowe by³o pierwszym po
przyst¹pieniu naszego kraju

do struktur Unii Europejskiej, mia³o
zatem – w pewnym sensie – historycz-
ny charakter. Ale mia³o równie¿
aspekt prozaiczny, zwi¹zany z co-
dziennymi problemami funkcjonowa-
nia Spó³ki. Kopalnia „Konin”, mimo
osi¹gniêcia wszystkich za³o¿onych na
pocz¹tku roku celów zwi¹zanych
z planowanym wydobyciem wêgla
i zdejmowaniem nadk³adu, mimo
prowadzenia intensywnych dzia³añ
restrukturyzacyjnych i wdro¿enia pro-
gramów oszczêdnoœciowych, dziœ
znalaz³a siê byæ mo¿e w najtrudniej-
szym miejscu swojej historii. Przed³u¿aj¹cy siê stan nie-
pewnoœci zwi¹zany z brakiem œrodków na realizacjê
projektu P¹tnów II i modernizacjê P¹tnowa I przenosi
siê bezpoœrednio na mo¿liwoœci rozwoju kopalni i mo¿e
przyczyniæ siê w przysz³oœci do degradacji gospodar-
czej ca³ego regionu.

Zarz¹d Kopalni prowadzi rozmowy, szukaj¹c kom-
promisu, ze wszystkimi stronami zaanga¿owanymi
w proces negocjacji dotycz¹cych przysz³oœci Zespo³u
Elektrowni PAK SA. Równoczeœnie maj¹c pewnoœæ, ¿e
koniñskie zag³êbie nie mo¿e znikn¹æ z energetycznej
mapy Polski, a kopalnia jest i pozostanie najwa¿niej-
sz¹ czêœci¹ tego zag³êbia, konsekwentnie, od lat zmie-
rzamy do podniesienia konkurencyjnoœci naszej firmy.
Tak¿e w mijaj¹cym roku prowadzono dzia³ania, któ-
rych efektem by³o zmniejszenie kosztów wydobycia.
Zdaj¹c sobie sprawê z koniecznoœci utrzymania zdol-
noœci wydobywczej kopalni w przysz³oœci, kontynu-
owane by³y przedsiêwziêcia zwi¹zane z budow¹, roz-
poznawaniem i przygotowaniem do eksploatacji na-
stêpnych odkrywek.

T Pomimo niesprzyjaj¹cych warun-
ków zewnêtrznych kopalnia realizu-
je d³ugoterminowe umowy na dosta-
wy wêgla oraz dostosowuje siê do ist-
niej¹cych warunków, wype³nia rów-
nie¿ wszystkie zobowi¹zania wobec
swoich pracowników i kontrahentów.
Realizowane s¹ wszystkie dzia³ania
zaplanowane na 2004 rok, zwi¹zane
z zadaniami inwestycyjnymi i re-
strukturyzacj¹ firmy. Do najwa¿niej-
szych z nich mo¿na zaliczyæ:

• Kontynuacjê budowy infrastruk-
tury (zasilanie, trasa kolejowa, odsta-
wy wêgla, odwodnienie i moderniza-
cja maszyn podstawowych) odkryw-

ki Drzewce.

• Przetransportowanie w paŸdzierniku 2004 roku ko-
parki SchRs 900 i trzech stacji napêdowych z od-
krywki Lubstów na odkrywkê Drzewce.

• Prace prowadzone w odkrywce JóŸwin, zwi¹zane
z kszta³towaniem wierzchowiny zwa³owiska pod
przysz³y Oœrodek Sportowo–Rekreacyjny dla Kle-
czewa.

• Zakoñczenie nape³niania zbiornika odkrywki Kazi-
mierz Po³udnie wodami kopalnianymi, obecnie
zbiornik wype³nia siê wodami ze zlewni Strugi Bi-
skupiej.

• Zakoñczenie prac zwi¹zanych z projektem pt.
„Optymalizacja procesów biznesowych w obsza-
rach logistyki i remontów w KWB „Konin” w Kle-
czewie SA.” Projekt bêdzie wdra¿any od pocz¹tku
przysz³ego roku.

• Wprowadzenie dalszych zmian w strukturze orga-
nizacyjnej Spó³ki, w pionach Dyrektora Technicz-
nego, Ekonomicznego oraz Inwestycyjnego.

Nadzieje
Kopalni „Konin”



14 Węgiel  Brunatny nr  4 (49) 2004 r.

KWB „Konin” SA

• Decyzjê o przekazaniu, po uporz¹dkowaniu i przy-
gotowaniu, Koniñskiej Strefie Inwestycyjnej tere-
nów zaplecza administracyjno–warsztatowego
odkrywki P¹tnów w Janowie.

• Wykonanie szeregu prac porz¹dkowych i likwida-
cyjnych na terenie Brykietowni. Zarz¹d ma nadzie-
jê, ¿e dziêki tym dzia³aniom teren ten stanie siê
atrakcyjny dla przysz³ych inwestorów.

• Podpisanie listów intencyjnych z gminami Œlesin
i Kazimierz Biskupi, dotycz¹cych przejêcia przez
gminy wyrobisk koñcowych zlikwidowanych od-
krywek P¹tnów (ponad 550 ha) i Kazimierz Po³u-
dnie (450 ha).

Niestety, oprócz sukcesów, które s¹ efektem wytê-
¿onej pracy za³ogi Kopalni „Konin”, coraz jaskrawiej
rysuj¹ siê zagro¿enia zwi¹zane z przesuwaj¹cym siê
terminem uruchomienia P¹tnowa II i modernizacj¹
P¹tnowa I. Budowa nowego bloku 464 MW w Elek-
trowni P¹tnów II zosta³a przerwana z powodu wypo-
wiedzenia umowy przez Konsorcjum Banków oraz
trudnoœci z uzyskaniem kredytu na dokoñczenie tej
inwestycji. Zmusi³o to Zarz¹d ZE PAK SA do bezpo-
œredniego zaanga¿owania siê w ten projekt, co mia³o
negatywny wp³yw na kondycjê tej firmy. Zgodnie
z przyjêtym wariantem rozwoju i umow¹ prywatyzacyj-
n¹, mia³y zostaæ zmodernizowane cztery bloki 200 MW
w Elektrowni P¹tnów I. Niestety, tak¿e i ten projekt
stoi dziœ pod znakiem zapytania. Skutki zahamowania
budowy P¹tnowa II i odst¹pienia od modernizacji P¹t-

nowa I bêd¹ skrajnie negatywne nie tylko dla kopalni,
ale i ca³ego regionu: ogranicz¹ znacznie dzia³alnoœæ
wydobywcz¹ KWB „Konin”, uniemo¿liwi¹ budowê
kolejnych odkrywek i spowoduj¹ drastyczne ograni-
czenie zatrudnienia. Dla regionu koniñskiego oznacza
to degradacjê i pauperyzacjê jego mieszkañców. Dzia-
³alnoœæ kopalni, oprócz wymienionych problemów,
ograniczaj¹ tak¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawa czê-
sto nieprzystaj¹ce do profilu naszej dzia³alnoœci. Pew-
n¹ nadziejê wi¹¿emy z przepisami dotycz¹cymi „lo-
kalizacji celu publicznego”, które w niektórych przy-
padkach powinny u³atwiæ kopalni dzia³alnoœæ inwe-
stycyjn¹.

W paŸdzierniku 2004 roku po d³ugotrwa³ych ne-
gocjacjach z Zespo³em Elektrowni PAK SA zosta³a
uzgodniona cena wêgla obowi¹zuj¹ca w 2004 roku
i w pierwszym kwartale przysz³ego roku. Nie jest ona

cen¹ zadowalaj¹c¹ Zarz¹d Kopalni. Jednak wydaje siê,
¿e ostatnie negocjacje potwierdzi³y istnienie pola kom-
promisu, po którym mo¿emy poruszaæ siê z naszym
partnerem strategicznym.

W otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci gospodarki ryn-
kowej g³ównym celem dzia³alnoœci firmy jest uzyska-
nie dodatniego wyniku finansowego. W przypadku
kopalni, przy okreœlonym poziomie przychodów, sku-
tecznym œrodkiem prowadz¹cym do tego celu jest
ograniczenie kosztów dzia³alnoœci. Jedn¹ z dróg jest
zatem ci¹g³a restrukturyzacja, polegaj¹ca na przysto-
sowaniu firmy do otoczenia zewnêtrznego. Z tych
powodów Zarz¹d Kopalni podj¹³ trudn¹ decyzjê doty-
cz¹c¹ zwolnieñ grupowych obejmuj¹cych pracowni-
ków, którzy ukoñczyli 55. rok ¿ycia i nabyli uprawnie-
nia emerytalne. Zatrudnienie w Kopalni na dzieñ 1 paŸ-



15

KWB „Konin” SA

dziernika 2004 r. wynosi 5.120 osób; od 1 stycznia
2004 r. zmniejszy³o siê ono o 215 pracowników. Kosz-
ty to równie¿ op³aty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹, któr¹
prowadzimy na terenach kilku gmin. Dlatego tak wie-
le uwagi i tak du¿o czasu poœwiêcamy na wspó³pracê
z w³adzami samorz¹dowymi. Efektem tych dzia³añ by³o
podpisanie listów intencyjnych z gminami Œlesin i Ka-
zimierz Biskupi, dotycz¹cych przejêcia przez gminy
wyrobisk koñcowych zlikwidowanych odkrywek. Zda-
jemy sobie równie¿ sprawê z faktu, ¿e nasza dzia³al-
noœæ ma ogromny wp³yw na otaczaj¹ce nas œrodowi-
sko. Zw³aszcza dziœ, gdy obowi¹zuj¹ nas europejskie
regulacje prawne, chcemy, aby ten wp³yw by³ pozy-
tywny.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ podjêcia szybkich de-
cyzji dotycz¹cych ostatecznych terminów uruchomie-
nia P¹tnowa II i modernizacji P¹tnowa I, nadchodz¹-
cy rok bêdzie prawdopodobnie dla kopalni rokiem
decyduj¹cym. Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e w zale¿noœci od opcji, która bêdzie realizowana
w ZE PAK SA, kopalnia bêdzie utrzymywaæ zdolnoœæ
wydobywcz¹ na poziomie pozwalaj¹cym zapewniæ od-
powiednie zapotrzebowanie na wêgiel. To z kolei prze-
nosiæ siê bêdzie na tempo i sposób rozwoju kolejnych

odkrywek. Zarz¹d pracuje obecnie nad ewentualnymi
scenariuszami rozwoju kopalni uwzglêdniaj¹cymi pro-
pozycje naszego partnera strategicznego. Chcemy
przygotowaæ firmê w taki sposób, abyœmy mogli zre-
alizowaæ ka¿dy z tych scenariuszy.

W dniu górniczego œwiêta chcia³bym podziêko-
waæ wszystkim naszym przyjacio³om za cierpliwoœæ,
wyrozumia³oœæ i profesjonalne podejœcie do naszych
górniczych problemów. Ich pomoc i zaanga¿owanie
w sprawy kopalni sprawiaj¹, ¿e rozwi¹zanie tych pro-
blemów jest nadal mo¿liwe. Z okazji Barbórki wszyst-
kim tym, którzy swoimi dzia³aniami przyczyniaj¹ siê
do u³atwienia naszej pracy, ¿yczê szczêœcia, spokoju
i pomyœlnoœci.

Mieczys³aw Lichy

Prezes Zarz¹du Dyrektor Generalny

KWB „Konin” SA
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Jacek Libicki

Projektujemy dla górnictwa
i energetyki

Bardzo istotnym atutem w konkurencji z innymi miê-
dzynarodowymi i krajowymi firmami jest posiadanie oprócz
wspomnianych ju¿ powy¿ej referencji certyfikatu jakoœci
ISO 9001 2000, wydanego przez British Standard Institu-
tion, a obejmuj¹cego tak¿e generalne wykonawstwo obiek-
tów „pod klucz”. Dobry standing finansowy firmy umo¿li-
wia uzyskiwanie wysokich gwarancji bankowych, a tak¿e
zapewnianie klientom wysokich ubezpieczeñ od odpowie-
dzialnoœci cywilnej od ewentualnych b³êdów w projekto-
waniu i realizacji nawet du¿ych obiektów.

Bêd¹c w dalszym ci¹gu generalnym projektantem ko-
palñ wêgla brunatnego Be³chatów, Konin, Tu-
rów, a tak¿e Adamów, Poltegor–projekt Sp.
z o.o. uczestniczy z sukcesami w przetargach
na realizacjê innych projektów. Do najwa¿niej-
szych osi¹gniêæ Poltegoru–projekt Sp. z o.o.
w 2004 roku nale¿¹:
• wygranie przetargu na wykonanie „pod
klucz”, w konsorcjum z Hitachi Ltd instala-
cji odsiarczania spalin dla bloków o mocy
800 MWe w Elektrowni Kozienice,
• wygranie przetargu na dostawê koparki ko-
³owej czerpakowej BWE 700 L dla Neyveli Li-
gnite Corporation,

• udzia³ w przetargu na dostawê zwa³owarki dla Public
Power Corporation w Grecji,

• udzia³ w przetargu na wykonanie instalacji odsiarcza-
nia spalin dla Elektrociep³owni Ostro³êka (inwestycja
„pod klucz”),

• nawi¹zanie wspó³pracy z holdingiem Huolinhem z Chin,
w zakresie us³ug konsultacyjnych dla rozwoju tego za-
g³êbia górniczo–energetycznego, z obecnej produkcji
10 mln t/rok do 100 mln t/rok w roku 2017, któremu
towarzyszyæ bêdzie budowa elektrowni o mocy oko³o
5000 MW i huty aluminium o mocy produkcyjnej
400.000 ton aluminium rocznie.
Wszystkie us³ugi in¿ynieryjno–projektowe Poltegor–pro-

jekt Sp. z o.o. œwiadczy wykorzystuj¹c do projektowania
kilkadziesi¹t stacji CAD, a do planowania prac górniczych
systemy MX/MOSS, Datamine i Intergraph.

dr Jacek Libicki
Prezes Zarz¹du Poltegor–projekt Sp. z o.o.

oltegor–projekt Sp. z o.o.
w 2004 roku pozostawa³ w dal-
szym ci¹gu jedn¹ z najwiêk-

szych prywatnych i niezale¿nych firm
in¿ynierskich w Polsce, zatrudniaj¹-
c¹ oko³o 160 osób reprezentuj¹cych
ró¿ne specjalnoœci. Ponad 50 lat do-
œwiadczenia w planowaniu, projek-
towaniu i doradztwie dotycz¹cym
kopalñ odkrywkowych wszystkich
surowców, przeróbki wszystkich su-
rowców mineralnych,

uk³adów nawêglania i odpopielania, odsiar-
czania w elektrowniach, placów sk³adowych
i prze³adunkowych wêgla i innych materia³ów
masowych, systemów transportu materia³ów
masowych, sk³adowisk odpadów górniczych,
przemys³owych i komunalnych, budownictwa
przemys³owego i problematyki zwi¹zanej
z ochron¹ œrodowiska, to bardzo szeroka gama
dzia³alnoœci, która umo¿liwia elastyczne dosto-
sowywanie siê do aktualnych potrzeb rynku.
Pomaga w tym równie¿ posiadanie licznych re-
ferencji w postaci zrealizowanych pomyœlnie
setek projektów w Polsce i za granic¹ (w Chi-
nach, Kanadzie, Indiach, Turcji, Grecji, Jugos³awii, Niem-
czech, na Wêgrzech i w Stanach Zjednoczonych).

Us³ugi Poltegoru–projekt Sp. z o.o. maj¹ charakter kom-
plementarny i obejmuj¹ wszelkie niezbêdne prace – po-
czynaj¹c od dokumentacji geologicznej, geotechnicznej
i hydrogeologicznej poprzez projekty technologiczne, gór-
nicze, hydrotechniczne, maszynowe, elektryczno–energe-
tyczne, których przedmiotem s¹ obiekty budownictwa dro-
gowego, kolejowego i sanitarnego, a tak¿e analizy eko-
nomiczne. We wszystkich podejmowanych pracach
uwzglêdniane s¹ wymogi ochrony œrodowiska. Wykony-
wane s¹ te¿ samodzielne opracowania ekologiczne, któ-
rych celem jest ochrona wód i powietrza, ochrona przed
ha³asem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Poltegor–projekt Sp. z o.o., chocia¿ nadal specjalizuj¹-
cy siê w górnictwie, energetyce, transporcie materia³ów
masowych, przeróbce minera³ów i odpadów sta³ siê uni-
wersaln¹ firm¹ in¿ynieryjno–konsultingow¹, dostarczaj¹-
c¹ tak¿e maszyny i urz¹dzenia oraz œwiadcz¹c¹ komplek-
sowe us³ugi inwestycyjne „pod klucz”.

P

Poltegor–projekt Sp. z o. o.
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Wierzymy w sukces BOT
Inauguracja dzia³alnoœci Holdingu BOT Górnictwo i Energetyka SA

tów d³ugoterminowych Elektrowni Opole i Elektrowni Tu-
rów. Bêdzie to jednak trudniejsze, gdy¿ w kontraktach tych
zaanga¿owane s¹ zarówno liczne komercyjne organizacje
finansowe, jak i bud¿et pañstwa. Operacja ta wymagaæ
bêdzie bardzo szczegó³owych uzgodnieñ.

Nad przygotowaniem docelowego kszta³tu organiza-
cyjno–biznesowego holdingu wspó³pracujemy z firm¹
KPMG. Przewidujemy, ¿e wszelkie procedury zostan¹ za-
koñczone w ci¹gu trzech najbli¿szych miesiêcy. Proces
wdra¿ania ju¿ siê rozpocz¹³.

Zosta³ przyjêty wstêpny schemat organizacyjny spó³ki
BOT – trwa przegl¹d kadry œredniego poziomu zarz¹dza-
nia w spó³kach córkach pod k¹tem przydatnoœci do pracy
w BOT SA. Zak³adamy bowiem, ¿e podstawowym Ÿród³em
kadr ma byæ kadra spó³ek córek. W nastêpnej kolejnoœci
rynek ³ódzki i rynek krajowy. Przewidujemy, ¿e w BOT bê-
dzie zatrudnionych oko³o stu osób.

Wstêpne analizy pozycji rynkowej BOT wskazuj¹ na
koniecznoœæ znacznego poprawienia naszej efektywnoœci.
Dla utrzymania siê na rynku europejskim niezbêdne jest
obni¿enie kosztów wydobycia wêgla brunatnego i produk-
cji energii elektrycznej o min 20%. O minimum 10% musi-
my te¿ poprawiæ stopieñ wykorzystania mocy produkcyj-
nych, aby uzyskaæ poziom osi¹galny w Europie przy pro-
dukcji energii elektrycznej z wêgla brunatnego, co przy
uwolnionym rynku energii nie bêdzie zadaniem ³atwym.

Model biznesowy mamy precyzyjnie okreœlony. Jednym
z g³ównych zadañ na najbli¿szy okres to jego wdro¿enie.
Jednoczeœnie, zgodnie z oczekiwaniem Ministerstwa Skar-
bu Pañstwa, bêdziemy te¿ przygotowywaæ spó³kê do
szybkiego debiutu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych.
Nasz¹ intencj¹ jest, by sta³o siê to ju¿ w roku 2006. Do
tego czasu chcemy tak zrestrukturyzowaæ grupê, aby zy-
skaæ mo¿liwie najwiêksz¹ wartoœæ akcji. Przeprowadze-
nie restrukturyzacji wymagaæ bêdzie przyzwolenia spo-
³ecznego. Dlatego te¿ prowadzimy trudne rozmowy z za-
rz¹dami Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cymi w spó³kach.

P owstanie Grupy BOT jest istot-
nym elementem rz¹dowego
programu restrukturyzacji sek-

tora elektroenergetycznego w Polsce.
Programu, który przewiduje konso-
lidacjê poszczególnych spó³ek sekto-
ra i tworzenie silnych podmiotów
zdolnych do konkurowania na zlibe-
ralizowanym rynku europejskim,
a jednoczeœnie gwarantuj¹cych bez-
pieczeñstwo Pañstwa oraz prawid³o-

we funkcjonowanie rynku energii. Cztery tygodnie po pod-
pisaniu umowy spó³ki BOT zosta³ zarejestrowany w s¹dzie
jako spó³ka córka piêciu firm wchodz¹cych dzisiaj w sk³ad
Grupy. Po przekazaniu spó³ki Ministrowi Skarbu Pañstwa
i po podwy¿szeniu kapita³u o 69% akcji ka¿dej ze spó³ek,
w dniu 29 wrzeœnia 2004 roku, powsta³ prawnie zintegro-
wany holding.

Teraz rozpoczyna siê proces jego rzeczywistej, czysto
biznesowej integracji. Rozpoczê³y siê równie¿ przygoto-
wania do udostêpnienia akcji pracownikom spó³ek. Zakoñ-
cz¹ siê one najpóŸniej do koñca przysz³ego roku. Wtedy
bêdziemy gotowi do zamiany tych akcji na akcje BOT po-
przez podwy¿szenie kapita³u BOT i jego op³acenie akcjami
spó³ek parterowych. Bêdziemy zabiegaæ o to, aby Minister
Skarbu Pañstwa zrobi³ to samo z akcjami, które posiada
w swojej rezerwie. Wtedy BOT bêdzie dysponowa³ stu pro-
centami spó³ek zale¿nych.

Proces biznesowej integracji zaczynamy od handlu
energi¹. Od pocz¹tku paŸdziernika realizujemy transakcje
handlu niewielkimi iloœciami energii Elektrowni Opole.
Podpisana umowa przewiduje, ¿e od 1 listopada handlo-
waæ bêdziemy ca³¹ energi¹ wytwarzan¹ w najwiêkszej
naszej elektrowni, Elektrowni Be³chatów, co daje roczny
obrót w wysokoœci oko³o 3,5 mld z³.

Nastêpnym krokiem w zakresie handlu, który planuje-
my wykonaæ w najbli¿szym czasie jest przejêcie kontrak-

Zbigniew Bicki



18 Węgiel  Brunatny nr  4 (49) 2004 r.

BOT GiE SA

Celem tych rozmów jest podpisanie tzw. umów spo³ecz-
nych, gwarantuj¹cych zachowanie dotychczas uzyskanych
przywilejów pracowniczych. W praktyce jednak Zwi¹zki Za-
wodowe oczekuj¹ rozszerzenia przywilejów i gwarancji ich
realizacji, co w konsekwencji mog³oby uniemo¿liwiæ osi¹-
gniêcie za³o¿onych efektów biznesowych Grupy. Mamy
jednak nadziejê na osi¹gniêcie porozumienia.

Mówi¹c o Grupie BOT nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e
jesteœmy równie¿ jednym z najwiêkszych pracodawców
w Polsce. W elektrowniach i kopalniach nale¿¹cych do Gru-
py BOT, w ró¿nych regionach Polski znajduje dzisiaj pracê
ponad 24 tys. osób. Powoduje to, ¿e szczególnie istotna
jest dla nas polityka odpowiedzialnoœci spo³ecznej. Chce-
my równie¿ w przysz³oœci pozostaæ stabilnym i odpowie-
dzialnym pracodawc¹ dla wielu tysiêcy mieszkañców wo-
jewództw opolskiego, ³ódzkiego i dolnoœl¹skiego.

Jesteœmy niekwestionowanym liderem na krajowym
rynku energetycznym:

• produkujemy 30% krajowej energii elektrycznej,

• wydobywamy 75% wêgla brunatnego.

Jednak¿e w perspektywie europejskiej BOT jest daleko
za liderami rynku. Nasz udzia³ w tym rynku siêga oko³o
3%. Pod wzglêdem wartoœci zajmujemy 27 miejsce wœród
najwiêkszych europejskich koncernów energetycznych.
Przed nami jest nasz regionalny konkurent CEZ.

Postêpuj¹ca liberalizacja rynku europejskiego oraz pry-
watyzacja firm z sektora energetycznego sprawiaj¹, ¿e na

sukces w rywalizacji z potentatami europejskiego rynku
energetycznego mog¹ liczyæ tylko silne podmioty, ³¹cz¹ce
wydobycie paliwa, wytwarzanie energii i jej sprzeda¿. Eu-
ropejskie trendy zmierzaj¹ w stronê zapewnienia firmom
produkuj¹cym energiê elektryczn¹ bezpoœredniego dostê-
pu do odbiorcy koñcowego. Istotn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹
naszych konkurentów jest bezpoœredni dostêp do rynku.
Dla przyk³adu EON posiada 23 mln odbiorców, RWE
16 mln, CEZ 3,3 mln. BOT wprawdzie ma bardzo dobrego
odbiorcê, ale tylko jednego jakim jest PSE.

Bezpoœredni dostêp do klienta dziêki spó³kom dystry-
bucyjnym stanowi warunek konieczny do pozyskania fi-
nansowania dla niezbêdnych inwestycji. Z punktu widze-
nia instytucji finansowej posiadanie w strukturze holdin-
gu spó³ki dystrybucyjnej stanowi naturalne zabezpiecze-
nie mo¿liwoœci sprzedania produkowanej energii elektrycz-
nej. Wiod¹ce koncerny europejskie sprzedaj¹ na ogó³ po-
przez w³asne spó³ki dystrybucyjne oko³o 70–100% produ-
kowanej przez siebie energii.

BOT powstaje jako strategiczny zasób energetyczny
pañstwa bêd¹cy gwarantem stabilnoœci rynku energii elek-
trycznej w Polsce. BOT musi byæ wystarczaj¹co silny finan-
sowo tak, aby by³ w stanie zagwarantowaæ mo¿liwoœæ
w³asnego rozwoju, a tak¿e sprostaæ konkurencji dzia³aj¹-
cej na europejskim rynku energii elektrycznej. Wymieniê
tylko potencjalnych naszych konkurentów: RWE, EON, EdF,
Vattenfall, CEZ. Ka¿da z tych firm jest du¿o wiêksza od
naszej, a niektóre z nich wiêksze od ca³ej polskiej energe-
tyki. Konkurencja jest niezwykle silna, a zatem i walka kon-
kurencyjna bêdzie bardzo trudna. Finansowanie inwesty-
cji wymaga kontraktów na sprzeda¿ energii.

Przyk³adem jest planowana budowa odkrywki Szczer-
ców w KWB „Be³chatów” i blok 833 MW w El. Be³chatów.
Ta inwestycja jest potrzebna nie tylko ca³ej gospodarce ze
wzglêdu na przewidywany, trwa³y wzrost zapotrzebowa-
nia na energiê, ale równie¿ ze wzglêdu na koniecznoœæ
dotrzymania norm ochrony œrodowiska, co mo¿e ograni-
czyæ produkcjê energii elektrycznej w skali kraju. Ta inwe-
stycja jest potrzebna równie¿ dla samego BOT. Kluczow¹
dla nas spraw¹ jest utrzymanie okreœlonego, wysokiego
poziomu wydobycia wêgla w KWB „Be³chatów”. Brak no-
wego bloku i spadek produkcji energii elektrycznej spo-
wodowany wy³¹czeniem z eksploatacji dwóch najstarszych
bloków skutkowa³oby spadkiem produkcji wêgla i znacz-
ny wzrost jego kosztów, a co za tym idzie znacznym spad-
kiem konkurencyjnoœci na rynku energii elektrycznej. Nie
mo¿emy sobie na to pozwoliæ. Zamkniêcie finansowania
dla tej inwestycji wymaga zabezpieczenia w postaci kilku-
nastoletniego kontraktu na sprzeda¿ energii. Dzisiaj, œred-
nio ka¿dy polski odbiorca zu¿ywa oko³o 30% energii po-
chodz¹cej z elektrowni wchodz¹cych w sk³ad naszego

Prezes Rady Ministrów Marek Belka podczas inauguracji
dzia³alnoœci Holdingu BOT GiE SA
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holdingu. Potrzebny jest d³ugoterminowy kontrakt na
sprzeda¿ energii z tego bloku – co przy za³o¿eniu utrzy-
mania 30% parytetu potrzebujemy dostêp do co najmniej
15% udzia³u w detalicznym rynku energii. A czeka nas jesz-
cze modernizacja starzej¹cych siê pozosta³ych bloków Elek-
trowni Be³chatów, ewentualne dokoñczenie budowy Elek-
trowni Opole i inne inwestycje.

Podjêcie przez Rz¹d decyzji w sprawie kszta³tu polskiej
energetyki jest – naszym zdaniem – kluczow¹ spraw¹ dla
BOT przed jego debiutem na Gie³dzie Papierów Wartoœcio-
wych.

Pragnê jeszcze zasygnalizowaæ jeden problem, likwi-
dacji kredytów d³ugoterminowych (KDT). Jesteœmy zdecy-
dowanie za przeprowadzeniem tej operacji, ale wielkoœæ
tzw. rekompensaty musi umo¿liwiæ, oprócz dzia³añ, które
podejmowaæ bêdziemy w ramach holdingu, utrzymanie
konkurencyjnoœci na rynku. Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e za-
d³u¿enie BOT wynosi blisko 9 mld z³.

Mamy œwiadomoœæ znaczenia ogromu zadañ, jakie
zosta³y przed nami postawione. Czeka nas bardzo ciê¿ka
praca. Nie mamy w Polsce wzorca integracji tak du¿ej struk-
tury holdingowej. Korzystamy i bêdziemy wiêc korzystaæ
z doœwiadczeñ zagranicznych. Naszym wielkim atutem jest
akceptacja poczynañ i rozumienie zagadnieñ przez œred-

ni¹ kadrê firmy. Liczymy na jej wsparcie i aktywnoœæ. Li-
czymy te¿ na du¿e wsparcie Rz¹du, szczególnie przy two-
rzeniu ostatecznego kszta³tu grupy z dostêpem do koñco-
wego odbiorcy oraz na odpowiedni¹ wielkoœæ rekompen-
sat w przypadku likwidacji kontraktów d³ugoterminowych.
My ze swojej strony do³o¿ymy wszelkich starañ, aby utwo-
rzenie BOT Górnictwo i Energetyka SA spe³ni³o za³o¿enia
okreœlone przez Radê Ministrów, tworz¹c now¹ jakoœæ na
polskim rynku energetycznym. To, ¿e podjêliœmy siê tego
zadania oznacza, i¿ wierzymy, ¿e jest ono wykonalne. Wie-
rzymy w sukces BOT.

Zbigniew Bicki

Prezes Zarz¹du BOT Górnictwo i Energetyka SA

(wyst¹pienie Prezesa Holdingu BOT GiE SA na inauguracji

dzia³alnoœci Grupy w dniu 22 paŸdziernika 2004 roku w £odzi)
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Modernizacja zwałowarki
A2RsB5000/II
Czêœæ elektryczna

Zenon Stolarek

Wojciech Koœla

Zdzis³aw Szafoni

Po³¹czenia elektryczne podwozia zwa³owarki z nadwo-
ziem wykonane by³o za pomoc¹ pierœcieni œlizgowych. By³o
to po³¹czenie bardzo awaryjne powoduj¹ce zagro¿enia
elektryczne i po¿arowe.

Celem modernizacji by³o:

2 zabudowa urz¹dzeñ elektrycznych w wydzielonych po-
mieszczeniach dostêpnych tylko dla osób uprawnionych;

2 zwiêkszenie bezpieczeñstwa i higieny pracy poprzez:
– zlikwidowanie zagro¿eñ spowodowanych obs³ug¹

przestarza³ych i zu¿ytych urz¹dzeñ,
– zlikwidowanie zagro¿eñ pora¿eniowych zwi¹zanych

z brakiem zabezpieczeñ przeciwpora¿eniowych
w obwodach pr¹du zmiennego i sta³ego,

– zlikwidowanie zagro¿eñ powodowanych przez
uk³ady oœwietlenia i ogrzewania,

– zmniejszenie poziomu ha³asu i wibracji,
– polepszenie warunków socjalno–bytowych obs³u-

gi maszyny poprzez wygospodarowanie miejsca na
pomieszczenia socjalne,

– zlikwidowanie zagro¿eñ po¿arowych;

2 zwiêkszenie niezawodnoœci pracy zwa³owarki,

2 oszczêdnoœci energii zwi¹zane z likwidacj¹ przetwor-
nic elektromaszynowych.
Modernizacja polega³a na:

2 Opracowaniu dokumentacji przez biuro projektowe
IGO–Poltegor z Wroc³awia,

2 Demonta¿u starych urz¹dzeñ elektrycznych i oprzewo-
dowania wraz z ich utylizacj¹,

2 Monta¿u nowych urz¹dzeñ na podstawie nowej do-
kumentacji,

2 Sprawdzeniu pomonta¿owym urz¹dzeñ, próbach funk-
cjonalnych i rozruchu zwa³owarki.

Do przeprowadzenia modernizacji wybrano w drodze
przetargu zewnêtrznego wykonawcê prefabrykatów i wy-
konawcê monta¿u urz¹dzeñ na obiekcie. Prefabrykaty na
zwa³owarkê wykona³a firma Elektrobudowa S.A. – Rynek
Dystrybucji Energii w Koninie, monta¿ wykona³a firma Elek-
trobudowa S.A. – Rynek Przemys³u w Koninie.

wa³owarka A2RsB5000/II jest
maszyn¹ z lat 60., d³ugolet-
nia eksploatacja w trudnych

warunkach spowodowa³a natural-
ne zu¿ycie jej urz¹dzeñ. Wiele ele-
mentów i podzespo³ów wykazywa-
³o bardzo du¿y stopieñ zu¿ycia, ob-
ni¿aj¹c tym samym bezpieczeñstwo
pracy jak i w³aœciwoœci u¿ytkowe
maszyny.

Uk³ady elektryczne zwa³owarki
wykonane by³y za pomoc¹ przesta-
rza³ej, archaicznej aparatury niema-
j¹cej zamienników i niespe³niaj¹ce
wymogów obecnych norm. Rozdziel-
nice elektryczne zabudowane by³y
w ró¿nych miejscach na obiekcie.
Uk³ady sterowania umieszczone by³y
na tych samych stojakach co obwo-
dy si³owe, stwarzaj¹c zagro¿enia
podczas lokalizacji oraz usuwania
awarii, nie posiada³y wymaganych
zabezpieczeñ ruchowych. Przewody
elektryczne by³y bardzo zu¿yte po-
woduj¹c bardzo du¿e zagro¿enia po-
¿arowe oraz zagro¿enia pora¿enia
pr¹dem elektrycznym.

W uk³adach napêdowych wyma-
gaj¹cych zmiennej prêdkoœci obroto-
wej zastosowane by³y przetwornice
elektromaszynowe. Powodowa³o to:

• zagro¿enia ze wzglêdu na brak od-
powiednich zabezpieczeñ przeciw-
pora¿eniowych w obwodach pr¹du
sta³ego,

• ha³as i wibracje przez pracuj¹ce uk³ady,

• straty energii spowodowane nisk¹ sprawnoœci¹ uk³a-
dów napêdowych,

• znaczne koszty napraw maszyn elektrycznych zw³asz-
cza generatorów,

Z
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Zakres modernizacji
I. Pomieszczenia elektryczne

Rozdzielnice elektryczne wraz i inn¹ aparatur¹ zabu-
dowane zosta³y w trzech g³ównych pomieszczeniach elek-
trycznych:

• pomieszczenie podwozia sk³adaj¹ce siê z trzech czêœci,
• pomieszczenie podawarki sk³adaj¹ce siê z jednego po-

mieszczenia,

• pomieszczenie nadwozia sk³adaj¹ce siê jednego po-
mieszczenia.

W pomieszczeniach znajduj¹ siê rozdzielnice œrednie-
go napiêcia 6kV, rozdzielnice 500 i 400V szafy sterowni-
kowe. Zabudowane rozdzielnice cechuj¹ siê:

• wysokim stopniem bezpieczeñstwa zapewnionym no-
woczesn¹ konstrukcj¹ pól, blokadami uniemo¿liwiaj¹-
cym wykonanie b³êdnych czynnoœci ³¹czeniowych, spe³-
niaj¹ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów i norm,

• zabudowana nowoczesna aparatura sterownicza szyb-
ko wykrywa ró¿nego rodzaju uszkodzenia i nie pozwa-
la na inne rozleg³e uszkodzenia w sieci.

Uk³ady sterowania zrealizowane zosta³y w oparciu
o sterownik SIMATIC. Sterowniki mikroprocesorowe
umieszczone zosta³y w kilku miejscach na maszynie: w ka-
binie operatora zwa³owarki, kabinie operatora podawar-
ki, w pomieszczeniu elektrycznym podwozia i pomiesz-
czeniu elektrycznym podawarki. Sterowniki po³¹czone s¹
miêdzy sob¹ sieci¹ komunikacyjn¹ i komunikuj¹ siê miê-
dzy sob¹ i urz¹dzeniami peryferyjnymi po specjalnym pro-
tokole komunikacyjnym. Aktualny stan pracy urz¹dzeñ wy-
œwietlany jest na monitorach w kabinach operatorów oraz
w uproszczonej wersji na terminalach w stacji podwozia
i podawarki.

Do napêdów wymagaj¹cych zmiennej prêdkoœci obro-
towej zastosowano:
• napêd jazdy zwa³owarki i podawarki – przekszta³tniki

tyrystorowe i silniki pr¹du sta³ego.

• napêd obrotu g³ównego zwa³owarki, obrót podawar-
ki i obrót wysiêgnika odbieraj¹cego falowniki i silniki
pr¹du zmiennego.

II. Inna aparatura sterownicza
Na ca³ej maszynie zabudowano nowe skrzynki miej-

scowego uruchamiania napêdów, skrzynki deblokad wy-

³¹czników krañcowych, skrzynki poœrednicz¹ce sterowni-
cze. Wykonano now¹ sieæ spawalnicz¹ wraz ze specjalny-
mi skrzynkami spawalniczymi.

Podczas modernizacji wymieniono w ca³oœci wszystkie
przewody elektryczne. W pomieszczeniach elektrycznych,
socjalnych, kabinach sterowniczych i innych pomieszcze-
niach zabudowano specjalne czujki wykrywaj¹ce dym
i powoduj¹ce wy³¹czenie maszyny spod napiêcia.

III. Przewijaki przewodów
Podczas modernizacji wyeliminowano wyeksploatowa-

ne uk³ady pierœcieni œlizgowych w uk³adach po³¹czeñ pod-
wozie z nadwoziem zwa³owarki, nadwozie zwa³owarki z mo-
stem przenoœnika P3 oraz podwozie podawarki z nadwo-
ziem zastêpuj¹c je specjalnymi przewijaczami przewodów.

IV. Kabiny sterownicze
W czasie modernizacji zosta³y wykonane i zabudowa-

ne nowe pomieszczenia kabin sterowniczych operatorów
wyposa¿one w urz¹dzenia wymagane do tego rodzaju
pomieszczeñ oraz nowe stanowiska sterownicze wyposa-
¿one w nowoczesn¹ aparaturê sterownicz¹.

W wyniku modernizacji czêœci elektrycznej zwa³owarki
wygospodarowano miejsce na zabudowê pomieszczenia
socjalnego dla obs³ugi zwa³owarki. Pomieszczenie to zo-
sta³o zabudowane na podawarce. Przeprowadzona mo-
dernizacja zwa³owarki w czêœci elektrycznej pozwoli na
dalsz¹ d³ugoletni¹ bezpieczn¹ eksploatacjê.

Zenon Stolarek – G³ówny Elektryk

Wojciech Koœla – Nadsztygar Elektryczny ds. Ruchu

Zdzis³aw Szafoni – Sztygar Oddzia³owy
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MODERNIZACJA ZWAŁOWARKI
A2RsB5000/II
Czêœæ mechaniczna

³o to sposobnoœæ do przegl¹du i wykonania niezbêdnych
napraw elementów o utrudnionym dostêpie i ograniczo-
nym ruchu.

Po raz pierwszy w kopalni przeprowadzono kolejno,
parami, demonta¿ pojazdów podawarki z czêœciowym
podniesieniem nadwozia podawarki. Dziêki temu bardzo
trudny i pracoch³onny remont pojazdów podawarki mo¿-
na by³o przeprowadziæ w warsztatach MWM, w dobrych
warunkach technicznych z wymian¹ czasz br¹zowych za-
wieszenia pojazdów.

Zdemontowano ponadto wszystkie cz³ony wysiêgnika
zwa³uj¹cego, maszt, orczyk ze zbloczami, napêdy taœm,
co umo¿liwi³o dostêp do oczyszczenia. jak równie¿ wy-
mianê elementów uszkodzonych, które maj¹ istotny wp³yw
na bezpieczeñstwo i poprawnoœæ pracy maszyny. Wymie-
niono wszystkie sworznie cz³onów zawieszenia wysiêgni-
ka w celu poprawy jego elastycznoœci, sworznie zawiesze-
nia orczyka, liny sta³e zawieszenia cz³onów wysiêgnika
zwa³uj¹cego i liny podnoszenia taœm I i IV, co daje gwa-
rancjê na kolejne lata bezpiecznej pracy.

Ponadto wykonano szereg prac typowego remontu
kapitalnego, tj. przegl¹d i regeneracjê wszystkich przek³ad-
ni (³¹cznie ze wci¹garkami) i bêbnów, wymieniono wszyst-
kie kr¹¿niki na wszystkich taœmach. Wyremontowano po-

wa³owarka A2RsB5000/II o nr
fabrycznym 208 i 209 pracuje
w KWB „Adamów” SA od

1963 r. W bie¿¹cym roku – od kwiet-
nia do paŸdziernika, poddana zosta-
³a modernizacji w zakresie instalacji
elektrycznej, przebudowie uk³adów
sterowania, wymiany okablowania
oraz równoczeœnie gruntownemu
oczyszczeniu konstrukcji noœnej z wy-
konaniem pow³oki malarskiej i re-
montem kapitalnym czêœci mecha-
nicznej.

O zakresie prac mechanicznych
zdecydowa³y:
•  potrzeba odnowienia zdegrado-
wanych pow³ok malarskich szczegól-
nie w wêz³ach konstrukcyjnych,

•  mo¿liwoœæ przeprowadzenia g³ê-
bokiego demonta¿u czêœci, zespo³ów
i elementów konstrukcji,

•  koniecznoœæ zapewnienia dobre-
go stanu technicznego maszyny po-
zwalaj¹cego na bezpieczn¹ i bezawa-
ryjn¹ eksploatacjê zwa³owarki,

•  wymogi BHP w zakresie tras ko-
munikacyjnych i zapewnienia bezpie-
czeñstwa obs³ugi.

Wykonany w 2004 roku zakres
prac modernizacyjnych na zwa³owar-
ce A2RsB5000/II jest kontynuacj¹
dzia³añ przeprowadzonych w minio-
nych latach, które obejmowa³y: wy-
mianê na nowe przek³adnie napêdu

taœm przenoœnikowych produkcji Zamech – Elbl¹g, wyko-
nania tras elastycznych z zestawami kr¹¿ników przegubo-
wych, likwidacja taœmy IV oraz zmianê napêdu i konstruk-
cji taœmy zwa³uj¹cej.

Wykonanie gruntownego piaskowania konstrukcji wy-
maga przeprowadzenia g³êbokiego demonta¿u. Stworzy-

Henryk B¹k

Kazimierz Grzelak

Zbigniew Telega

Z
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jazdy zwa³owarki z wymian¹ wszystkich kó³ zabierakowych,
tarasów zwrotnych, zestawów poœrednich oraz przek³ad-
ni pojazdowych.

W zakresie naprawy i odtworzenia zdolnoœci central-
nego smarowania nale¿y podkreœliæ wykonanie nowych
uk³adów smarowania g¹sienic podawarki z wymian¹ na
nowe dozowniki smaru, rury i przewody giêtkie. W pojaz-
dach zwa³owarki wymieniono 80 proc. rur smarowniczych
i przewodów giêtkich.

Po demonta¿u zespo³ów przyst¹piono do piaskowa-
nia konstrukcji w celu oczyszczenia z rdzy i starej farby.
Piaskowanie i malowanie wykonywa³ Oddzia³ Napraw
G³ównych Podstawowych Maszyn Górniczych (MNG), który
by³ równie¿ wykonawc¹ remontu kapitalnego. Czêœæ prac
czyszczenia i malowania, tj. oko³o 4.500 m2 (na ogólne
22.000 m2) wykona³ Mostostal Konin Sp. z o.o. Piaskowa-
nie wykonano w I (25%) i II (75%) klasie czystoœci. Do czysz-
czenia konstrukcji u¿yto szlakê pomiedziow¹ o granulacji
1,4–3,2 mm w iloœci 432 ton, któr¹ po zakoñczeniu robót
dostarczono do Przedsiêbiorstwa Dróg Publicznych w celu
utylizacji.

Malowanie wykonano przez na³o¿enie czterech warstw
farb chlorokauczukowych z firmy Nobiles (dwie warstwy
farby podk³adowej – czerwonej i siwej oraz dwie warstwy
nawierzchniowej – zielonej w ró¿nych odcieniach) o ³¹cz-
nej gruboœci 0,16 mm. £¹cznie zu¿yto (wszystkich rodza-
jów) farb 17.000 litrów. Nak³adanie poszczególnych
warstw farby prowadzono pod kontrol¹ przedstawiciela
producenta i kontrolerów MRK z pomiarami wilgotnoœci
oraz gruboœci poszczególnych warstw, co by³o niezbêdne
do udzielania 10–letniej gwarancji na trwa³oœæ pow³ok
malarskich.

W zwi¹zku z pracami modernizacyjnymi po stronie elek-
trycznej, zdemontowano pomieszczenia rozdzielni na prze-
ciwwadze i nadwoziu podawarki. Powy¿sze prace spowo-
dowa³y koniecznoœæ korekty po³o¿enia œrodka ciê¿koœci po
wykonaniu wywa¿ania (przy wspó³udziale Politechniki
Wroc³awskiej) i dobalastowanie przeciwwagi. W zakresie
poprawy warunków BHP odnowiono wszystkie ci¹gi ko-

munikacyjne. Wykonano nowe barierki, stopnie schodo-
we, trapy oraz wymieniono wiêkszoœæ krat podestowych.
Na zwa³owarce wykonano profilaktycznie nowe pomiesz-
czenia socjalne i warsztatowe.

O skali ca³kowitej przedsiêwziêcia, jakim by³ remont
kapitalny zwa³owarki A2RsB5000/II z odtworzeniem zabez-
pieczenia antykorozyjnego œwiadcz¹ dane: oczyszczono ok.
22.000 m2 powierzchni konstrukcji stalowych, zu¿ywaj¹c
432 tony szlaki pomiedziowej i ok. 17.000 litrów farb chlo-

rokauczukowych, wykorzystano 2.200 mb rur barierko-
wych, 350 krat podestowych, 3.800 mb rur smarowniczych
i 400 szt. przewodów elastycznych. Ogó³em przepraco-
wano na zwa³owarce ponad 80.000 roboczogodzin.

Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e przeprowadzenie
tak du¿ego zakresu prac by³o mo¿liwe jedynie przy dobrej
wspó³pracy i zaanga¿owaniu oddzia³ów (MNG, MWM,
MDK, MRK) s³u¿by G³ównego Mechanika.

Henryk B¹k – Dyrektor ds. Technicznych

Kazimierz Grzelak – G³ówny Mechanik

Zbigniew Telega – Kierownik Dzia³u Konstrukcyjno–
Technologicznego
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Modernizacja koparki KWK–1200M
w KWB „Adamów” SA

urabiania w oparciu o wspó³pracê z firm¹ Maag Gear, jako
producentem wielkogabarytowych przek³adni planetar-
nych. Realizacja tego projektu opracowanego w dziale MDK
nast¹pi³a w grudniu 2001 roku.

Nierozwi¹zanymi problemami pozostawa³y nadal – g¹-
sienicowy mechanizm jazdy i mechanizm obrotu. Wresz-
cie w styczniu 2003 roku podjêto decyzjê o modernizacji
koparki KWK–1200M w zakresie mechanizmu obrotu i jaz-
dy. Opieraj¹c siê na wczeœniej sprawdzonych moderniza-
cjach przeprowadzonych w KWB „Turów” S.A., a tak¿e na
podstawie w³asnych doœwiadczeñ z eksploatacji podob-
nych rozwi¹zañ na koparkach KWK–1500, postanowiono
zastosowaæ projekty opracowane w Biurze Projektowo–
Technicznym SKW w Zgorzelcu.

Istot¹ modernizacji g¹sienicowego mechanizmu jazdy
by³a zabudowa nowych, kompletnych dŸwigarów g¹sie-
nicowych, wyposa¿onych w jednoogniwowe p³yty. Do
napêdu mechanizmu jazdy u¿yto standardowych przek³ad-
ni œlimakowo–planetarnych. Uk³ad smarowania ze wzglê-
dów unifikacyjnych pozostawiono w wykonaniu tradycyj-
nym. Niezbêdna by³a równie¿ zmiana przek³adni w napê-
dzie mechanizmu sterowania g¹sienic.

 kwietnia 1990 roku pracuj¹ca
w odkrywce „Adamów” kopar-
ka SchRs–1200 nr fabr. 265 ule-

g³a powa¿nej awarii. Zniszczeniu
uleg³ praktycznie ca³y ustrój noœny
nadwozia maszyny. Przeprowadzona
w oparciu o projekt Biura Projekto-
wo–Technicznego SKW w Zgorzelcu
odbudowa maszyny ju¿ jako kopar-
ka KWK–1200M, oparta by³a na wy-
korzystaniu istniej¹cych mechani-
zmów i napêdów. Takie dzia³anie po-
dyktowane by³o ówczesnymi mo¿li-
woœciami finansowymi Kopalni.

Przekazana 30 marca 1993 roku
do eksploatacji koparka KWK–1200M
generalnie spe³nia³a oczekiwania
u¿ytkowników. Jednak¿e utrzymywa-
nie maszyny z 30–letnimi, wyeksplo-
atowanymi i nienowoczesnymi me-
chanizmami sprawia³o z ka¿dym ro-
kiem coraz wiêcej problemów,
a przede wszystkim by³o bardzo kosz-
towne. D¹¿¹c do obni¿enia kosztów
eksploatacji i utrzymania koparki na
wysokim poziomie niezawodnoœci
w s³u¿bie G³ównego Mechanika po-
dejmowane by³y próby systematycz-
nego modernizowania poszczegól-
nych mechanizmów i napêdów, któ-
rych dalsza eksploatacja by³a szcze-
gólnie uci¹¿liwa i kosztowna.

I tak w roku 1995 zmodernizo-
wany zosta³ napêd taœmy I w opar-
ciu o standardowy w KWB „Ada-

mów” zespó³ napêdowy 320 kW. Jednym z najwa¿niej-
szych i jednoczeœnie najdro¿szym uk³adem jest uk³ad ura-
biania. Przeprowadzone w innych kopalniach wêgla bru-
natnego modernizacje tego uk³adu nie do koñca by³y uda-
ne. Sk³oni³o to dzia³y podleg³e G³ównemu Mechanikowi
do opracowania w³asnego projektu modernizacji uk³adu

Henryk B¹k

Kazimierz Grzelak

Zbigniew Telega

6

KWB „Adamów” SA
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Modernizacja mechani-
zmu obrotu objê³a zespó³
napêdowy wraz wa³em pio-
nowym oraz wieniec zêba-
ty. Zastosowane zosta³y
nowe przek³adnie œlimako-
wo–planetarne oraz spawa-
ny wieniec zêbaty o zwiêk-
szonym module.

Przy okazji tej inwestycji,
modernizacji poddany zo-
sta³ tak¿e zespó³ napêdowy
taœmy III w oparciu o w³a-
sny projekt opracowany w dziale MDK. Modernizacja ta
polega³a na zast¹pieniu bêbna dwustronnie napêdzane-
go, bêbnem z napêdem jednostronnym. Rozwi¹zanie ta-
kie zmniejsza liczbê zainstalowanych elementów o po³o-
wê, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacji.

Przy opracowaniu za³o¿eñ modernizacji kierowano siê
przede wszystkim zasad¹ pe³nej unifikacji ze sprawdzony-
mi podzespo³ami pracuj¹cymi na innych maszynach. I tak
napêdy taœm I i III, napêd sterowania oraz g¹sienicowy
mechanizm jazdy s¹ w pe³ni zamienne z analogicznymi
napêdami na koparkach KWK–1500. Ma to niebagatelne
znaczenie dla obni¿enia niezbêdnych zapasów magazy-
nowych, a tym samym dla obni¿enia kosztów.

Modernizacja rozpoczê³a siê 17 maja 2004 roku, a zmo-
dernizowana koparka KWK–1200M oddana zosta³a do
eksploatacji 6 sierpnia br. Przeprowadzenie tej moderni-
zacji powierzono dzia³owi MMK. Nadzór inwestycyjny spra-
wowa³ dzia³ RI, a nadzór remontowy dzia³ MRK. Niezbêd-
nych adaptacji elektrycznych dokona³ dzia³ EEK i EA£.

Wstêpny okres pracy w pe³ni potwierdzi³ celowoœæ prze-
prowadzonej modernizacji, a tak¿e poprawnoœæ prac mon-
ta¿owych. Nak³ady poniesione na modernizacjê koparki
szybko siê zwróc¹, a bêdzie to mo¿liwe dziêki:

• mniejszej awaryjnoœci,

• wiêkszym przebiegom miêdzyremontowym,

• zmniejszeniu kosztów obs³ugi,
• zmniejszeniu stanu zapasów magazynowych.

Henryk B¹k – Dyrektor ds. Technicznych

Kazimierz Grzelak – G³ówny Mechanik
Zbigniew Telega – Kierownik Dzia³u

Konstrukcyjno – Technologicznego

KWB „Adamów” SA
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Jubileusz 45–lecia KWB „Adamów” SA

Postęp techniczny „wczoraj”
a dziś

¿ej wydajnoœci smo³y lub bituminów, zmniejszenie zu¿y-
cia drewna, zwiêkszenie bezpieczeñstwa pracy, wtórne
wykorzystanie terenów, mo¿liwoœæ selektywnego wybie-
rania wêgla itd.

Siêgaj¹c do historii kopalnictwa wêgli brunatnych
musimy stwierdziæ, ¿e daj¹ w niej siê wyró¿niæ cztery za-
sadnicze okresy. Okres pierwszy – eksploatacja wêgli bru-
natnych robotami podziemnymi, przy czym z³o¿a zalega-
j¹ce na g³êbokoœci do kilkunastu metrów uwa¿ano za nie-
nadaj¹ce siê do eksploatacji. Okres drugi – d¹¿enie do opa-
nowania ciê¿kich warunków hydrogeologicznych (kurzaw-
ki, p³ynne piaski, ciœnienia hydrostatyczne), aby zajœæ jak
najg³êbiej z podziemn¹ eksploatacj¹. Okres trzeci – od-
krywkowa eksploatacja p³ytko zalegaj¹cych pok³adów przy
wspó³czynniku nadk³adu, nie wiêkszym ni¿ jeden. W okre-
sie tym urabianie nadk³adu i wêgla odbywa³o siê przewa¿-
nie rêcznie. Odwóz zaœ nadk³adu – ko³owrotami lub za-
przêgami konnymi. Okres czwarty. Na skutek wzrostu
wspó³czynnika nadk³adu zwiêksza siê g³êbokoœæ odkryw-
kowej eksploatacji, pojawiaj¹ siê zupe³nie nowe typy ma-
szyn, jak np. czerparki do urabiania nadk³adu i wêgla,
zwa³owarki, mosty i czerparki przerzutowe dla nadk³adu,
przesuwnice torów, plantowniki, rowokoparki itd. Wzra-
sta równie¿ pojemnoœæ wozów do przewo¿enia skrywki
i wêgla przez zastosowanie trakcji normalnotorowej.

Dla naœwietlenia trzeciego i czwartego okresu podam
niektóre charakterystyczne dane.

1. Współczynnik nakładu
Wspó³czynnikiem nadk³adu nazywamy stosunek objê-

toœci ska³y p³onnej, któr¹ nale¿y usun¹æ, do iloœci uzyska-
nych ton urobionego wêgla na eksploatowanym terenie.
Wielkoœæ wspó³czynnika nadk³adu, przy którym op³aci siê
eksploatowaæ z³o¿e, wzrasta w miarê wzrostu mechaniza-
cji wszystkich prac odkrywkowych.

a. Wollert w publikacji na IV Ogólnoniemiecki Dzieñ Gór-
nika w 1889 roku przyjmuje, ¿e ekonomiczny wspó³-
czynnik nadk³adu Wn=1.

b. Solle w 1909 roku stwierdza, ¿e granica ekonomicznej
eksploatacji odkrywkowej wêgli brunatnych jest przy
wspó³czynniku nadk³adu Wn=2.

Kopalnia Wêgla Brunatnego „Adamów” SA
w Turku obchodzi w tym roku Jubileusz 45–lecia
swej dzia³alnoœci. Z³o¿a wêgla brunatnego
w okolicach Turku zosta³y odkryte w czasie
poszukiwañ ropy naftowej. Pracami poszuki-
wawczymi kierowa³ w tym czasie górnik –
geolog Adam Patla i to od Jego imienia przyjê³a
siê nazwa – Kopalnia „Adamów”.
Jubileusz jest okazj¹, aby przedstawiæ jedn¹
z publikacji, jak¹ zamieœci³ Pan Adam Patla
w wydanym 1953 roku biuletynie dotycz¹cym
„Postêpu technicznego w odkrywkowym kopal-
nictwie wêgli brunatnych.”

Postęp techniczny
w odkrywkowym
kopalnictwie
węgli brunatnych

I. Rozwój górnictwa
odkrywkowego węgli
brunatnych

dkrywkowy sposób eksploatacji kopalin jest najstar-
szym sposobem prowadzenia robót górniczych, lecz
rozwin¹³ siê on dopiero na pocz¹tku XX wieku. Pod

tym wzglêdem odkrywkowe kopalnictwo wêgli brunatnych
mo¿e siê poszczyciæ najwiêkszymi osi¹gniêciami technicz-
nymi. Postêp techniczny spowodowa³y dwa czynniki:

• wzrastaj¹ce zapotrzebowanie przemys³u na surowce
energetyczne i chemiczne;

• d¹¿enie do zmniejszenia kosztów w³asnych, czego kon-
sekwencj¹ by³a koniecznoœæ zwiêkszenia wydajnoœci.

Nie nale¿y tu zapominaæ, ¿e i inne czynniki odgrywa³y
powa¿n¹ rolê. By³a to d¹¿noœæ do zmniejszenia strat eks-
ploatacyjnych, zw³aszcza przy wêglach brunatnych o du-

Adam Patla

O
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c. Voigt w 1928 roku podaje nastêpu-
j¹ce granice op³acalnoœci kopalñ od-
krywkowych: Wn=3 – przy torowym
transporcie nadk³adu, Wn=5 – przy
transporcie nadk³adu za pomoc¹
mostów przerzutowych.

d. Delius w 1931 r. (4) przyjmuje, ¿e
nawet przy wspó³czynniku nadk³a-
du wynosz¹cym 7,5 kopalnie od-
krywkowe wêgli brunatnych mog¹
ekonomicznie pracowaæ.

e. Kühlwein (5) podaje nastêpuj¹ce
graniczne wielkoœci wspó³czynnika
nadk³adu dla odkrywkowych kopalñ
wêgla brunatnego: Wn=6 dla grun-
tów ciê¿kich, Wn do 10 dla grun-
tów lekkich. Z tego widaæ, ¿e w ci¹-
gu niespe³na 60. lat, nawet przy sze-
œcio– do dziesiêciokrotnym wzroœcie wspó³czynnika
nadk³adu, utrzyma³a siê mo¿liwoœæ ekonomicznej eks-
ploatacji odkrywkowej wêgli brunatnych. Taki wzrost
by³ mo¿liwy dziêki ca³kowitemu zmechanizowaniu prac
i zastosowaniu odpowiednio wydajnych maszyn i urz¹-
dzeñ.

2. Głębokość odkrywkowych kopalń
węgla brunatnego
W pierwszym okresie, tj. w okresie rêcznego urabiania

nadk³adu, g³êbokoœæ odkrywkowej eksploatacji wêgli bru-
natnych by³a uzale¿niona przede wszystkim od geologicz-
nych warunków zalegania pok³adów. G³êbokoœæ ta wyno-
si³a do kilkunastu metrów w nadk³adzie, a wraz z wybie-
ranym wêglem nie przekracza³y 30–40 m. I tak w kopalni
,,Ilse” w roku 1885 zbierano nadk³ad o gruboœci oko³o 10
m, w 1923 roku w obecnej kopalni „Turów” gruboœæ zbie-
ranego nadk³adu wynosi³a 8 m, a w kopalni „Erika” w 1927 r.
oko³o 28 m (6). W tym okresie przepisy niemieckich w³adz
górniczych zezwala³y na 3,5 m wysokoœæ skarp roboczych
w nadk³adzie. Ze wzrostem mechanizacji wzrasta ekono-
miczny wspó³czynnik nadk³adu, a tym samym wzrasta
bardzo szybko g³êbokoœæ odkrywkowych kopalñ wêgla
brunatnego. Obecnie nowe kopalnie odkrywkowe wêgla
brunatnego projektuje siê w Niemczech do g³êbokoœci 250
m. W Rosji odkrywkowe kopalnie wêgla brunatnego nr 1
i 2, Trestu Korkin, pracuj¹ na g³êbokoœci od 140 do 175 m
(1). E.T. Szeszko podaje (2), ¿e w Rosji projektuje siê ju¿
obecnie odkrywki do g³êbokoœci 350–400 m. Jest to wiêc
prawie dziesiêciokrotny wzrost g³êbokoœci w stosunku do
pierwszego okresu.

3. Wielkość wydobycia w odkrywkowych
kopalniach węgla brunatnego
W pierwszym okresie (prawie do 1907 roku) dzienne

wydobycie z poszczególnych odkrywek wynosi³o do kilku-
dziesiêciu ton. By³y to drobne odkrywki, niedysponuj¹ce

wiêkszymi kapita³ami. W miarê wpro-
wadzania maszyn i konsolidacji kopalñ
stale wzrasta dzienne wydobycie i do-
chodzi do kilku a nawet kilkunastu ty-
siêcy ton na dobê. Obecnie projektuje
siê w Niemczech odkrywkowe kopalnie
wêgla brunatnego o wydobyciu do
80.000 ton wêgla na dobê (5).

Te trzy wskaŸniki: wielkoœæ wspó³-
czynnika nadk³adu, g³êbokoœæ odkryw-
ki i wysokoœæ dziennego wydobycia wy-
tyczaj¹ zasadnicze kierunki mechaniza-
cji oraz koniecznoœæ zastosowania no-
woczesnych maszyn i urz¹dzeñ. Ponad-
to stwarzaj¹ koniecznoœæ prowadzenia
dodatkowych prac badawczych i wstêp-
nych robót osuszaj¹cych na przeznaczo-
nych do eksploatacji terenach.

W miarê postêpu mechanizacji coraz bardziej uwy-
pukla siê koniecznoœæ jak najdok³adniejszego rozpozna-
nia warunków geologicznych i hydrogeologicznych
wszystkich ska³ otaczaj¹cych z³o¿e. Nie wystarczaj¹ ju¿
dane o gruboœci pok³adu i nadk³adu, jako wielkoœci ko-
nieczne do ustalenia wspó³czynnika nadk³adu. Niezbêd-
ne okazuje siê stwierdzenie sk³adu litologicznego, w³a-
snoœci fizycznych i chemicznych warstw nadk³adowych,
pok³adów wêgla jak równie¿ i warstw sp¹gowych. Bez
dok³adnych danych dotycz¹cych nawodnienia, wspó³-
czynnika filtracji, kohezji, k¹ta wewnêtrznego tarcia, wy-
sokoœci dopuszczalnego nacisku na grunt itd. nie mo¿na
planowaæ, a tym samym nie wolno instalowaæ nowocze-
snych ciê¿kich maszyn i urz¹dzeñ. Obsuniêcia ska³ id¹ce
w dziesi¹tki tysiêcy m3 i wy gniecenia sp¹gu, jakie po-
wsta³y w odkrywkowych kopalniach wêgli brunatnych,
zmusi³y do dok³adnego przeanalizowania wszystkich
czynników maj¹cych wp³yw na ich powstawanie, a za-
tem do sta³ego prowadzenia szczegó³owych badañ i ob-
serwacji. Wyrazem tego jest zagêszczenie siatki rozpo-
znawczej zarówno w odniesieniu do badania skrywki, jak
i z³o¿a. Wzrasta wiêc koniecznoœæ odwiercenia dodatko-
wych otworów z pobieraniem prób przewierconych
warstw. Buduje siê nowoczesne przewoŸne urz¹dzenia
wiertnicze zwiêkszaj¹ce szybkoœæ i dok³adnoœæ wierceñ.
Powstaj¹ specjalne laboratoria i instytuty badañ fizycz-
nych i chemicznych w³asnoœci ska³, powstaj¹ nowe dzia-
³y pracy górniczej.

Na podstawie laboratoryjnych i technicznych badañ
okaza³o siê, ¿e zasadniczym warunkiem bezpiecznej pracy
w kopalniach odkrywkowych jest dok³adne odwodnienie
warstw nadk³adowych i wêgla oraz zmniejszenie b¹dŸ
usuniêcie ciœnieñ hydrostatycznych wystêpuj¹cych w war-
stwach sp¹gowych. I tak na przyk³ad, skutkiem nieprze-
strzegania tego w roku 1921 nast¹pi³o w jednej z kopalñ
odkrywkowych w Niemczech przerwanie wód sp¹gowych,
powoduj¹c zatopienie kopalni i ca³kowite wstrzymanie
eksploatacji.
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Osuszanie warstw nadk³adu nale¿y wykonaæ z takim
wyprzedzeniem, aby przy wszystkich pracach udostêpnia-
j¹cych z³o¿e unikn¹æ niespodziewanych wyp³ywów wód,
kurzawek i p³ynnych piasków, a wprowadzone maszyny
i urz¹dzenia nale¿y nie tylko zabezpieczyæ przed uszkodze-
niami powstaj¹cymi na skutek ruchu ska³, lecz stworzyæ im
tak¿e techniczne warunki dla wydajnej pracy. Powstaje wiêc
nowy dzia³ prac górniczych, dzia³ planowego osuszania ska³.
Technika tych prac idzie w kierunku typizacji robót odwad-
niaj¹cych (szybiki, chodniki, otwory, filtry), maszyn do pro-
wadzenia tych robót oraz pomp do usuwania wody.

W miarê zwiêkszenia g³êbokoœci odkrywkowych kopalñ
wzrasta iloœæ wody, któr¹ nale¿y usun¹æ przy coraz wiêk-
szej wysokoœci t³oczenia. Iloœæ pompowanej wody docho-
dzi do 300 m3/min., wymaga to wiêc specjalnych zbiorni-
ków, osadników, rowów oraz ruroci¹gów dla jej groma-
dzenia i odprowadzania. Jak ogromny jest postêp w tym
dziale górnictwa, wykazuj¹ poni¿sze dane.

Zastosowano specjalne wiertarki dla poziomych i po-
chy³ych otworów osuszaj¹cych o œrednicy od 140–200 mm
i g³êbokoœci do 120 m. Wydajnoœæ tych otworów waha siê
od kilku litrów do 1,5 m3 wody na minutê. Pozwoli³o to na
wyeliminowanie czêœci chodników osuszaj¹cych i powa¿-
ne obni¿enie kosztów odwadniania.

Wprowadzono osuszenie za pomoc¹ filtrów z pompa-
mi g³êbinowymi. Szybki postêp w tej dziedzinie obrazuj¹
nastêpuj¹ce informacje:

Otto Gold (3) podaje, ¿e obecnie buduje siê pompy
podwodne o wydajnoœci od 0,9 do 1,2 m3/min. i wysoko-
œci t³oczenia 45–75 m. Wspomina równie¿, ¿e ostatnio
wprowadzono pompy o wydajnoœci 3–5 m3/min.

Ju¿ w rok póŸniej E. Gartner (5) podaje, ¿e dzisiaj bu-
duje siê pompy g³êbinowe o wydajnoœci do 20 m3/min.
i wysokoœci t³oczenia do 50 m. Pompy g³êbinowe dla ta-
kiej wydajnoœci maj¹ d³ugoœæ 3.305 mm, œrednicê 520 mm
i napêdzane s¹ silnikiem elektrycznym o mocy 300 KM.
Dla pomp o takiej œrednicy konieczne s¹ otwory filtracyjne
o œrednicy do 1.000 mm. Ich wykonanie, za³o¿enie filtrów
i poœcieli filtracyjnej to specjalny bardzo odpowiedzialny
dzia³ górnictwa, który rozwija³ siê w miarê postêpu wie-
dzy o planowym osuszaniu ska³ i koniecznoœci pokonania
coraz wiêkszych wymagañ, w miarê zwiêkszania odkry-
wek.

4. Urabianie nadkładu
Drugim dzia³em prac odkrywkowych s¹ roboty w nad-

k³adzie. Bêd¹ to prace udostêpniaj¹ce z³o¿e (wykopy, ciê-
cia) oraz prace sta³e (usuwanie nadk³adu). W pierwszym
okresie rozwoju odkrywek wêglowych, jak ju¿ wspomnia-
³em, urabianie nadk³adu odbywa³o siê rêcznie. Wydajnoœæ
by³a bardzo ma³a, co zmusi³o do szukania rozwi¹zañ me-
chanicznych.

Pierwszym typem czerparki nadk³adowej by³ ekskawa-
tor parowy, zastosowany oko³o 1850 r. w kopalni „Ilse”.

Nastêpnym by³ pierwszy prototyp obecnych czerparek ku-
be³kowych, zastosowany w 1889 r. w kopalni „Concordia”.
Wysiêgnik mia³ d³ugoœæ 9 m, a kube³ki pojemnoœæ 0,2 m3.
Wydajnoœæ tej czerparki pracuj¹cej nadpoziomowe w nad-
k³adzie dochodzi³a do 2.000 m3/dobê. Wkrótce potem zbu-
dowano czerparkê kube³kowa podpoziomow¹ dla g³êbo-
koœci do 8 m, o pojemnoœci kube³ków 0,1 m3. Od tego
czasu nast¹pi³ szybki rozwój czerparek kube³kowych. W ro-
ku 1910 g³êbokoœæ urabiania wzros³a do 15 m, a pojem-
noœæ kube³ków do 0,25 m3. W kilkanaœcie lat póŸniej w od-
krywkowych kopalniach wêgli brunatnych pracuj¹ ju¿ czer-
parki uniwersalne nad i podpoziomowe, osi¹gaj¹c g³êbo-
koœæ urabiania do 38 m i wydajnoœæ do 1.600 m3/godz.

Pierwsze czerparki kube³kowe by³y parowe i porusza³y
siê na osobnych torach. W miarê postêpu mechanizacji
czerparki otrzymuj¹ napêd elektryczny i g¹sienice. Obec-
nie budowane czerparki kube³kowe na g¹sienicach maj¹
nastêpuj¹ce dane techniczne:

• wysokoœæ urabiania 20 m

• g³êbokoœæ urabiania 18–20,5 m

• wydajnoœæ teoretyczna 1.450 m3/godz.

• pojemnoœæ kube³ków 1 m3

• nacisk g¹sienic na grunt 1 kg/cm2

Czerparki ³y¿kowe, choæ wczeœniej budowane (pierw-
sz¹ czerparkê ³y¿kow¹ zbudowano w Ameryce w 1834 r.),
to jednak dopiero w 1909 roku znalaz³y zastosowanie przy
zbieraniu nadk³adu. Czerparki te nie znalaz³y wiêkszego
zastosowania w niemieckich kopalniach odkrywkowych
wêgla brunatnego, a to ze wzglêdu na wielkoœæ bry³ ura-
bianych ska³ jak równie¿ na skutek du¿ego nacisku na
grunt, po którym siê posuwa³y. By³y one stosowane jako
czerparki pomocnicze.

Po 1930 r. rozwój techniczny czerparek poszed³ w kie-
runku budowy czerparek ko³owych na g¹sienicach. Pierw-
sze tego typu czerparki mia³y nastêpuj¹c¹ charakterysty-
kê:

• wysokoœæ urabiania 18–25 m,

• g³êbokoœæ urabiania 1–3 m,

• wydajnoœæ 600–1.100 m3/godz.

Najnowsze czerparki ko³owe maj¹ nastêpuj¹c¹
charakterystykê:

• wysokoœæ urabiania 25–50 m,

• g³êbokoœæ urabiania 2–10 m,

• wydajnoœæ 1.150–5.500 m3/godz.
Czerparki te w stosunku do czerparek kube³kowych

mia³y tê ujemn¹ stronê, ¿e g³êbokoœæ urabiania by³a ogra-
niczona. Ostatnio usuniêto te wadê, buduj¹c czerparki
ko³owe na g¹sienicach dla g³êbokoœci znacznie wiêkszych.

Przez wprowadzenie tego typu czerparek uzyskano
mo¿liwoœæ znacznego powiêkszenia wysokoœci roboczej
skarp, mo¿liwoœæ selekcji urabianych ska³ i znaczne zmniej-
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szenie kosztów przesuwania i utrzymania torów. Nowo-
czesne czerparki ko³owe umo¿liwiaj¹ równie¿ wykonanie
wykopów o g³êbokoœci do 40 m przy szerokoœci wykopu
u góry ponad 150 m, a na dole 55 m. Dziêki temu obni¿o-
no znacznie koszt robót udostêpniaj¹cych i przyspieszono
ich wykonanie. Czerparki tego typu daj¹ce wysokoœæ ura-
biania do 50 m i g³êbokoœæ urabiania do 10 m pozwalaj¹
przy jednorazowym ich przejeŸdzie wzd³u¿ œcian roboczych
uzyskaæ ³¹czn¹ g³êbokoœæ 60 m. Przy czerparkach ³y¿ko-
wych nale¿a³oby dla tej g³êbokoœci zastosowaæ przynaj-
mniej 4–5 poziomów roboczych ze wszystkimi urz¹dze-
niami dla odwozu urabianych ska³.

W Rosji do wykonania robót udostêpniaj¹cych (wyko-
py) i do zbierania nadk³adu stosuje siê czerparki ³y¿kowe
z wyd³u¿onym wysiêgnikiem oraz czerparki zgarniakowe
spe³niaj¹ce dwie czynnoœci: urabianie nadk³adu i przerzu-
canie urobionych mas na zwa³y wewnêtrzne. Czerparki
zgarniakowe maj¹ pojemnoœæ do 18 m3 i wyci¹gnik o d³u-
goœci do 75 m.

5. Transport urabianego nadkładu
W pocz¹tkach prac odkrywkowych urabiane ska³y od-

wo¿ono rêcznie w wózkach o pojemnoœci 0,5 m3. Wpro-
wadzenie lokomotyw parowych pozwoli³o na zastosowa-
nie drewnianych wózków o pojemnoœci 2 m3, a nastêpnie
¿elaznych do 5,3 m3. Dla opró¿nienia tych wozów potrze-
ba by³o szeœciu ludzi.

Ze wzrostem wydajnoœci czerparek zaistnia³a koniecz-
noœæ przyspieszenia czasu ³adowania, odwozu i wy³ado-
wania wozów. Rozwi¹zanie prowadzi³o do zastosowania
samowy³adowczych ¿elaznych wozów o pojemnoœci do
16 m3. W pierwszym okresie mechanizacji do odstawy nad-
k³adu stosowano lokomotywy parowe, nastêpnie elektrycz-
ne poruszaj¹ce siê po torach o szerokoœci 900 mm. Poni¿-
sze zestawienie daje obraz rozwoju wielkoœci wozów do
przewo¿enia nadk³adu:

Dla odstawy nadk³adu w nowoczesnych wagonach sto-
suje siê elektrowozy o ciê¿arze 150 t, silnikach 4 x 370 KW
na pr¹d sta³y o napiêciu 800 V oraz szybkoœæ jazdy do
24,4 km/godz.

6. Zwałowanie
Ze zwiêkszeniem wydajnoœci czerparek nadk³adowych

³¹czy siê bezpoœrednio zdolnoœæ odbiorcza zwa³ów. Tak
d³ugo, jak iloœæ odwo¿onego nadk³adu by³a ma³a, zwa-
³owanie urobionego nadk³adu nie stwarza³o wiêkszych
trudnoœci. Wozy opró¿niano na zwa³ach rêcznie. Wyso-
koœæ zwa³ów wynosi³a 2–6 m. Aby zwiêkszyæ pojemnoœæ
rêcznych zwa³ów, budowano je schodowo w kilku stop-
niach.

Ze wzrostem wydajnoœci czerparek, nie mog³y rêczne
zwa³y nad¹¿yæ z odbiorem urobionego nadk³adu. Nale¿a-
³o zwiêkszyæ ich pojemnoœæ. W pierwszym okresie zasto-
sowano zwa³owanie wodne, lecz przy braku opuszczonych
starych odkrywek sposób ten by³ nie do utrzymania przy
zwa³ach wewnêtrznych na skutek gwa³townych przerwañ
szlamów i wód ze zwa³ów. Równolegle wiêc z prowadze-
niem zwa³ów wodnych rozpoczê³a siê mechanizacja zwa-
³owania za pomoc¹ zwa³owarek i w krótkim czasie zano-
towano tu ogromny postêp. Zwa³owanie odbywa³o siê
w ten sposób, ¿e przywo¿one w wozach masy rozluzowa-
nych ska³ zsypywano do rowu, a zwa³owarki czerpa³y je
za³adowuj¹c na taœmy wysiêgnika. Pierwsz¹ zwa³owarkê
zastosowano w 1915 r. w kopalni Maria–Anna. Wad¹ jej
by³ brak przejazdu pod urz¹dzeniami do zwa³owania i ko-
niecznoœæ usuwania jej przy nastêpnym transporcie wa-
gonów. Usprawniono to buduj¹c zwa³owarkê portalow¹.
Nastêpnie budowano zwa³owarki z wysiêgnikiem o d³u-
goœci do 50 m, pozwalaj¹cym na zwa³owanie nadpozio-
mowe i podpoziomowe. Najwiêksze nowoczesne zwa³o-
warki maj¹ wydajnoœæ teoretyczn¹ ponad 4.000 m3/godz.
i wysokoœæ zwa³owania ponad 100 m.

Tablica l.

Skrzynia Całkowita wysokość Szerokość
pojemność /m3/ szerokość /mm/ długość /mm/  wozu /mm/ toru /mm/

5,3 2180 2100 900
16,0 2380 2470 900
25,0 2600 9350 2600 900
36,0 3120 9860 3200 1435
60,0 3110 12500 3647 1435
74,0 3402 12700 3890 1435
86,0 4000 13100 3820 1435
101,0 4000 13100 3930 1435
108,0 4500 13100 3930 1435
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Rys. 1. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Lauise”.

Rys. 2. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Klara”.

Rys. 3. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Alwine”.

Rys. 4. Mosty przerzutowe: Kopalnia w Hostens.

Rys. 5. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Kleinleipisch”.
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Zagadnienie zwa³owania wymaga³o rozwi¹zania nie
tylko maszynowego i konstrukcyjnego samej zwa³owarki,
lecz przede wszystkim rozwi¹zania budowy rowów zwa-
³owych. Ustalono k¹ty nachylenia œcian rowu, jego g³êbo-
koœæ i szerokoœæ, co pozwoli³o na wydajne wykorzystanie
urz¹dzeñ.

Aby uzyskaæ jak najwiêksz¹ wydajnoœæ urz¹dzeñ przy
bezpiecznej pracy ciê¿kich maszyn, ustalono po licznych
próbach i doœwiadczeniach, ¿e najracjonalniejsz¹ jest trój-
k¹tna budowa ramienia wysiêgnika urabiaj¹cego. Pomoc-
niczym mechanicznym urz¹dzeniem przy masowym zwa-
³owaniu okaza³y siê p³ugi, odgarniaj¹ce zwa³owane ska³y
poza krawêdŸ zwa³ów. Pozwoli³o to na zwiêkszenie wyso-
koœci zwa³ów od 15 do 20 m.

Przy wysokim zwa³owaniu ska³a p³onna powinna
byæ przeniesiona jak najdalej, aby w ten sposób zosta-
³a wzmocniona stopa zwa³ów zabezpieczaj¹ca zwa³
przed obsuwaniem siê. Obsuwanie siê zwa³ów i ruchy
zwa³owanych mas zachodzi³y bardzo czêsto w tych ko-
palniach odkrywkowych wêgli brunatnych, gdzie nie
zwracano uwagi na zagadnienia wodne i sposoby ra-
cjonalnego zwa³owania. W jednej z kopalñ Dolnych
£u¿yc, w pocz¹tkowym okresie rozwoju wielkich od-
krywek obsuniêcie objê³o oko³o 4 mln m3 mas nadk³a-
dowych, powoduj¹c wdarcie siê ich na wêglowe po-
ziomy robocze oraz przesuniêcie ciê¿kich czerparek na
wiele setek metrów.

W miarê postêpu mechanizacji musia³ wiêc nast¹piæ
w tej dziedzinie rozwój badañ dla znalezienia œrodków za-
bezpieczaj¹cych.

7. Beztorowy transport nadkładu
Wzrastaj¹ca wydajnoœæ czerparek i iloœæ zbieranych ska³

nadk³adowych oraz wzrost g³êbokoœci kopalñ odkrywko-
wych zmusi³y górników do szukania rozwi¹zania transpor-
tu urobionego nadk³adu i na innej drodze. Dwa zasadni-
cze sposoby znalaz³y pe³ne rozwi¹zanie. Pierwszym z nich
by³o wprowadzenie mostów przerzutowych, drugim – za-
stosowanie czerparek przerzutowych.

Pierwszy most przerzutowy zbudowano w kopalni li-
gnitu we Francji. Spoœród wielu konstrukcyjnych rozwi¹-
zañ mostów przerzutowych mo¿na wyró¿niæ najbardziej
typowe rozwi¹zania:
1. Podpora i podwozie podpory spoczywa na zwale wy-

przedzaj¹cym, usypanym po wybraniu wêgla – druga
zaœ podpora (po stronie czerpakowej) spoczywa na po-
ziomie roboczym czerparki nadk³adowej (rys. 1, 2, 3, 4
i 5). Czerparka urabiaj¹ca nadk³ad jest bezpoœrednio
zwi¹zana z mostem przerzutowym (rys. 1 i 2) lub te¿
poœrednio za pomoc¹ dodatkowych przenoœników (rys.
3, 4 i 5). Ca³y urobiony materia³ zostaje przeniesiony
taœm¹ na miejsce zwa³owania. Uzupe³nieniem jest za-
stosowanie dwóch taœm przerzutowych dla zwiêksze-
nia wydajnoœci mostu (rys. 5).

2. Jedna z podpór spoczywa na wêglu, a druga na pozio-
mie roboczym w nadk³adzie (rys. 6) lub na zwa³ach
wyprzedzaj¹cych (rys. 7).

3. Obydwie podpory spoczywaj¹ na wêglu (rys. 8 i 9).

4. Obydwie podpory spoczywaj¹ na poziomie roboczym
w nadk³adzie (rys. 10).

Z do³¹czonych szkiców mostów przerzutowych widaæ,
¿e s¹ one dostosowane do lokalnych warunków zalega-
nia.

Charakterystyczne cyfry dla mostów przerzutowych
wahaj¹ siê w bardzo szerokich granicach:

• wydajnoœæ 400–5.500 m3/godz,

• rozpiêtoœæ mostu wraz z wysiêgnikiem 120–500 m,

• szerokoœæ taœmy transportowej 1,0–1,8 m,

• wysokoœæ zwa³owania 20–50 m.
Ruchowa wydajnoœæ mostów przerzutowych waha siê

od 150 do 250 m3/rob.dn., a wiêc jest o 100% wy¿sza ni¿
przy przewozie ko³owym, gdzie wydajnoœæ wynosi od 80–
100 m3/rob.dn.

Drugim sposobem beztorowego transportu rozluzo-
wanych mas nadk³adu jest zastosowanie czerparek prze-
rzutowych – ³y¿kowych i zgarniakowych. Innym rozwi¹za-
niem beztorowego nadk³adu s¹ zgarniarki wie¿owe.

Przy moœcie przerzutowym urabianie, transport i zwa-
³owanie nadk³adu wykonuje siê za pomoc¹ oddzielnych
urz¹dzeñ, natomiast zgarniarka wie¿owa wykonuje tê pra-
cê jednym urz¹dzeniem. Zgarniarki wie¿owe zaczêto sto-
sowaæ w odkrywkowych kopalniach wêgli brunatnych od
1935 r. Wydajnoœæ ich wynosi 50 i 220 m3/godz. Koszty
ruchowe przy zbieraniu nadk³adu s¹ takie same jak przy
mostach przerzutowych, lecz wydajnoœæ zgarniarek wie-
¿owych jest znacznie mniejsza, dlatego te¿ ten sposób
usuwania nadk³adu nie znalaz³ w praktyce szerszego za-
stosowania.

W Rosji przy eksploatacji twardych wêgli stosuje siê
hydrauliczne urabianie i usuwanie nadk³adu. Sposób ten
ma wiele zalet, lecz nie nadaje siê do zastosowania na
terenach p³askich ze wzglêdu na trudnoœci odprowadze-
nia wody oraz przy eksploatacji ziemistych wêgli brunat-
nych, które ulegaj¹ rozmyciu.

8. Urabianie i transport węgla
Prawie do 1907 roku wêgiel brunatny urabiano rêcz-

nie. Pierwsz¹ prób¹ urabiania maszynowego by³o wpro-
wadzenie w roku 1908 p³uga wêgielnego w kopalni „For-
tuna” w Nadrenii. Rok póŸniej zastosowano czerparkê wie-
loczerpakow¹ przy g³êbokoœci urabiania wynosz¹cej 16 m
i wydajnoœci 900 t/godz.

W pierwszym okresie mechanizacji urabiania wêgla czer-
parki wielokube³kowe porusza³y siê po torach, póŸniej na
g¹sienicach. Prawie równoczeœnie zaczêto stosowaæ czer-
parki ³y¿kowe. Obecnie dla urabiania nadpoziomowego
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Rys. 6. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Isle Ost”.

Rys. 7. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Friedlander”.

Rys. 8. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Hürfherberg”.

Rys. 9. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Zukunft”.

Rys. 10. Mosty przerzutowe: Kopalnia „Wilhelm”.
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stosuje siê czerparki ko³owe, które pozwalaj¹ na selektyw-
ne urabianie wêgla. Czerparki te, zmontowane na pod-
woziu g¹sienicowym, maj¹ wielk¹ swobodê ruchów, przez
co mog¹ byæ lepiej wykorzystane.

Wêglowe czerparki ko³owe nie odbiegaj¹ konstrukcyj-
nie od czerparek tego typu pracuj¹cych w nadk³adzie i maj¹
tê sam¹ charakterystykê techniczn¹.

Transport urabianego wêgla odbywa³ siê przewa¿nie
za pomoc¹ trakcji ko³owej. Najczêœciej wozy ci¹gniono za
pomoc¹ ³añcuchów bez koñca. Szeroko stosowany by³
równie¿ transport kolejkami linowymi. Transport taœmo-
wy rozwin¹³ siê znacznie póŸniej. W miarê wzrostu odle-
g³oœci odkrywek od zak³adów przeróbczych i ze wzrostem
wydobycia przechodzono na trakcjê elektryczn¹. Szerokoœæ
torów wynosi³a 900 mm, a obecnie we wszystkich wiêk-
szych odkrywkach stosuje siê tory o przeœwicie 1.435 mm.

Przy transporcie za pomoc¹ ³añcucha bez koñca i kole-
jek linowych pojemnoœæ wozów wynosi³a 0,4–0,8 m3. Na-
tomiast przy trakcji elektrycznej pojemnoœæ wagonów bar-
dzo szybko wzrasta³a od 35 m3 do kilkudziesiêciu m3,
a obecnie projektuje siê ju¿ wagony wêglowe o pojemno-
œci 167 m3. Ostatnio stosuje siê równie¿ z³o¿ony transport
urobionego wêgla za pomoc¹ taœm gumowych ze œcian
roboczych do wagonów stoj¹cych na górnych poziomach,
a st¹d normalnotorowy przewóz w wagonach o du¿ej
pojemnoœci. Pozwoli³o to na wprowadzenie l¿ejszych urz¹-
dzeñ transportowych na dolnych poziomach roboczych
i ciê¿kich poci¹gów na torach sta³ych oraz na zwiêkszenie
szybkoœci jazdy ponad 20 km/godz.

Zagadnienie utrzymania torów na poziomach robo-
czych i koniecznoœæ ich sta³ego przek³adania spowodowa-
³y potrzebê mechanizacji tych robót, W Rosji stosuje siê
specjalne dŸwigi do przenoszenia torów, a w niemieckich
kopalniach wêglowych stosuje siê przesuwnice torowe,
zmniejszaj¹c w ten sposób bardzo powa¿nie koszty prze-
k³adania torów.

Z mechanizacj¹ przek³adania torów ³¹czy siê bezpo-
œrednio koniecznoœæ szybkiego przygotowania podtorza.
Znalaz³o to swój wyraz w wprowadzeniu maszyn do wy-
równywania podtorza i podbijania torów. Zwiêkszy³a siê
szybkoœæ wykonania tych prac, a trakcja staje siê coraz
bardziej bezawaryjna.

Wœród szeregu maszyn wprowadzonych w miarê me-
chanizacji nale¿y wspomnieæ jeszcze o rowokoparkach,
gdy¿ w nowoczesnych wielkich kopalniach odkrywkowych
iloœæ wykonywanych rowów wynosi wiele tysiêcy metrów
rocznie. S¹ to roboty bardzo pracoch³onne. Czêsto nie
doceniano wagi nale¿ytego utrzymywania rowów odp³y-
wowych na poziomach roboczych, co w konsekwencji
powodowa³o liczne awarie torów, czerparek i obsuwanie
siê zwa³ów.

II. Ogólny stan techniczny
polskich kopalń
odkrywkowych węgla
brunatnego

1. Kopalnia „Turów”
Kopalnia „Turów” to najwiêksza kopalnia o mo¿liwo-

œciach rozwojowych ze wzglêdu na du¿e zasoby wêgla.
Produkuje obecnie oko³o 16.000 ton wêgla na dobê, przy
czym wydobycie to osi¹gniêto w roku 1953. W latach
1947–1952 wysokoœæ dziennej produkcji waha³a siê
w granicach 12.000–13.000 ton. Mo¿liwoœci wydobyw-
cze kopalni wynosz¹ do 35.000 t/dobê. Wielkoœæ z³o¿a
pozwala na uruchomienie drugiej odkrywki o podobnym
wydobyciu. Iloœæ zbieranego nadk³adu wynosi obecnie
oko³o 8.000 m3/dobê. Liczba ta odbiega od planowanej
iloœci 14.000 m3/dobê ze wzglêdu na trudnoœci w przewo-
zie i zwa³owaniu.

Wspó³czynnik nadk³adu wynosz¹cy w ostatnich latach
0,6–0,8 wynosi obecnie œrednio 0,95, przy czym w miarê
postêpu frontu eksploatacji bêdzie nadal wzrasta³ do 1,5,
a nawet 2,5. Mimo to wspó³czynnik ten jest bardzo ko-
rzystny, co ma swoje odbicie w niskich kosztach w³asnych,
wynosz¹cych zaledwie 10–15% kosztów wydobycia wê-
gla w kopalniach podziemnych.

Wysokoœæ powierzchni terenu w obecnym miejscu eks-
ploatacji wynosi œrednio +279 m n.p.m., w dalszej zaœ
czêœci +295 m n.p.m. Dno odkrywki znajduje siê obecnie
na wysokoœci +165 m n.p.m. i obni¿y siê przy dalszej eks-
ploatacji do +142 m n.p.m. Daje to obecn¹ g³êbokoœæ
odkrywki oko³o 144 m, a w przysz³oœci 153 m. Odwodnie-
nie nadk³adu zastosowano po raz pierwszy w 1950 r. za
pomoc¹ otworów filtracyjnych wierconych z powierzchni
do chodników odwadniaj¹cych lub wprost do pok³adu
wêgla, osi¹gaj¹c pozytywne rezultaty. Œrednica rur fil-
tracyjnych wynosi³a 100 mm, a wyp³yw wody z otwo-
rów dochodzi do 1 m3/min. Odwodnienie pok³adu wê-
gla prowadzi siê g³ównie za pomoc¹ otworów wierco-
nych poziomo w œcianach wêglowych. Otwory te maj¹
œrednicê 200 mm i d³ugoœæ oko³o 60 m. Otwory wierci
siê parami, a wyp³yw wody z jednej pary otworów docho-
dzi do 1,5 m3/min.

Eksploatacjê prowadzi siê systemem wahad³owym z ³a-
manym frontem ze wzglêdu na zbyt du¿¹ jego d³ugoœæ.
Nadk³ad urabiany jest trzema czerparkami. Na najwy¿szym
poziomie pracuje czerparka ³y¿kowa „Skoda” o pojemno-
œci ³y¿ki 7 m3, wydajnoœci teoretycznej 420 m3/godz. i wy-
sokoœci urabiania 14 m. Na drugim poziomie pracuje uni-
wersalna czerparka kube³kowa poruszaj¹ca siê po torach
szynowych. Wydajnoœæ jej wynosi 580 m3/godz., a g³êbo-
koœci i wysokoœci urabiania 12 m. Na trzecim poziomie
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pracuje czerparka ko³owa o wy-
dajnoœci 670 m3/godz. i wysoko-
œci urabiania 25 m.

Wêgiel urabiany jest czterema
czerparkami. Na najwy¿szym po-
ziomie pracuje czerparka ko³owa
o wydajnoœci 815 t/godz. i wysoko-
œci urabiania 22 m. Na drugim po-
ziomie pracuje czerparka ko³owa
o wydajnoœci 750 t/godz. i wysoko-
œci urabiania 18 m. Na trzecim po-
ziomie pracuje czerparka ³y¿kowa
„Skoda” o tej samej charakterystyce
technicznej, co poprzednio wymienio-
na. Na czwartym najni¿szym poziomie
pracuje czerparka kube³kowa uniwer-
salna o wydajnoœci 180 t/godz. i wy-
sokoœci oraz g³êbokoœci urabiania 8 m.

Przewóz urobionego nadk³adu wêgla odbywa siê
w wozach po torze szynowym o przeœwicie 900 mm. Elek-
trowozy na pr¹d sta³y o napiêciu 1.100 V maj¹ moc 360
kW (stary typ) i 520 kW (nowe LEW otrzymane z NRD).
Ciê¿ar elektrowozów starego typu wynosi oko³o 50 ton,
a ciê¿ar nowych elektrowozów 60 ton.

Nadk³ad przewozi siê wagonami z bocznym wy³ado-
waniem. DŸwignia wy³adowcza uruchamiana jest rêcznie.
Pojemnoœæ wagonów starego typu wynosi 16 m3, a nowe-
go typu 25 m3.

Wêgiel przewo¿ony jest wagonami czterech typów
z obustronnie otwieranymi œcianami bocznymi. Pojemnoœæ
wagonów starego typu wynosi 23, 27 i 40 m3, nowe wa-
gony maj¹ pojemnoœæ 40 m3. Utrzymanie torów i trakcji
elektrycznej by³o jedn¹ z najtrudniejszych prac w kopalni.
Niew³aœciwie podbite tory i sztywne zawieszenie przewo-
du jezdnego doprowadza³o do sta³ych przerw w ruchu
i uszkodzeñ taboru. Obecnie przeprowadza siê komplet-
n¹ przebudowê torów i trakcji zgodnie z przepisami obo-
wi¹zuj¹cymi na PKP. Na niektórych odcinkach torów nad-
k³adowych ruch poci¹gów zabezpieczony jest elektryczn¹
nastawni¹. Wszystkie inne jazdy odbywaj¹ siê przy niedo-
statecznym zabezpieczeniu. Uk³ad torów by³ niew³aœciwy,
tworz¹c w¹skie gard³a. Obecnie przeprowadza siê prze-
budowê rozjazdów i torów celem uproszczenia ruchu po-
ci¹gów, a w opracowaniu jest dokumentacja pe³nego za-
bezpieczenia ruchu poci¹gów za pomoc¹ nastawni elek-
trycznej. Wprowadzono równie¿ s³u¿bê dyspozytorsk¹.

Kopalnia „Turów” osi¹ga najwy¿sz¹ wydajnoœæ ze
wszystkich kopalñ. Wydajnoœæ ogólna wynosi 15,5 t/rob.dn.,
a wydajnoœæ przodkowa 31,7 t/rob.dn.

G³ówny odbiór mas nadk³adowych nastêpuje przez
zwa³owarki. Zwa³y p³ugowe maj¹ zastosowanie pomoc-
nicze i rezerwowe. Dotychczas nadk³ad zwa³owano poza
odkrywk¹ w odleg³oœci 5 km. Za czasów niemieckich zwa-
³owano wewn¹trz odkrywki, jednak ze wzglêdu na obsu-
wanie siê mas nadk³adowych musiano zwa³owarki wyco-
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faæ z odkrywki. W roku 1952 przetransportowano ponow-
nie jedn¹ zwa³owarkê do odkrywki. Kopalnia ma jedn¹ zwa-
³owarkê podsiêsypn¹ o wydajnoœci 1.000 m3/godz. i jedn¹
zwa³owarkê nadsiêsypn¹ o wydajnoœci 600 m3/godz.

2. Kopalnia „Konin”
Kopalnia ta sk³ada siê ze starej odkrywki Morzys³aw,

bêd¹cej ju¿ w likwidacji oraz z nowej odkrywki Nies³usz,
stanowi¹cej pierwszy etap eksploatacji nowego z³o¿a go-
s³awickiego. Z³o¿e to zalega bardzo nierównomiernie, dla-
tego zosta³o ono podzielone na trzy obszary górnicze,
z których ka¿dy eksploatowany bêdzie oddzielnie. Obec-
nie uruchomiona odkrywka Nies³usz stanowi najbardziej
na po³udnie wysuniêt¹ czêœæ z³o¿a. Odkrywkê te otwarto
za pomoc¹ tzw. gruszki. Postêp frontu eksploatacji jest
wachlarzowy.

Odkrywka Nies³usz zaprojektowana zosta³a na wydo-
bycie 800–2.000 t/dobê. Wielkoœæ produkcji zale¿eæ bê-
dzie od kszta³towania siê wydobycia z pola pierwszego.
Ogólne wydobycie z trzech odkrywek winno wynosiæ 7.600
t/dobê. Wspó³czynnik nadk³adu wynosi œrednio dla ca³ego
z³o¿a 2,8. S¹ to wiêc warunki gorsze ni¿ w „Turowie”.

Powierzchnia terenu ma wysokoœæ œredni¹ +100 m
n.p.m. Najni¿sze partie wêgla zalegaj¹ na g³êbokoœci
+60 m n.p.m. (sp¹g wêgla). G³êbokoœæ odkrywki wynie-
sie wiêc oko³o 40 m.

W odkrywce w Koninie zastosowano wy³¹cznie odwod-
nienie z³o¿a za pomoc¹ chodników odwadniaj¹cych, bez
zastosowania odwodnienia nadk³adu otworami filtracyj-
nymi. System eksploatacji przyjêto wachlarzowy.

W odkrywce Nies³usz g³ówny wkop wykonano ko-
parkami krocz¹cymi i czerpark¹ ³y¿kow¹. Koparka kro-
cz¹ca ma pojemnoœæ ³y¿ki 3,4 m3, wydajnoœæ teoretycz-
n¹ 200 m3/godz. i g³êbokoœæ urabiania 18 m, a czerparka
³y¿kowa Skoda pojemnoœæ ³y¿ki 2,5 m3, wydajnoœæ teore-
tyczn¹ 180 m3 i wysokoœæ urabiania 12 m. Gruszkê otwie-
raj¹c¹ wykonano równie¿ tymi koparkami.

Eksploatacjê nadk³adu projektuje siê dwoma warstwa-
mi. Pierwsz¹ warstwê bêdzie urabia³a czerparka ³y¿kowa,
a drug¹ warstwê z tego samego poziomu koparka krocz¹-
ca zespolona z kopark¹ ³y¿kow¹, przy czym koparka kro-
cz¹ca bêdzie urabia³a nadk³ad, a urobiony materia³ ³ado-
wany bêdzie do wagonu kopark¹ ³y¿kow¹. O ile próby
bezpoœredniego ³adowania kopark¹ krocz¹c¹ do wagonów
wypadn¹ pozytywnie, koparka ³y¿kowa przerzucona bê-
dzie do innych prac. Wêgiel urabiany bêdzie równie¿ ze-
spo³em dwóch koparek – krocz¹cej i ³y¿kowej, pracuj¹-
cych na stropie wêgla. Sposób urabiania i ³adowania jak
wy¿ej.

Na nastêpnych polach tego z³o¿a do urabiania nadk³a-
du przewiduje siê czerparki kube³kowe uniwersalne typu
gliwickiego o wydajnoœci teoretycznej 1.035 m3/godz.
i ewentualnie czerparkê kube³kow¹ DS–1120 o wydajno-
œci teoretycznej 1.800 m3/godz. Transport odbywaæ siê bê-
dzie po torze szynowym 900 mm elektrowozami o mocy
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520 kW i wadze 60 t. Urobiony nadk³ad przewo¿ony bê-
dzie wagonami typu Konstal o pojemnoœci 25 m3, a wê-
giel wagonami tego samego typu o pojemnoœci 40 m3.

Z braku odpowiednich maszyn zwa³owanie odbywa
siê na razie rêcznie i za pomoc¹ p³uga. Przewiduje siê
zastosowanie zwa³owarki o wydajnoœci teoretycznej
2.430 m3/godz.

3. Kopalnia „Babina”
Kopalnia „Babina” prowadzi eksploatacjê pok³adów

systemem odkrywkowym i podziemnym, przy czym syste-
mem odkrywkowym odbudowuje siê siod³a pok³adów le-
¿¹ce p³ytko pod nadk³adem. Kopalnia ta ma zu¿yty sprzêt
maszynowy starego typu, dlatego nie mo¿e rozwin¹æ ro-
bót i postawiæ ich na odpowiednim poziomie. Produkcja
z odkrywki wynosi oko³o 200 t/dobê.

Ogólnie stwierdziæ nale¿y, ¿e poza kopalni¹ „Turów”
pozosta³e odkrywki maj¹ sprzêt maszynowy nieodpowiedni
lub nie maj¹ podstawowych maszyn, za pomoc¹ których
mo¿na by przeprowadziæ ca³kowit¹ mechanizacjê robót
i wprowadziæ nowoczesne metody eksploatacji.

Na podstawie dotychczasowych robót poszukiwawczo–
badawczych mo¿na podzieliæ wystêpuj¹ce w Polsce z³o¿a
wêgli brunatnych, nadaj¹ce siê do eksploatacji odkrywko-
wej na trzy grupy:

1) z³o¿a o g³êbokoœci zalegania od 30–50 m (np. Ada-
mów, Marysin itp.),

2) z³o¿a o g³êbokoœci zalegania od 60–90 m (RogoŸno
górna seria, P¹tnów, Wieniec itd.),

3) z³o¿a o g³êbokoœci zalegania wiêkszej od 90 m.

Na podstawie dotychczas posiadanych wiadomoœci nie
mo¿na siê liczyæ ze znalezieniem terenów o wielkich za-
sobach wêgli brunatnych w jednym z³o¿u, nadaj¹cych
siê do eksploatacji odkrywkowej i pozwalaj¹cych na bu-
dowê kopalni o wydobyciu do kilkudziesiêciu tysiêcy
ton/dobê. Zasoby wêgli na zbadanych terenach wahaj¹
siê w granicach od 50–150 mln ton, w jednym tylko wy-
padku do 500 mln ton, pozwalaj¹ wiêc na planowanie
œrednich kopalñ odkrywkowych o wydobyciu do kilku
tysiêcy ton/dobê. Tak wiêc geologiczne warunki wystê-
powania z³ó¿ i wielkoœæ zasobów wytyczaj¹ ju¿ liniê roz-
wojow¹ do planowania polskich odkrywkowych kopalñ
wêgli brunatnych.

III. Tezy i wnioski
górnictwa odkrywkowych
kopalń węgli brunatnych
Na tle powy¿szego referatu widaæ, ¿e dla realizacji za-

dañ odkrywkowego górnictwa wêgli brunatnych w Pol-
sce, tj. prawie trzykrotnego zwiêkszenia obecnej produk-
cji, powinny byæ spe³nione nastêpuj¹ce postulaty:

1. Zorganizowaæ s³u¿bê geologiczno–poszukiwawcz¹ i hy-
drogeologiczn¹, której pracownicy maj¹ byæ uprzed-
nio przeszkoleni i zaznajomieni z warunkami wystêpo-
wania i zalegania polskich z³ó¿ wêgli brunatnych.

2. Wykszta³ciæ kadry górników dobrze przygotowanych
teoretycznie i praktycznie do objêcia kierowniczych sta-
nowisk w odkrywkowym górnictwie wêgli brunatnych.

3. Zabezpieczyæ dla odkrywkowych kopalñ wêgla brunat-
nego terminow¹ dostawê niezbêdnych maszyn i urz¹-
dzeñ zgodnie z projektami technicznymi.

4. Przyspieszyæ dokumentacjê techniczn¹ inwestycji.
5. Stworzyæ w ramach G³ównego Instytutu Górnictwa

dzia³ odkrywkowej eksploatacji wêgli brunatnych dla
badania wszystkich zagadnieñ odkrywkowych kopalñ
wêgli brunatnych.
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Od redakcji: Przypominamy, i¿ powy¿szy materia³
zawiera dane z 1953 roku. Na jego podstawie mo¿-
na wiêc porównaæ ówczesne dokonania techniki
górniczej do osi¹gniêæ naszych czasów. Od razu
widaæ, i¿ postêp techniki, szczególnie w górnictwie
– potoczy³ siê lawinowo. Dziœ w kopalniach panuje
elektronika, systemy komputerowe, pomiary sateli-
tarne oraz urz¹dzenia i maszyny u³atwiaj¹ce pracê
górnikom. Wa¿ne jednak jest przypomnienie daw-
nych warunków pracy w górnictwie odkrywkowym,
a co za tym idzie autora opracowania Pana Adama
Patli – górnika i geologa, wielce zas³u¿onego dla
przemys³u wêgla brunatnego w Polsce. To od Jego
imienia nazwane zosta³y z³o¿a w okolicy Turku oraz
kopalnia i elektrownia „Adamów” (patrz: Wêgiel
Brunatny nr 2'92).
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Awaria koparki DS–1120 pracującej
w odkrywce „Gosławice”
Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin” w dniu 14 wrzeœnia 1960 roku

i kopulastych wygnieceñ i³ów poznañskich. Zw³aszcza zaœ
zapadanie powierzchni i³ów zgodnie z nachyleniem skar-
py tworzy³o sprzyjaj¹ce warunki wystêpowania poœlizgu
wy¿ej le¿¹cego pakietu glin zwa³owych i powstawania
osuwisk o znacznych rozmiarach, nawet rzêdu ponad 50
tysiêcy m3 uruchamianych mas.

Osuwiska tego rodzaju by³y szczególnie groŸne, gdy
wystêpowa³y na skarpach urabianych podsiêbiernie kopar-
kami poruszaj¹cymi siê doœæ wolno po torach biegn¹cych
równolegle w niewielkim oddaleniu od krawêdzi skarpy
(ok. 10 m od osi toru) tak, ¿e ucieczka koparki w g³¹b
poziomu by³a niemo¿liwa, a wzd³u¿ toru nie doœæ szybka.

Osuwisko pod koparką DS–1120
Tego rodzaju osuwisko powsta³o po raz pierwszy

w Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin” na odkrywce „Go-
s³awice” w dniu 14 wrzeœnia 1960 roku podczas drugiej
zmiany. Spowodowa³o ono awariê koparki ³añcucho-
wej DS–1120 wskutek jej gwa³townego przechylenia po
zerwaniu toru bli¿szego krawêdzi skarpy, która urabiana
przez koparkê mia³a 15 m wysokoœci, a k¹t nachylenia 38
stopni. W profilu skarpy wystêpowa³a glina zwa³owa pod-
œcielona u stopy warstw¹ twardo–plastycznych i³ów po-
znañskich. Zeœlizg bry³y osuwiskowej obejmuj¹cej glinê
zwa³ow¹ nast¹pi³ na kontakcie i³y–glina, nachylonych ku
odkrywce. Obni¿enie osuniêtej bry³y w pionie wynosi³o
7 m, d³ugoœæ osuwiska wzd³u¿ skarpy 168 m, spójnoœæ
gruntów na powierzchni poœlizgu 0,022 MPa, k¹t tarcia
wewnêtrznego 4 stopnie.

pocz¹tku lat 50. w re-
jonie Konina nast¹pi³
dynamiczny rozwój

górnictwa odkrywkowego. Wœród
wielu zagadnieñ powstaj¹cego tech-
nicznie niedoœwiadczonego górnic-
twa szczególne miejsce zajmowa³y
m.in. problemy statecznoœci skarp.
Zastosowanie wiedzy hydrogeolo-
gicznej i in¿yniersko–geologicznej do
tych zagadnieñ torowa³o sobie do-
piero drogê.

Problemy ze statecznoœci¹ skarp
narasta³y w miarê przyrostu mi¹¿szo-
œci nadk³adu i wielkoœci obszaru przy-
pisanego poszczególnym odkryw-
kom, a tak¿e wielkoœci pompowanej
wody z górotworu. Dwie najstarsze
odkrywki, Morzys³aw (1942) i Nie-
s³usz (1954), uruchomione zosta³y
bez jakichkolwiek badañ grunto-
znawczych. Przy budowie odkrywki
Gos³awice (1957) zbadano laborato-
ryjnie próby gruntów z wierceñ dla

wyznaczenia statecznoœci skarp sta³ych. Ostatecznie jed-
nak o ich nachyleniu zadecydowa³y wzglêdy ekonomicz-
ne, a nie badawcze.

Ca³oœæ badañ naukowych i obserwacji dokonanych
przez s³u¿bê geologiczn¹ Kopalni „Konin” zosta³o ujête
w opracowaniach R. Krajewskiego, S. Rybickiego i zespo-
³u w latach 1978 i 1979. W istocie zaprojektowane na ich
podstawie skarpy by³y stateczne w przypadku kiedy nad-
k³ad by³ dostatecznie jednorodny pod wzglêdem litolo-
gicznym lub kiedy przy zmiennym litologicznie sk³adzie
wyraŸne uwarstwienie zalega³o poziomo albo te¿ by³o
nachylone przeciwnie do nachylenia skarpy, a zatem w wa-
runkach, gdy budowa geologiczna nadk³adu nie sprzyja³a
powstawaniu osuwisk strukturalnych.

Jednak w praktyce górnictwa odkrywkowego rejonu
Konina, w obrêbie nadk³adu stwierdzono czêste wystêpo-
wanie struktur glacitektonicznych w postaci diapirowatych

Jerzy Rygu³a

KWB „Konin” SA

Mieczys³aw
Przysucha

Pamiêci mgr in¿. Mieczys³awy Goszczyñskiej,
geologa Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin” w la-
tach 1956–1990, niezapomnianej naszej Kole¿ance
w drug¹ rocznicê Jej œmierci, artyku³ ten poœwiêca-
my:

Prezes Klubu Seniora SITG

in¿. Jerzy Rygu³a

Na
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W obrêbie osuwiska uruchomionych zosta³o oko³o
7.500 m3 nadk³adu. Od momentu zauwa¿enia przez ob-
s³ugê koparki pêkniêæ na skarpie i poziomie roboczym do
czasu ustabilizowania siê obsuwu minê³o kilkanaœcie mi-
nut, przy czym zjawisko nie mia³o charakteru liniowego.
W pierwszych minutach by³o bardzo gwa³towne. Mimo
zastosowania przez obs³ugê natychmiastowej procedury
ucieczkowej kopark¹ z zagro¿onego rejonu, nie zdo³ano
jej wyprowadziæ poza strefê zagro¿enia. Obsuw mia³ za-
tem charakter procesu nag³ego i krótkotrwa³ego.

Stan koparki po awarii
W wyniku obsuwu, koparka przechyli³a siê o k¹t 29

stopni mierzony wzd³u¿ d³u¿szej krawêdzi maszynowni.
Wyluzowaniu uleg³y wszystkie liny wysiêgnika urabiajace-
go. Torowisko jezdne koparki od strony urabianej skarpy

wraz z wózkami jezdnymi i podpor¹ wahliw¹ obni¿y³y siê
o 7 m. W konstrukcji koparki, zw³aszcza jej podwoziu,
wyst¹pi³y niekontrolowane silne naprê¿enia, które spowo-
dowa³y miêdzy innymi:

• pêkniêcie obudowy ³o¿yska kulowego podpory wahli-
wej, w tym uszkodzeniu uleg³a panewka br¹zowa, pier-
œcieñ zabezpieczaj¹cy panewkê, urwane zosta³y œruby
mocuj¹ce pierœcieñ, uszkodzona by³a os³ona oraz dŸwi-
gnia wy³¹cznika krañcowego,

• uszkodzeniu uleg³ uk³ad jezdny, wahacze, belki i prze-
guby w podwoziu,

DANE TECHNICZNE

• pojemność czerpaka: 1.120 dcm3

• liczba wiader: co czwarte ogniwo 36
co szóste ogniwo 24

• wydajność teoretyczna: 1.300 m/h (36 wiader)
• nadwozie obrotowe: 360 stopni
• zakres pracy: podpoziomowo 20 m (wypr. plant.)

nadpoziomowo 17 m
• wznios podłużny: transport 1 : 33

praca 1 : 50
• wznios poprzeczny: transport 1 : 50

praca 1 : 50
• minimalny promień skrętu: 50 m
• prędkość jazdy: praca 2,8–6 m/min.

awaryjna (ucieczkowa) 10 m/min.
• zasilanie: kabel oponowy ~ 6.000 V/50 Hz
• moc silnika napędu łańcucha: 650 kW
• całkowita moc zainstalowana: 2.400 kW
• ciężar całkowity: 1.240 ton
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nej koncepcji! Trzeba bowiem zrozumieæ, ¿e w owym cza-
sie warsztaty mechaniczne kopalni nie posiada³y specjali-
stycznego sprzêtu, takiego jak:

• podnoœniki hydrauliczne o du¿ym udŸwigu,

• sprê¿arki o du¿ej wydajnoœci,

• sprzêtu do wierceñ otworów i nitowania konstrukcji,
• wyci¹garek mechanicznych, a przede wszystkim – jak

siê wydawa³o – doœwiadczonych ludzi, którzy mogliby
siê podj¹æ tak trudnego zadania.

Dlatego te¿ do usuniêcia skutków awarii postanowio-
no zatrudniæ Przedsiêbiorstwo Monta¿u Urz¹dzeñ Górni-
czych z Katowic w iloœci dwóch brygad (oko³o 20 ludzi)
oraz si³y w³asne w iloœci trzech brygad, z czego 2/3 me-
chaników i 1/3 elektryków. Razem przy usuwaniu awarii
pracowa³o 50 osób, obs³uga koparki i cztery osoby dozo-
ru. Zadania pomocnicze przy porz¹dkowaniu osuwiska i
przygotowaniu dostêpu do koparki powierzono brygadom
torowym odkrywki, wzmocnionym pracownikami odwod-
nienia podziemnego.

POZIOMOWANIE KOPARKI
Po odciêciu szyn jezdnych, torów odwozowych i trak-

cji elektrycznej przyst¹piono do wybierania nadk³adu w ob-
rysie podpór i portalu koparki. Dysponowano jedynie si³¹
ludzkich miêœni wyposa¿onych w kilofy i ³opaty oraz spy-
chaczem S–80 (Staliniec), którego w pierwszej fazie prac
nie mo¿na by³o u¿yæ z powodu braku przeœwitu pod ko-
park¹. Aby wybraæ zalegaj¹cy nadk³ad miêdzy podporami
trzeba by³o wykonaæ przekop o przekroju 3 x 2,5 m i d³u-
goœci oko³o 30 m, czyli usun¹æ rêcznie 150 m3 nadk³adu,
a nastêpnie w tak przygotowany przekop wprowadziæ spy-
chacz. Po usuniêciu zwa³ów przy podporze sta³ej zrodzi³
siê pomys³ systematycznego wybierania nadk³adu w tym
miejscu i stopniowego obni¿ania podpory sta³ej do wiel-
koœci jej przechy³u. To by³ moment prze³omowy dla ca³ej
akcji ratowania koparki!

Jak to zrealizowano? Po obu stronach toru jezdnego
pod podpor¹ sta³¹ wykonano spychaczem p³ytkie obni¿e-
nie terenu na oko³o 30 cm. Nastêpnie nadk³ad miêdzy
podk³adami wybierano rêcznie. Po wykonaniu tej pracy
podk³ady spoczywa³y na nieusuniêtym nadk³adzie tworz¹-
cym pod pok³adami jakby „groble” o wysokoœci 20–30 cm,
które nastêpnie zrywano przeci¹gniêciem liny stalowej
zaczepionej do spychacza, co powodowa³o obni¿enie siê
podk³adów pod wp³ywem ciê¿aru koparki o oko³o 50 do
70 mm. Takich cykli powtórzono przesz³o 120.

Otoczenie podpory wahliwej, zw³aszcza czêœæ portalu
po jego stronie zewnêtrznej, rynna i wysiêgnik u³o¿one na
obsuwie stanowi³y wystarczaj¹c¹ podporê, co zabezpiecza³o
koparkê przed niekontrolowanymi ruchami od tej strony.

Podczas wszystkich tych prac wykonywano pomiary
stabilnoœci obsuwu oraz obni¿ania siê koparki do pozio-
mu na skutek wykonywanych zabiegów. Operacja ta trwa³a
dwa tygodnie przez trzy zmiany, po którym to czasie ko-
parkê wypoziomowano.

• uszkodzony zosta³ wózek jezdny z bêbnem kablowym
zasilaj¹cym koparkê,

• zdeformowana zosta³a stopa rynny oraz mocowania
boczne jej konstrukcji,

• uszkodzone zosta³y niektóre elementy wysiêgnika ura-
biaj¹cego.
Widok koparki na osuwisku by³ pora¿aj¹cy – tym bar-

dziej, ¿e nigdy wczeœniej m³oda za³oga kopalni nie mia³a
z czymœ takim do czynienia. Koparka praktycznie le¿a³a na
obsuwie. Przestrzeñ miêdzy podporami a portalem by³
wype³niony obsuniêtym nadk³adem. Wokó³ znajdowa³o siê
k³êbowisko poskrêcanych torów jezdnych i odwozowych.

Przyst¹piono do dokumentowania awarii polegaj¹cym
na wykonaniu zdjêæ, pomiarów i odwiertów geotechnicz-
nych wokó³ osuwiska. O awarii powiadomiono producen-
ta koparki (NRD) z proœb¹ o konsultacjê dotycz¹c¹ sposo-
bu jej ratowania i odbudowy. Po wizji lokalnej opinia przed-
stawiona przez specjalistów zmierza³a do:

• demonta¿u i uratowania wszystkich nieuszkodzonych
podzespo³ów,

• czêœci, które uleg³y uszkodzeniu sugerowano poci¹æ
na z³om,

• zaproponowano odbudowanie koparki od podstaw po-
przez zamówienie uszkodzonych czêœci.

Okreœlono te¿ czas monta¿u nowej koparki na 9 do 12
miesiêcy. Nie potrafiono jednak podaæ szczegó³ów wyko-
nania demonta¿u na niepewnym pod³o¿u osuwiska. Przy-
jêcie takiego rozwi¹zania przez kopalniê by³o niemo¿liwe
co najmniej z jednego powodu, a mianowicie ma³y zapas
wêgla odkrytego gwarantowa³ dostawy do elektrowni na
okres 3 miesiêcy. Po tym czasie Elektrowniê „Konin” nale-
¿a³oby zatrzymaæ z powodu braku paliwa.

Pozosta³o wiêc jedyne wyjœcie – koparkê nale¿a³o po-
stawiæ „na nogi”, wyremontowaæ i oddaæ do ruchu w jak
najkrótszym czasie. Tylko jak to zrobiæ? Nikt nie mia³ ¿ad-

Rys. 2. Szkic wygl¹du koparki Ds-1120
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PRZYGOTOWANIE KOPARKI DO WYJAZDU
Z OSUWISKA

Po wypoziomowaniu koparki przyst¹piono do dok³ad-
nego przegl¹du podwozia, a zw³aszcza zespo³ów jezdnych.
W miejscu obsuwu wykonano niezbêdne naprawy, które
umo¿liwi³yby wyjazd koparki z miejsca awarii na wczeœniej
przygotowany plac remontowy, który zosta³ zlokalizowa-
ny oko³o 250 m od rejonu katastrofy. Przygotowano te¿
pochylniê wyjazdow¹ o nachyleniu 1:33 i zbudowano tory.

W szesnastym dniu po awarii podjêto decyzjê o wyjeŸ-
dzie koparki, która mia³a poruszaæ siê z prêdkoœci¹ uciecz-
kow¹, tj. 10 m/min. Na wypadek przeci¹¿enia silników
w pojazdach i ich spalenia, zabezpieczono koparkê przed
zsuniêciem z pochylni przez doczepienie jej do dwóch elek-
trowozów za pomoc¹ grubej liny stalowej. Elektrowozy
mia³y tak¿e pomóc w wyjeŸdzie koparki. Przygotowano
tak¿e zespó³ ludzi, których zadanie by³o pod³o¿enie w kil-
ku miejscach p³óz za wózkami jezdnymi, które mia³y za-
bezpieczyæ koparkê przed ruchem powrotnym w razie ja-
kiegokolwiek niepowodzenia jazdy.

Wyjazd odby³ siê bezproblemowo i trwa³ oko³o 25 mi-
nut. Na przekór wszelkim przeciwnoœciom losu – koparka
zosta³a uratowana!

REMONT KOPARKI
Przyst¹piono do rutynowego remontu, który trwa³ 30

dni. By³a to twarda walka nie tylko z zadaniami spoczywa-
j¹cymi na brygadach remontowych i dozoru techniczne-
go, ale tak¿e z up³ywaj¹cym czasem. W trakcie podnosze-
nia koparki i w czasie ca³ej jej odbudowy, towarzyszy³a
za³ogom remontowym piêkna pogoda, co mia³o wp³yw
na szybki postêp prac ratowniczych i rekonstrukcyjnych.

Po wykonanym remoncie dokonano rozruchu koparki,
wyregulowano i ustawiono wszystkie wy³¹czniki krañco-
we. Sprawdzono ustawienie sprzêgie³ przeci¹¿eniowych
g³ównego napêdu oraz mechanizmu obrotu. Po 47 dniach
od awarii koparka DS–1120 wesz³a do ruchu.

ZAKOŃCZENIE
Awaria koparki podkreœli³a znaczenie statecznoœci skarp

roboczych dla bezpieczeñstwa pracy ciê¿kich maszyn gór-
niczych i koniecznoœæ brania pod uwagê przy ich projek-
towaniu wyników badañ fizycznych i mechanicznych w³a-
snoœci gruntów tworz¹cych nadk³ad. Geometria skarpy
oparta na wypoœrodkowanych badaniami parametrach fi-
zyko–mechanicznych nie wyklucza³a niestety zagro¿enia
osuwiskowego skarp, zw³aszcza w strefach mocniejszego
zaanga¿owania glacitektonicznego warstw nadk³adu, co
znalaz³o póŸniej wiele razy potwierdzenie przy kolejnych
katastrofach, a tak¿e obsuwach, które na szczêœcie nie
spowodowa³y tak groŸnych i rozleg³ych w skutki zniszczeñ.
Jest jednak bezsprzeczne, ¿e znajomoœæ struktury geolo-

gicznej nadk³adu wiele razy ratowa³a z opresji maszyny,
sprzêt i ludzi.

Koparka DS–1120, któr¹ zbudowano w 1955 roku, po
awarii nale¿y do koparek „szczêœliwych”, albowiem pra-
cowa³a ju¿ bezawaryjnie i nie zakoñczy³a swego technicz-
nego ¿ywota wraz z zakoñczeniem prac górniczych w od-
krywce „Gos³awice”. Zosta³a rozebrana i ponownie zmon-
towana w Kopalni Wêgla Brunatnego „Adamów”, gdzie
pracuje nadal.

Przebieg ratowania koparki jest przyk³adem wyj¹tko-
wej solidarnoœci górniczej w chwilach zagro¿enia. Mimo
wydania na koparkê „wyroku œmieci” przez specjalistów
i rzeczoznawców, za³oga ratuj¹ca j¹ nie pozwoli³a jej
umrzeæ, daj¹c przyk³ad m¹droœci, umiejêtnoœci i determi-
nacji w realizowaniu podjêtego zadania. Pracom tym po-
mog³o tak¿e w du¿ej mierze górnicze szczêœcie.

Kopalnia nie dysponuje ju¿ dzisiaj ¿adn¹ dokumenta-
cj¹ dotycz¹c¹ samej koparki ani opisanego wydarzenia.
St¹d te¿ artyku³ napisany zosta³ w oparciu o notatki i zdjê-
cia bêd¹ce w posiadaniu autorów, którzy byli œwiadkami
katastrofy i z racji pe³nionych obowi¹zków s³u¿bowych
wspó³uczestnikami zespo³ów ratowniczych.

Opis geologiczny nadk³adu streszczono na podstawie
referatu mgr in¿. Mieczys³awy Goszczyñskiej pod tytu³em:
„Problemy osuwiskowe w odkrywkach wêgla brunatnego
rejonu Konina”, opublikowanego w materia³ach Sesji Na-
ukowo–Technicznej PAN pt. „Badania geologiczno–in¿ynier-
skie w górnictwie”, Kraków, 21–22 wrzeœnia 1982 rok.

Jerzy Rygu³a
Mieczys³aw Przysucha

Klub Seniora SITG KWB „Konin” SA

Rys. 2. Szkic po³o¿enia koparki na osuwisku
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Ochrona wód opadowych
odprowadzanych ze zwałowiska
zewnętrznego KWB „Turów” S.A.

sp³awianych s¹ podatne na erozjê. Wszystkie te cechy sta-
nowi¹ o wysokim stopniu trudnoœci rekultywacji i wymu-
szaj¹ sta³e doskonalenie prowadzonych zabiegów biolo-
gicznych.

Pocz¹tki rekultywacji siêgaj¹ lat 60. Przyjêty wów-
czas jej leœny kierunek prowadzony jest do dnia dzisiej-
szego – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie kopal-
niê decyzjami administracyjnymi. Ukszta³towany przez lata
model prac obejmuje nastêpuj¹ce fazy: rekultywacjê przy-
gotowawcz¹, techniczn¹, biologiczn¹ oraz zagospodaro-
wanie porekultywacyjne i zabiegi pielêgnacyjne.

Wysadzane gatunki drzew s¹ w³aœciwe dla lasu mie-
szanego typu wy¿ynnego, który stanowi g³ówny typ sie-
dliskowy lasu, wystêpuj¹cy na terenie Worka ¯ytawskie-
go. Ró¿norodnoœæ gatunków wzrasta na skutek sukcesji
(fot. 1).

Intensywnie prowadzone zabiegi techniczne i biologicz-
ne pozwoli³y na zrekultywowanie dotychczas ok. 1.830 ha
zwa³owiska zewnêtrznego, z których we w³adaniu Kopal-
ni pozostaje tymczasem ok. 150 ha. Na pozosta³ym ob-
szarze, przekazanym Skarbowi Pañstwa, prowadzona jest
gospodarka leœna (rys. 1).

Zakoñczenie eksploatacji zwa³owiska zewnêtrznego
planowane jat na koniec 2005 roku. Dopiero wówczas
mo¿liwe bêdzie przyst¹pienie do likwidacji pozosta³ych
dwóch zwa³owarek (ka¿da o masie 2.160 ton) i s³u¿¹cych
im ci¹gów technologicznych (ponad 9.000 m przenoœni-
ków), co z kolei umo¿liwi wykonanie ostatnich prac rekul-

opalnia Wêgla Brunatnego
„Turów” S.A. jest drug¹ co do
wielkoœci kopalni¹ odkrywko-

w¹ wêgla brunatnego w Polsce. Zlo-
kalizowana jest w województwie
dolnoœl¹skim, w powiecie zgorzelec-
kim, w gminie Bogatynia. Eksploatu-
je ona z³o¿e wêgla brunatnego zale-
gaj¹ce w Niecce ¯ytawskiej, która
obejmuje teren Polski, Czech i Nie-
miec. Powierzchnia z³o¿a po stronie
polskiej wynosi 5.400 ha. Od zacho-
du odkrywka jest ograniczona gra-
nic¹ pañstwow¹ z Niemcami, a od
po³udnia – zasiêgiem wystêpowania
wêgla oraz Republik¹ Czesk¹. Tam te¿
rozci¹ga siê graniczne pasmo górskie
z najwy¿szymi szczytami o wysoko-
œci do 616 m n.p.m., kszta³tuj¹ce gó-
rzysty krajobraz regionu. Generalnie
jednak bezpoœrednie otoczenie ko-
palni po³o¿one jest w przedziale wy-
sokoœci 220–320 m n.p.m.

Eksploatacjê zwa³owiska ze-
wnêtrznego KWB „Turów” S.A. rozpoczêto w latach 50.
i dotychczas umieszczono na nim ponad 1.400 mln m3 nad-
k³adu oraz ok. 160 mln m3 popio³ów pochodz¹cych z Elek-
trowni Turów, a do roku 1983 – równie¿ z niemieckiej Elek-
trowni Hirschfelde. Tak d³ugi okres funkcjonowania zwa-
³owiska wynika ze skomplikowanej budowy z³o¿a „Turów”
oraz przyjêtego modelu eksploatacji. Powierzchnia zwa-
³owiska wynosi 21,75 km2, a wysokoœæ wzniesienia 465 m
n.p.m. i s¹ to ju¿ wielkoœci docelowe.

Bry³ê zwa³owiska tworz¹ w 70% i³y kaolinitowe z do-
mieszk¹ wêgla, ksylitów, sferosyderytów oraz piaski i czwar-
torzêdowe gliny. W przewa¿aj¹cej czêœci mo¿na je zakwa-
lifikowaæ do glin ciê¿kich. Grunty te charakteryzuje nie-
jednorodna budowa, niekorzystne cechy powietrzno–wod-
ne, ma³a zasobnoœæ w sk³adniki pokarmowe i znaczne za-
kwaszenie, wynikaj¹ce z domieszki minera³ów siarczko-
wych (pH wynosi ok. 4). Z uwagi na du¿y udzia³ cz¹stek

Magdalena
Jakubowska

Maciej Kozak

Rys. 1. Stan rekultywacji zwa³owiska zewnêtrznego.

K



41

KWB „Turów” S.A.

tywacyjnych. Zak³adamy, ¿e rekultywacja zwa³owiska za-
koñczona zostanie w 2008 roku.

Efekty prowadzonych prac rekultywacyjnych przyczy-
niaj¹ siê do poprawy jakoœci podstawowych komponen-
tów œrodowiska: powietrza atmosferycznego, wód oraz
gleby. Emisja py³ów ze zwa³owiska zmniejsza siê zaœ w mia-
rê zwiêkszania siê powierzchni terenów zalesionych.

Cieki odwadniaj¹ce rejon zwa³owi-
ska maj¹ zasypane, wskutek zwa³owa-
nia, swoje strefy Ÿródliskowe. Cieki te
charakteryzuj¹ siê zwiêkszonymi prze-
p³ywami w okresach wystêpowania
intensywnych opadów. Jest to skut-
kiem powiêkszenia ich naturalnych
zlewni oraz zmian charakterystyki tych
zlewni (du¿e spadki).

Celem ochrony tych cieków w ra-
mach prowadzonych prac rekultywa-
cyjnych na zwa³owisku rozbudowywa-
ny jest stale system urz¹dzeñ hydrotechnicznych, który za-
pobiega niekontrolowanemu sp³ywowi wód opadowych,
zmniejsza wielkoœæ wezbrañ w potokach i pozwala na sku-
teczne wytr¹canie ilastej zawiesiny. Budowê urz¹dzeñ hy-
drotechnicznych na zwa³owisku rozpoczêto pod koniec lat
80., dostrzegaj¹c koniecznoœæ stworzenia zorganizowane-
go systemu odwodnienia. Do dnia dzisiejszego na zwa³o-
wisku i jego przedpolu wybudowano 180.000 mb rowów,
134 zbiorniki–osadniki oraz 10.500 m sprowadzeñ wód
(fot. 2 i 3).

Skuteczne dzia³anie ca³ego systemu mo¿liwe jest dziê-
ki w³aœciwie prowadzonej eksploatacji. Obejmuje ona pro-
wadzenie kontroli stanu technicznego urz¹dzeñ, prowa-
dzenie bie¿¹cej konserwacji, wykonywanie renowacji i re-
montów oraz obs³ugê urz¹dzeñ i obiektów.

Budowa zwa³owiska zewnêtrznego wp³ynê³a na zmia-
nê wielkoœci charakteru zlewni w stosunku do warunków
naturalnych, istniej¹cych przed rozpoczêciem zwa³owania.

Teren zwa³owiska zewnêtrznego ze
wzglêdu na sieæ hydrograficzn¹ mo¿-
na podzieliæ na szeœæ zlewni:

•   zlewnia Czerwienicy,

•   zlewnia Miedzianki,
•   zlewnia Rybiego Potoku,

•   zlewnia Krzywej Strugi,

•   zlewnia Okleœnej,

•   zlewnia Potoku Bezimiennego,
z których odprowadza siê rocznie

ok. 7 mln m3 wód opadowych, w tym
z terenów KWB „Turów” S.A. oko³o
3 mln m3.

W 2003 roku przep³ywy w poszcze-
gólnych ciekach przedstawia³y siê na-
stêpuj¹co:

• potok Czerwienica – od 0,006 m3/s (25.06.)
do 0,058 m3/s (20.03.)

• sprowadzenie z GRN do Miedzianki – od 0,0004 m3/s
(29.04. i 19.11.) do 0,062 m3/s (09.10.)

• Rybi Potok – od 0,0029 m3/s (05.08.)
do 0,014 m3/s (09.10.)

• Krzywa Struga – od 0,002 m3/s (29.05.)
do 0,035 m3/s (23.09.)

• Okleœna – od 0,000 m3/s (29.05.; 25.06.; 23.09;
09.10.; 04.11.) do 0,0074 m3/s (20.03.)

• Potok Bezimienny – od 0,001 m3/s (04.11.)
do 0,01 m3/s (20.03.)
Re¿im zasobów wodnych cieków w obszarze oddzia-

³ywania KWB „Turów” S.A. w istotny sposób kszta³tuj¹ opa-
dy. Rozk³ad przep³ywów i opadów wykazuje synchroni-
zacjê zmiennoœci przep³ywów i opadów na wszystkich

Fot. 1. Zrekultywowane zbocze
zwa³owiska zewnêtrznego.

Fot. 3. Zbiornik retencyjno–osadowy na przedpolu
zwa³owiska zewnêtrznego.

Fot. 2. Sprowadzenie skarpowe wód
wykonane z elementów siatko–
kamiennych (w trakcie budowy

i w trakcie eksploatacji.
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ciekach w czasie wystêpowania kilkudniowych zwiêkszo-
nych opadów w wysokoœci powy¿ej 50 mm.

Pod wzglêdem oceny wysokoœci opadów atmosferycz-
nych lato 2003 nale¿a³o do bardzo suchych (51–89% nor-
my). Ostroœæ suszy potêgowa³y wysokie temperatury po-
wietrza, niskie wartoœci wilgotnoœci wzglêdnej i bardzo
wysokie nas³onecznienie. Nastêpstwem suszy atmosferycz-
nej by³o obni¿enie siê poziomów wód powierzchniowych
i podziemnych oraz wystêpowanie g³êbokich ni¿ówek, co
w roku 2003 mia³o równie¿ miejsce na ca³ym obszarze
zwa³owiska. Szczegó³owa analiza rozk³adu przep³ywów
codziennych w odniesieniu do opadów atmosferycznych
potwierdzi³a znaczne zmniejszenie siê przep³ywów na po-
cz¹tku lutego. Bardzo niskie wartoœci przep³ywów z nie-
wielkimi wahaniami utrzymywa³y siê od kwietnia przez ca³y
okres pó³rocza letniego. Monitorowane cieki wielokrotnie
wykazywa³y wartoœci przep³ywów na poziomie 5 l/s i ni¿-
szym.

Charakter sk³adowanego na zwa³owisku nadk³adu
(zwi¹zki siarczkowe) powoduje, ¿e wody opadowe z owe-
go obszaru maj¹ odczyn kwaœny (pH oko³o 4 – tak jak grunt
zwa³u), zawieraj¹ du¿¹ iloœæ siarczanów oraz ponadnor-
mowe iloœci zawiesin. Zawiesinê tworz¹ znajduj¹ce siê
w wodzie cz¹stki o charakterze koloidalnym (drobnody-

spersyjny kaolinit o wzorze chemicznym Al2Si2O5(OH)4). Dla-
tego te¿, oprócz oczyszczania wód z zawiesiny, od 1995
roku prowadzone s¹ zabiegi wapnowania wód, co powo-
duje stabilizacjê ich odczynu na poziomie pH 6,5–8,5. Od
kilku lat stosuje siê tak¿e zabiegi odsiarczania przy u¿yciu
preparatu glinowo–wapiennego.

Dziêki wy¿ej wymienionym zabiegom parametry wód
nie przekraczaj¹ norm okreœlonych w rozporz¹dzeniu Mi-
nistra Œrodowiska z 8 lipca 2004 roku w sprawie warun-
ków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla œrodowiska wodnego. Zgodnie z nim nor-
ma dla:

• zawiesiny ogólnej wynosi – 35 mg/l

• siarczanów – 500 mg/l

• odczynu – pH 6,5–8,5

Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ wyniki analiz jakoœci
odprowadzanych ze zwa³owiska wód opadowych.

Dla zobrazowania skutecznoœci stosowanych procesów
oczyszczania tabela 4. przedstawia wskaŸniki zanieczysz-
czeñ z roku 1996 w poszczególnych zlewniach.

Tab. 1. Wyniki analiz zawiesiny ogólnej w poszczególnych zlewniach w okresie I–III kwarta³ 2004 roku (mg/l).

Zlewnia I kwartał II kwartał III kwartał średnia
Czerwienica: • rów C.1 8,0 3,0 6,0 5,7

• zb. OS. 24C 4,0 8,0 3,0 5,0
Miedzianka: • wylot GRN 16,0 27,0 13,0 18,7
Rybi Potok: • rów R 3,0 6,0 6,0 5,0

• spr. SP1/R.1 16,0 29,0 6,0 17,0
Krzywa Struga: • wylot ze zb. 7 7,0 14,0 3,0 8,0
Okleśna: • wylot ze zb. 3 7,0 6,0 8,0 7,0
Potok Bezimienny: • wylot ze zb. 4 8,0 6,0 3,0 5,7
 

Tab. 2. Odczyn odprowadzanych wód w okresie: luty–paŸdziernik 2004 r.

Miesiąc wylot ze zb. 3 wylot ze zb. 7 sprowadz. SP1/R1 sprowadz. GRN rów C.1
luty 6,5 – 7,6 6,5 – 7,7 6,5 – 8,3 6,5 – 8,0 6,6 – 8,0
marzec 6,6 – 7,9 6,7 – 7,7 6,6 – 8,3 6,6 – 8,3 6,9 – 8,5
kwiecień 6,9 – 7,8 6,8 – 7,6 7,1 – 7,8 6,9 – 8,2 6,9 – 8,0
maj 7,1 – 7,7 7,1 – 8,0 7,0 – 8,3 6,9 – 7,9 7,0 – 7,9
czerwiec 6,8 – 8,2 7,0 – 7,9 7,2 – 8,0 6,7 – 7,9 7,1 – 7,8
lipiec 7,7 – 8,4 7,0 – 8,3 7,3 – 8,4 6,9 – 8,0 7,0 – 7,9
sierpień 6,9 – 8,3 7,0 – 8,2 7,2 – 8,4 7,0 – 8,4 7,3 – 8,2
wrzesień 7,9 – 8,4 7,2 – 7,8 7,2 – 8,0 7,0 – 7,7 7,0 – 7,9
październik 7,7 – 8,1 7,0 – 7,8 7,4 – 8,4 6,9 – 8,0 7,0 – 7,8
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Do zabiegów wapnowania wód o odczynie pH<6,5
zostaje u¿yty tlenek wapnia (CaO), wprowadzany do wy-
typowanych sprowadzeñ sieci hydrograficznej.

Zabiegi odsiarczania prowadzone s¹ metod¹ „in situ”
wg technologii polegaj¹cej na stosowaniu sorbentu, w obec-
noœci którego znajduj¹ce siê w oczyszczanych wodach jony
SO4

2– ulegaj¹ trwa³ej chemosorbcji tworz¹c na jego po-
wierzchni trwa³y zwi¹zek. Sorbent wprowadzany jest bez-
poœrednio do istniej¹cych rowów sprowadzaj¹cych wodê
ze zwa³owiska, dziêki czemu proces odsiarczania zacho-
dzi bezpoœrednio w trakcie przep³ywu sprowadzanych wód.
Przed ich zrzutem do odbiorników naturalnych obecny
w nich sorbent usuwany jest na drodze sedymentacji w ist-
niej¹cych na zwa³owisku zbiornikach–osadnikach.

Kontrolne badania przeprowadza siê na wodzie ju¿
przefiltrowanej, po oczyszczeniu z sorbentu (miejsca po-
boru próbek znajduj¹ siê tu¿ przed po³¹czeniami sieci od-
wadniaj¹cych z naturalnymi odbiornikami). Do badanej
wody dodaje siê roztwór kwasu solnego oraz roztwór chlor-
ku barowego. W otrzymanym roztworze pojawia siê za-
wiesina. Powstaje ona w wyniku po³¹czenia siê jonów siar-
czanowych z jonami barowymi (to w³aœnie siarczan baro-

wy utrzymuje siê w postaci zawiesiny). Gêstoœæ optyczna
zmêtnienia jest proporcjonalna do zawartoœci siarczanów.
Powsta³e zmêtnienie porównuje siê wizualnie z wzorcami
o okreœlonej zawartoœci jonów siarczanowych.

Badania zawartoœci zawiesiny ogólnej w wodach spro-
wadzanych ze zwa³owiska wykonuje siê wy³¹cznie w wa-
runkach laboratoryjnych.

Dzia³ania Kopalni w zakresie poprawy jakoœci wód do-
stosowane s¹ do wymogów Unii Europejskiej i nie kon-
centruj¹ siê wy³¹cznie na oczyszczaniu wód na zrzucie
w oczyszczalniach (technologia „koñca rury”), ale prowa-
dzone jest porz¹dkowanie ca³ego systemu odwodnienia.
Znalaz³o to odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach wielu
instytucji i komisji kontroluj¹cych, równie¿ dzia³aj¹cej na
tym terenie i prowadz¹cej monitoring jakoœci wód Komisji
do spraw Wspó³pracy na Wodach Granicznych.

Magdalena Jakubowska
Maciej Kozak

Dzia³ Ochrony Œrodowiska i Wyw³aszczeñ
KWB „Turów” S.A.

Tab. 3. Skutecznoœæ odsiarczania wód w okresie: luty–paŸdziernik 2004 r.

II 1376 817 40,6 1373 803 41,5 1377 653 52,6 1007 533 47,1 1455 816 43,9
III 1568 833 46,9 1514 825 45,5 1411 774 45,1 1008 539 46,5 1729 974 43,7
IV 1559 856 45,1 1545 870 43,7 1502 818 45,5 1094 418 61,8 1879 971 48,3
V 1323 746 43,6 1402 779 44,4 1181 658 44,3 946 413 56,3 1387 748 46,1
VI 1232 574 53,4 1447 652 55,0 1197 572 52,2 950 265 72,1 1404 634 54,8
VII 1371 751 45,2 1454 689 52,6 1242 669 46,1 929 285 69,3 1440 692 52,0
VIII 1533 483 68,5 1805 771 57,3 1564 594 62,0 1178 383 67,4 1755 785 55,3
IX 1230 353 71,3 1531 704 54,0 1328 570 57,1 985 363 63,2 1417 745 47,4
X 1098 354 67,8 1134 630 44,4 1346 489 63,7 771 349 54,7 1180 615 47,9
 

Tab. 4. WskaŸniki zanieczyszczeñ wód w 1996 r. w poszczególnych zlewniach.

lp. wskaźnik jedno- Czerwienica Miedzianka Rybi Krzywa Okleśna Potok
stka Potok Struga Bezimienny

śr. max śr. max śr. max śr. max śr. max śr. max
1 zawiesina mg/l 48 817 142 4190 271 4624 68 395 25 788 44 308
2 siarczany mg/l 449 580 866 1075 980 1250 376 720 811 1140 809 986
3 odczyn pH 7,25 7,7 6,65 7,3 6,9 7,3 6,7 7,6 6,28 7,3 6,83 7,4
 

miesiąc Okleśna rów R Sprowadzenie SPI/R1 Sprowadzenie GRN rów C.1
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Wstępne badania zużytych torfów
(borowin) jako adsorbentów

Celem przeprowadzonych badañ by³o zbadanie bo-
rowiny zu¿ytej (zu¿ytych torfów leczniczych), wykorzy-
stanych w zak³adach przyrodoleczniczych, jako surow-
ca do produkcji sorbentów do oczyszczania gazów i roz-
tworów.

Przedmiot badań
Do badañ zosta³a u¿yta borowina z dwóch torfowisk:

ze z³o¿a Ko³obrzeg I (z³o¿e typu niskiego) i ze z³o¿a Skal-
no–Izera X (z³o¿e typu wysokiego). Próbki borowin do ba-
dañ uzyskano z wyrobisk (borowina œwie¿a) i silosów,
w których trzymano zu¿yt¹ borowinê.

Borowina pochodz¹ca ze z³o¿a jest rozdrabniana przez
zmielenie, a nastêpnie podgrzewana w kot³ach do tempe-
ratury 90°C. Czas podgrzewania wynosi jedn¹ godzinê.
Borowinê podgrzewa siê do tak wysokiej temperatury, aby
znajduj¹ce siê w niej bakterie chorobotwórcze uleg³y znisz-
czeniu. Taka temperatura i czas ogrzewania s¹ wystarcza-
j¹ce do eliminacji bakterii chorobotwórczych z borowiny.
Tak przygotowana borowina zosta³a wykorzystana do ok³a-
dów leczniczych lub k¹pieli borowinowych. Po wykorzy-
staniu do celów leczniczych borowina zosta³a poddana
le¿akowaniu w specjalnie do tego celu przystosowanych
silosach.

Próbki pobrane z silosu i œwie¿e próbki pobrane bez-
poœrednio ze z³o¿a zosta³y poddane dalszym badaniom.
Oznaczenia próbek przedstawia tabela 1.

astosowanie torfu w Polsce
datuje siê ju¿ od XI wieku. Torf
stosowano jako opa³ oraz do

ocieplania domostw. Od XIX wieku
wiêkszoœæ tego surowca by³a u¿ywa-
na na potrzeby rolnictwa, tylko nie-
wielka iloœæ by³a wykorzystywana
jako surowiec balneologiczny. W Pol-
sce zu¿ycie borowiny maleje od 1983
roku. Wi¹¿e siê to z zamykaniem za-
k³adów wykorzystuj¹cych j¹ do ce-
lów leczniczych. Do 1983 roku zu¿y-
wano oko³o 1.500 m3 borowiny, tj.
oko³o 1.485 ton rocznie. Od 1998
roku jej zu¿ycie utrzymuje siê na jed-
nakowym poziomie i wynosi oko³o
900 m3, tj. 880 ton rocznie [1–6].

Z³o¿a torfowe dziêki charaktery-
stycznym zbiorowiskom roœlinnym
znajduj¹cym siê w ró¿nej fazie roz-
k³adu stanowi¹ cenny materia³ sto-
sowany w lecznictwie. Torfy leczni-
cze, czyli borowiny stosowane s¹
w klasycznych zabiegach leczniczych

(k¹piele, pasty i in.), w których wykorzystuje siê ich dzia³a-
nie termiczne, mechaniczne, fizykochemiczne, hormonal-
ne, enzymatyczne, immunologiczne, bodŸcowe i bakte-
riologiczne [7, 8].

Torf zalicza siê do naturalnych sorbentów i materia³ów
jonowymiennych. Rolê centrów jonowymiennych w torfie
spe³niaj¹ kwaœne grupy funkcyjne karboksylowe i fenolo-
we. W literaturze obcojêzycznej jest wiele prac na temat
otrzymywania z torfów sorbentów wêglowych o szero-
kim zastosowaniu, a tak¿e jonowymiennych materia³ów
stosowanych do oczyszczania œcieków przemys³owych [9,
10, 11, 12]. W Polsce, poza pracami badawczymi, istnieje
ma³e zainteresowanie zastosowaniem torfów jako sorben-
tów. Obecnie istnieje zapotrzebowanie na sorbenty do
oczyszczania wód i odzysku metali z roztworów produk-
cyjnych oraz do usuwania toksycznych zwi¹zków z gazów,
stanowi¹ one powszechnie poszukiwane materia³y.

Jadwiga
Wiêckowska

Danuta Szyszka

Z

Tabela.1. Oznaczenia próbek
poddanych badaniom.

Rodzaj próbki próbki
próbki ze Świeradowa z Kołobrzegu

Zdroju ze złoża ze złoża
 Skalno–Izera X Kołobrzeg I

Próbka świeża ŚW KW

Próbka zużyta ŚL KZ
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Metodyka badań
Borowinê zu¿yt¹ i œwie¿¹ poddano analizie technicz-

nej i chemicznej. Analizê techniczn¹ (zawartoœæ wilgoci,
popio³u, czêœci lotnych) oznaczono zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi normami: PN–G–04597; 1997, PN–G–04596; 1997,
PN–G–80–04595;1997.

Karbonizacja badanych próbek przeprowadzona by³a
w temperaturze 500°C i 700°C w atmosferze beztlenowej.
Aby wyeliminowaæ wp³yw tlenu próbkê przep³ukiwano
azotem. Po osi¹gniêciu ¿¹danej temperatury próbkê trzy-
mano jeszcze w temperaturze 500°C lub 700°C przez pó³
godziny. Tak przygotowane próbki borowin poddano ba-
daniom w³aœciwoœci adsorpcyjnych. To badanie przepro-
wadzono na podstawie obliczania liczby jodowej i mety-
lenowej. Oznaczenie liczby jodowej polega³o na odmia-
reczkowaniu niezaadsorbowanego przez borowinê jodu
i obliczeniu wartoœci liczby jodowej (LJ) w mg:

LJ=((Vœlepej próby – V1) ´ C1 ´126,92)/mx

gdzie:

Vœlepej próby – objêtoœæ roztworu tiosiarczanu sodowego
zu¿ytego do zmiareczkowania œlepej próby

V1 – objêtoœæ roztworu tiosiarczanu sodowego zu¿yte-
go do miareczkowania próbki w³aœciwej

C1 – stê¿enie tiosiarczanu sodowego [mol/l]

126,92 – masa 1 mola jodu [g]

mx – masa próbki borowiny u¿ytej do oznaczenia [g]
Oznaczenie liczby metylenowej przeprowadzono na

podstawie normy PN–82 C–97555.03.

Metoda oznaczenia polega³a na zmierzeniu objêtoœci
roztworu b³êkitu metylowego, odbarwionego przez sta³¹
masê borowiny. Odbarwienie oceniano wizualnie. Adsorp-
cja SO2 z gazów polega³a na przepuszczaniu przez war-
stwê adsorbentu (borowiny) gazu modelowego zawiera-
j¹cego SO2. Nie zaadsorbowany przez badan¹ próbkê
dwutlenek siarki by³ poch³aniany i utleniany w roztworze
wody utlenionej do SO3, nastêpnie utworzony kwas siar-
kowy by³ miareczkowany ³ugiem sodowym w obecnoœci
czerwieni Kongo. Ca³kowit¹ iloœæ SO2 zaadsorbowan¹ przez
1 g adsorbentu obliczono przez zsumowanie iloœci SO2
zaadsorbowanych w ci¹gu poszczególnych cykli:

SO2c = SO2(1) + SO2(2) + SO2(3) + SO2(n)

Adsorpcjê metali z roztworów wodnych przeprowa-
dzono jedynie dla jonów kadmu jako jednego z bardziej
toksycznych metali. Adsorpcja ta polega³a na adsorbowa-
niu z roztworu wodnego jonów kadmu przez badan¹ prób-
kê. Stê¿enie kationów kadmu po procesie adsorpcji ozna-
czono metod¹ spektrometrii plazmowej ICP na aparacie
PV 700 firmy Philips.

Omówienie wyników badań
W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e

borowiny ze z³ó¿ Skalno–Izera X i Ko³obrzeg I charaktery-
zuj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹ popio³u wynosz¹c¹ oko³o 30%.
Zawartoœæ czêœci lotnych w borowinie wynosi oko³o 40%,
przy czym borowina zu¿yta zawiera nieco wiêcej czêœci
lotnych (tab. 2).

Aby zwiêkszyæ powierzchniê wewnêtrzn¹ borowin pod-
dano je procesowi karbonizacji. Karbonizacjê przeprowa-
dzono w temperaturach 500 i 700°C. Wydajnoœæ karboni-
zatu maleje wraz ze wzrostem temperatury karbonizacji,
w temperaturze 500°C wydajnoœæ ta wynosi oko³o 60%
mas. i spada do 48% mas. w temperaturze 700°C w sto-
sunku do pocz¹tkowej masy borowin. Karbonizacja mia³a
na celu nie tylko rozwiniêcie struktury mikroporowatej, lecz
tak¿e zniszczenie ewentualnych bakterii chorobotwórczych
zawartych w zu¿ytych borowinach.

Tabela 2. Wyniki analizy
technicznej badanych borowin.

Próbka KW KZ ŚW ŚL
Wilgotność
przemijająca 51,82 55,80 68,15 68,38
[% mas.]
Wilgotność
analityczna 11,44 6,68 7,46 7,56
[% mas.]
Wilgotność
całkowita 63,26 62,48 75,61 75,94
[% mas.]
Popiół [Aa] 30,59 43,58 30,62 33,53
Części
lotne [Va] 39,00 43,92 39,90 41,80
 

Tabela 3. Oznaczenie pozosta³oœci
po karbonizacji badanych borowin

Próbka Temperatura Pozostałość
karbonizacji po karbonizacji

[°C] [% mas.]

KW 500 61,04
700 49,86

KZ 500 58,95
700 48,78

ŚW 500 56,98
700 47,79

ŚL 500 59,59
700 47,58
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Otrzymane z borowin adsorbenty poddano oznacze-
niom liczby jodowej i metylenowej. Pierwsza liczba okre-
œla zdolnoœæ adsorbentu do poch³aniania ma³ych cz¹stek,
natomiast druga okreœla zdolnoœæ adsorpcji du¿ych cz¹-
stek. Je¿eli adsorbent ma du¿¹ liczbê jodow¹ oznacza to,
¿e jego powierzchnia wewnêtrzna zbudowana jest
w znacznej czêœci z mikroporów o rozmiarach wiêkszych
od rozmiarów cz¹steczki jodu (>0,8 nm).

Z wykresu 1 wynika, ¿e wiêksz¹ wartoœæ liczby jodowej
(LJ) mia³y próbki œwie¿e pochodz¹ce ze z³o¿a Ko³obrzeg I
w porównaniu z próbkami pochodz¹cymi ze z³o¿a Skal-
no–Izera X. Próbki borowiny zu¿ytej mia³y wiêksz¹ war-

toœæ liczby jodowej ni¿ próbki borowiny wyjœciowej. Naj-
wiêksz¹ wartoœæ LJ uzyska³y karbonizaty otrzymane w tem-
peraturze 700°C, karbonizaty otrzymane w temperaturze
500°C wykaza³y najmniejsz¹ liczbê jodow¹.

Wartoœci liczby metylenowej próbek przed i po karbo-
nizacji zmieniaj¹ siê w znacz¹cy sposób. Najwiêksz¹ war-
toœæ liczby metylenowej wykazuj¹ próbki karbonizawane
w temperaturze 500°C, LM=8 dla borowiny ŒW i LM=9
dla borowiny KW. Proces karbonizacji w temperaturze
500°C spowodowa³ rozwiniêcie mezoporów, natomiast
w temperaturze 700°C zmieni³a siê struktura porów boro-
winy i wartoœæ LM spad³a.

Wykres 1. Wartoœci liczby jodowej badanych próbek.

Wykres 2. Adsorpcja SO2 z próbek wyjœciowych.
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W celu wykazania mo¿liwoœci zastosowania zu¿ytych
borowin jako adsorbentów wykonano adsorpcjê SO2 z ga-
zów (wykres 2) oraz adsorpcjê jonów metali z roztworów
wodnych (wykres 3).

Badane borowiny wykazuj¹ przydatnoœæ do usuwania
SO2 z gazów. Wiêksz¹ iloœæ SO2 zaadsorbowa³y borowiny
pochodz¹ce ze z³o¿a Skalno–Izera X ni¿ ze z³o¿a Ko³obrzeg
I. Karbonizacja w temperaturze 700°C spowodowa³a zwiêk-
szenie adsorpcji SO2 o 50%. Najwiêksz¹ adsorpcj¹ SO2 cha-
rakteryzowa³y siê próbki po karbonizacji w temperaturze
700°C pochodz¹ce ze z³o¿a Skalno–Izera X. Iloœæ zaadsor-
bowanego SO2 wynosi³a oko³o 80 mg SO2/g adsorbentu

(wykres 3). Proces karbonizacji badanych borowin spowo-
dowa³ zwiêkszenie iloœci zaadsorbowanego SO2 o ponad
10 mg SO2/g adsorbentu zarówno dla borowin pochodz¹-
cych za z³o¿a Skalno–Izera X, jak i Ko³obrzegu I.

Na wykresie 4 przedstawiono stopieñ oczyszczenia roz-
tworu przez karbonizaty borowiny œwie¿ej i zu¿ytej po-
chodz¹ce za z³o¿a Ko³obrzeg I. Próbki borowiny œwie¿ej
i zu¿ytej pochodz¹ce ze z³o¿a Ko³obrzeg I usuwa³y jony
kadmu z roztworów wodnych w wiêkszym stopniu ni¿ bo-
rowiny pochodz¹ce ze z³o¿a Skalno–Izera X, przy czym bo-
rowiny zu¿yte by³y lepszym adsorbentem ni¿ œwie¿e boro-
winy.

Wykres 3. Adsorpcja SO2 na karbonizatach borowinowych.

Wykres 4. Adsorpcja jonów kadmu przez próbki œwie¿e i zu¿yte.
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W przypadku borowiny œwie¿ej widaæ wyraŸnie, ¿e pro-
ces karbonizacji w temperaturze 700°C podnosi znacznie
efektywnoœæ procesu oczyszczania, natomiast w przypad-
ku borowin zu¿ytych proces karbonizacji nie ma istotnego
wp³ywu na stopieñ usuwania jonów kadmu.

W przypadku borowiny pochodz¹cej ze z³o¿a Skalno–
Izera X karbonizacja próbki œwie¿ej pogarsza skutecznoœæ
usuwania kadmu z roztworu. W przypadku borowiny zu-
¿ytej proces karbonizacji w temperaturze 700°C zwiêkszy³
stopieñ usuniêcia kadmu z roztworu wodnego. Do oczysz-
czenia roztworu najskuteczniejsza jest borowina zu¿yta.
Borowina ta oczyszcza w 99% mas. badany roztwór. Dla
próbek pochodz¹cych ze z³o¿a Ko³obrzeg I proces karbo-
nizacji nie jest przydatny, poniewa¿ nie zmienia on sku-
tecznoœci oczyszczania roztworu, natomiast borowina
œwie¿a, pochodz¹ca z tego z³o¿a wykazuje 70% mas. sku-
tecznoœci oczyszczania roztworów wodnych z kadmu.
Próbki poddane procesowi karbonizacji w temperaturze
700°C zwiêkszaj¹ skutecznoœæ oczyszczania do 99% mas.
Borowiny z³o¿a Skalno–Izera X w porównaniu z borowi-
nami ze z³o¿a Ko³obrzeg I wykazuj¹ zdecydowanie gorsze
w³asnoœci usuwania jonów metali z roztworów wodnych,
przy czym borowiny œwie¿e i zu¿yte wykazuj¹ podobne
w³aœciwoœci. Borowiny œwie¿e karbonizowane w tempe-
raturze 500°C i 700°C maj¹ o po³owê ni¿sze wartoœci usu-
wania kadmu z roztworów wodnych ni¿ borowina zu¿yta.
W przypadku borowiny zu¿ytej proces karbonizacji w tem-
peraturze 700°C zwiêkszy³ skutecznoœæ adsorpcji jonów
kadmu. Ma³a zdolnoœæ oczyszczania roztworów z jonów
kadmu przez borowinê pochodz¹c¹ za z³o¿a Skalno–Izera
X jest prawdopodobnie zwi¹zane z ma³ym stopniem roz-
k³adu. Borowinê pochodz¹c¹ ze z³o¿a Ko³obrzeg I cechuje
wysoka adsorpcja jonów kadmu z roztworów wodnych.
Dla borowiny zu¿ytej pochodz¹cej ze z³o¿a Ko³obrzeg I
proces karbonizacji nie jest konieczny, poniewa¿ skutecz-
noœæ oczyszczenia przez próbkê wyjœciow¹ jest bardzo
wysoka. Borowina ta charakteryzuje siê znacznym stop-
niem rozk³adu.

Wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników mo¿na stwierdziæ,

¿e borowiny ze z³o¿a Ko³obrzeg I i Skalno–Izera X mog¹
byæ zastosowane jako adsorbenty do oczyszczania gazów
i usuwania metali z roztworów.

Karbonizaty borowiny charakteryzuj¹ siê nisk¹ liczb¹
jodow¹ i ma³¹ liczb¹ metylenow¹. Spowodowane to jest
s³abo rozwiniêt¹ struktur¹ mezoporów i mikroporów. Kar-
bonizacja próbek w temperaturze 500°C zmniejszy³a war-
toœæ liczby jodowej, po karbonizacji próbek w temperatu-
rze 700°C wartoœæ liczby jodowej wzros³a dwukrotnie w po-
równaniu z próbkami wyjœciowymi. Najlepsz¹ adsorpcj¹
SO2 odznaczaj¹ siê próbki borowiny zu¿ytej po karboniza-
cji w temperaturze 700°C. Wiêksz¹ wartoœæ adsorpcji SO2
maj¹ próbki pochodz¹ce ze z³o¿a Skalno–Izera X. Roztwór
zawieraj¹cy kationy kadmu by³ najlepiej oczyszczany przez

karbonizat borowiny pochodz¹cej ze z³o¿a Ko³obrzeg I
i karbonizat otrzymany z borowiny zu¿ytej pochodz¹cej
ze z³o¿a Skalno–Izera X oraz przez zu¿yte borowiny po-
chodz¹ce z tego samego z³o¿a, le¿akowane w silosach,
jak i ich karbonizaty. Skutecznoœæ oczyszczania przez te
borowiny wynosi ponad 99%. W przypadku borowiny ze
z³o¿a Skalno–Izera uzyskano tak¿e najwy¿sze wartoœci ad-
sorpcji jonów Cd, lecz nie tak wysokie jak dla (skutecznoœæ
50–60%) z³o¿a Ko³obrzeg I. Wynika z tego, ¿e technologia
przygotowania borowin dla celów leczniczych oraz ich le-
¿akowanie powoduje zmniejszenie ich tekstury, co wp³y-
wa korzystnie na proces adsorpcji jonów metali z roztwo-
rów wodnych.

Przeprowadzone wstêpne badania nad wykorzystaniem
zu¿ytych borowin wskazuj¹ na mo¿liwoœæ ich stosowania
do procesów adsorpcyjnych.

prof. Jadwiga Wiêckowska, dr in¿. Danuta Szyszka1

Wspó³autorzy: Helena Górecka2,
Irena Gerus–Piasecka3, Marian Starmach4

1 Wydzia³ Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii
Politechniki Wroc³awskiej

2 Wydzia³ Chemiczny Politechniki Wroc³awskiej, Instytut
Technologii Nieorganicznej
i Tworzyw Sztucznych PWr

3 emeryt (Wydzia³ Chemiczny Politechniki
Wroc³awskiej, Instytut Chemii i Technologii
Nafty i Wêgla)

4 absolwent WGGiG PWr

Politechnika Wrocławska
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STOSOWANE SKRÓTY:

KW 500 próbka pobrana ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 500°C

KW 700 próbka pobrana ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 700°C

KZ 500 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 500°C

KZ 700 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 700°C

SW 500 próbka pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 500°C

SW 700 próbka pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 700°C

SL 500 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 500°C

SL 700 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 700°C

KW 500 próbka pobrana ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 500°C

KW 700 próbka pobrana ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 700°C

KZ 500 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 500°C

KZ 700 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a KO£OBRZEG I po karbonizacji w temperaturze 700°C

ŒW 500 próbka pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 500°C

ŒW 700 próbka pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 700°C

ŒL 500 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 500°C

ŒL 700 próbka zu¿yta pochodz¹ca ze z³o¿a SKALNO–IZERA X po karbonizacji w temperaturze 700°C

 

Politechnika Wrocławska



50 Węgiel  Brunatny nr  4 (49) 2004 r.

Górniczy flash

Górniczy flash

Zastosowanie pojazdów specjalnych
w energetyce

W dniach 21–22 paŸdziernika br. w Wörth–Walter-
shausen (Niemcy) odby³o siê europejskie sympozjum
pt. „Zastosowanie pojazdów specjalnych w energety-
ce” prezentuj¹ce samochody Multicar i Mercedes–Uni-
mog. W konferencji tej udzia³ wziêli przedstawiciele
bran¿y energetycznej z ca³ej Europy. Polskê reprezen-
towali przedstawiciele m.in. z: Elektrowni Opole SA,

Elektrowni Turów S.A. (Eltur–Trans, Eltur–Serwis), Ko-
palni Wêgla Brunatnego „Turów” S.A., Kopalni Wêgla
Brunatnego „Konin” SA oraz Koncernu Energetyczne-
go „EnergiaPro” S.A. W trakcie sympozjum odczytano
nastêpuj¹ce referaty:

1) Nowoczesne metody podczas konserwacji i napraw
w sektorze energetycznym – wyk³adowc¹ by³ Jörg
Adamus z Vattenfall Europe Generation AG&Co KG;

2) Wymagania wysokiej „mobilnoœci” i funkcjonalno-
œci pojazdów wykorzystywanych w sektorze ener-

getycznym pojazdami Unimog – wyk³adowc¹ by³
Martin Flamer z Daimler–Chrysler AG Produktbe-
reich Unimog/Sonderfahrzeuge;

3) Rola ciœnienia w ogumie-
niu pojazdów podczas pracy
w zmiennych warunkach te-
renowych – wyk³adowc¹ by³
prof. dr Ludwig Volk z Poli-
techniki „Sudwestfalen”.

W czêœci praktycz-
nej odby³a siê prezen-
tacja pojazdów spe-
cjalnych wraz z oprzyrz¹dowaniem maj¹cym zastoso-
wanie w energetyce i kopalniach wêgla brunatnego.
£¹cznie zademonstrowano ok. 30 pojazdów z ró¿ny-
mi nadbudowami. Podczas demonstracji na poligonie
doœwiadczalnym wszyscy uczestnicy mieli mo¿liwoœæ
indywidualnej jazdy i przetestowania pojazdów w trud-
nych warunkach terenowych.

Celem szkolenia by³o przedstawienie uczestnikom
najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ transportowych po-
³¹czonych z wielofunkcyjnoœci¹ pojazdów wykorzysty-
wanych w sektorze energetycznym w Niemczech.
Szczególnie zwrócono uwagê na olbrzymie oszczêd-
noœci przy stosowaniu pojazdów wielofunkcyjnych, nie-
zawodnoœæ pojazdów i ich „mobilnoœæ” w trudnych
warunkach terenowych, ró¿norodnoœæ oprzyrz¹dowa-
nia o wysokich parametrach roboczych oraz bezpie-
czeñstwo pracowników.

Janusz Malanowicz

INNE
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Koncert Charytatywny w Domu Strażaka
3 paŸdziernika br. w sali widowiskowej Domu Stra-

¿aka w Turku odby³ siê zorganizowany ju¿ po raz czwar-
ty Koncert Charytatywny VIP–ów. Impreza po³¹czona
by³a z licytacj¹ wartoœciowych gad¿etów przekazanych
przez znane osobistoœci na rzecz ufundowania stypen-
diów dla uzdolnionych m³odych uczniów pochodz¹-
cych z biednych rodzin. Jak co roku na scenie wyst¹pi-
³y osoby znane, lubiane i szanowane w lokalnym œro-
dowisku: przedsiêbiorcy, prezesi i dyrektorzy firm, dzia-
³acze spo³eczni oraz Chór Nauczycielski. Zarz¹d KWB
„Adamów” SA brawurowo wykona³ z aplauzem przy-
jête dwie piosenki pt. „Konik” oraz „Recydywiœci”. Pod-
czas aukcji zebrano rekordow¹ kwotê 9.860 z³, zaœ za
najwy¿sz¹ cenê 3.000 z³ wylicytowano reprint Konsty-
tucji 3–go Maja. Goœciem specjalnym i gwiazd¹ kon-
certu by³a Reni Jusis.

Ważne dyrektywy
Górnictwo, podobnie jak wiêkszoœæ bran¿ w Unii

Europejskiej, nie posiada dotychczas w³asnych, odrêb-
nych œrodowiskowych aktów prawnych. Jednak¿e
w niektórych przyjêtych ju¿ dyrektywach znajduj¹ siê
liczne odniesienia do tego sektora gospodarki.

Projekty inwestycji górniczych znajduj¹ siê w za-
kresie dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997
(Council Directive 97/11/EC amending Directive 85/337/EC
on the assessment of the effects of certain public and
private projects on the environment) w sprawie od-
dzia³ywania na œrodowisko niektórych publicznych
i prywatnych projektów.

Dyrektywa ramowa Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 60/2000/WE z dnia 23 paŸdziernika 2000 roku
w sprawie ustanowienia dla Wspólnoty programu
przedsiêwziêæ w zakresie polityki wodnej (Directive
2000/60 EC of the European Parliament and of the
Council establishing a framework for comunity action
in the field of water policy) tzw. Dyrektywa ramowa
wodna, definiuje podstawowe pojêcia zwi¹zane z go-
spodark¹ wodn¹, oraz przedstawia harmonogram za-
dañ niezbêdnych do przeprowadzenia w aspekcie
ochrony œrodowiska wodnego.

Obecnie w organach Wspólnoty Europejskiej trwaj¹
prace legislacyjne nad projektem dyrektywy dotycz¹-
cej odpadów pochodz¹cych z przemys³ów wydobyw-
czych (Directive of the European Parliament and of the
Council on the management of waste from the extrac-
tive industries) oraz projektem dyrektywy dotycz¹cej
ochrony wód podziemnych (Directive of the European
Parliament and of the Council on the protection of
groundwater against pollution).

Szczególne znaczenie dla przemys³u wêgla brunat-
nego ma projektowana dyrektywa w sprawie odpa-
dów pochodz¹cych z przemys³ów wydobywczych, któ-
ra jeœli zostanie przyjêta, bêdzie pierwsz¹ œrodowisko-
w¹ dyrektyw¹ bezpoœrednio skierowan¹ do bran¿y
górniczej. Przyjêcie tej dyrektywy, która swym zakre-
sem obejmowaæ bêdzie prawdopodobnie równie¿ nad-
k³ad z kopalñ wêgla brunatnego bêdzie skutkowa³o
koniecznoœci¹ wydania nowego krajowego aktu praw-
nego reguluj¹cego problematykê odpadów z przemy-
s³u wydobywczego (w tym nadk³adu z kopalñ wêgla
brunatnego) lub dostosowanie do nowej dyrektywy
obowi¹zuj¹cych przepisów w szczególnoœci „Ustawy
o odpadach”.

Poœrednio z górnictwem wêgla brunatnego zwi¹-
zane s¹ dyrektywy dotycz¹ce emisji gazów ze spalania
wêgla brunatnego. Nale¿¹ do nich:

• Dyrektywa 2001/80/EC w sprawie kontroli emisji z du-
¿ych elektrowni cieplnych o mocy powy¿ej 50 MW

(LCPD), która okreœla standardy emisji dla py³ów, SO2
i NOx oraz limity zanieczyszczeñ dla SO2 i NOx,

• Dyrektywa 96/61/EC dotycz¹ca zintegrowanej kon-
troli i zapobiegania zanieczyszczeniom (IPPCD),
która wymaga wprowadzania jednolitego systemu
wydawania koncesji (pozwoleñ) w zakresie ochro-
ny œrodowiska, który bêdzie stosowany wobec nie-
których procesów przemys³owych, w³¹cznie ze sto-
sowanymi w elektrowniach o mocy cieplnej ponad
50 MW, oraz

• Dyrektywa 2001/81/EC w sprawie krajowych po-
ziomów emisji niektórych zanieczyszczeñ do po-
wietrza atmosferycznego.

Ponadto Komisja Europejska pracuje nad dokumen-
tami, które mog¹ mieæ wp³yw na przysz³e ustawodaw-
stwo Unii Europejskiej w zakresie dotycz¹cym wêgla
brunatnego. S¹ to „Strategia dotycz¹ca rtêci”, „Stra-
tegia ochrony przed odpadami i recyclingu odpadów”
oraz „Strategia dotycz¹ca ochrony gleb”.

KWB „Adamów” SA

PPWB
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Otwarte spotkanie
przedsiębiorców TIG–u w kopalni

1 paŸdziernika br. w Klubie „Barbórka” – Kopalnia
Wêgla Brunatnego „Adamów” SA by³a gospodarzem
„Otwartego spotkania” przedsiêbiorców zrzeszonych
w Tureckiej Izbie Gospodarczej. Prezes Zarz¹du Jan Pa-
ku³a przywita³ cz³onków Izby oraz zaprezentowa³
uczestnikom spotkania nasz¹ kopalniê. Ponadto po-
zostali Cz³onkowie Zarz¹du przedstawili dzia³alnoœæ
w swoich pionach. Nastêpnie uczestnicy spotkania wy-
jechali zwiedzaæ kopalniane odkrywki oraz zrekulty-
wowane tereny poeksploatacyjne o kierunku leœnym,
rolnym i wodnym, z których najwiêkszym osi¹gniêciem
jest przekazany gminie zbiornik wodny w Przykonie,
z przeznaczeniem tak¿e pod rekreacjê.

Kierownik Dzia³u Robót Górniczych Odkrywki „Ada-
mów” Zbigniew Rabêda oraz Zastêpca Kierownika
Dzia³u Technologii Górniczej Andrzej Perliñski pokaza-
li zwiedzaj¹cym z tarasu widokowego odkrywki „Ada-
mów” i „KoŸmin” oraz omówili pracê uk³adu K–T–Z
(koparka–taœmoci¹g–zwa³owarka), sposoby eksploata-
cji wêgla i zdejmowania nadk³adu, a tak¿e odwodnie-
nia odkrywek. Zwiedzaj¹cy zdziwieni byli wielkoœci¹
eksploatowanych w kopalni maszyn podstawowych
oraz ogromem mas ziemnych, które nale¿y przemie-
œciæ, aby odkryæ pok³ady wêgla brunatnego. Nastêp-
nie ponownie w Klubie „Barbórka” odby³o siê podsu-
mowanie wizyty przedsiêbiorców w naszej kopalni,
gdzie uczestnicy dzielili siê wra¿eniami z pobytu w na-
szej firmie. Podsumowuj¹c spotkanie Prezes Tureckiej
Izby Gospodarczej Jan Miller podziêkowa³ Prezesowi
Janowi Pakule i ca³emu Zarz¹dowi za przygotowanie
tak atrakcyjnego i ciekawego programu wizyty w ko-
palni.

Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej
W sobotê 27 listopada br. w Turku odby³ siê XIII

Barbórkowy Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Prezesa
Zarz¹du z okazji obchodów „Dnia Górnika” i Jubile-
uszu 45–Lecia KWB „Adamów' SA. W turnieju udzia³
wziê³y dru¿yny: Kopalni i Elektrowni „Be³chatów”, Ko-

palni i Elektrowni „Adamów” oraz Huty „Aluminium”
w Koninie. Po rozegraniu gier eliminacyjnych w me-
czu o III miejsce w turnieju Elektrownia „Adamów”
niespodziewanie pokona³a Elektrowniê „Be³chatów”
2:1. Natomiast w meczu fina³owym dru¿yna gospo-
darzy – Kopalnia „Adamów” pewnie pokona³a 2:0 Hutê
„Aluminium”, zdobywaj¹c tym samym okaza³y puchar
Prezesa Zarz¹du KWB „Adamów” SA.

Jubileusz 45–lecia
KWB „Adamów” SA w Turku

Tegoroczne obchody „Dnia Górnika” by³y wyj¹tko-
we, gdy¿ zbieg³y siê z jubileuszem 45–lecia KWB „Ada-
mów” SA w Turku. Z tej okazji w dniu 4 grudnia br.
odby³a siê uroczysta akademia w sali Domu Stra¿aka,
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Spó³ka „Betrans” uruchomi³a nowoczesn¹ myjniê
samochodow¹. Jest to myjnia tunelowa New Line wio-
d¹cego producenta na rynku europejskim. D³ugoœæ
transportera myjni wynosi prawie 21 metrów, pozwa-
la to na umycie od 60 do 90 samochodów na godzinê.
Dziêki temu rozwi¹zaniu bêdzie mo¿liwa obs³uga za-
równo samochodów Kopalni, jak i pojazdów prywat-
nych, bez koniecznoœci oczekiwania na mycie. Dodat-
kowa rzadka opcja mycia podwozia oraz mycie wyso-
kociœnieniowe pozwalaj¹ na oczyszczenie pojazdów
z najwiêkszych zabrudzeñ wystêpuj¹cych na samocho-
dach. Mycie odbywa siê w sposób w pe³ni zautomaty-
zowany po wybraniu jednego z mo¿liwych programów
mycia.

Kopalniane dożynki
Na tradycyjnym „Œwiêcie plonów” spotkali siê ¿ni-

wiarze – pracownicy kopalni prowadz¹cy gospodar-
stwo rolne w KWB „Be³chatów”. ̄ niwiarze i zaprosze-
ni przez nich goœcie spotkali siê w domku myœliwskim
Ko³a £owieckiego „Sokó³” na zwa³owisku zewnêtrz-
nym. Spotkali siê rolnicy, Zarz¹d kopalni oraz ludzie
odpowiedzialni za dbanie o œrodowisko naturalne
i przywracanie poeksploatacyjnych terenów zasobom
naturalnym.

W tym roku zbierano plony z 25 hektarów obsia-
nych owsem. Gospodarstwo uzyska³o 79 ton, co da³o
niez³y plon, bo 31,5 kwintala z hektara. Ponadto zo-
sta³o zebrane ¿yto z samosiewów na gruntach wcze-
œniej uprawianych. Wiêkszoœæ zbiorów trafi³a do oœrod-
ka „Wawrzkowizna”, czêœæ przeznaczono na zasiewy,
reszta – prawie 43 tony – zosta³a sprzedana.

Nasze spółki się rozwijają
Spó³ki KWB „Be³chatów” SA w ostatnim czasie do-

kona³y dwóch ciekawych inwestycji. Chc¹c byæ dalej
postrzeganym na rynku jako powa¿ny partner handlo-
wy, TG „Bewa” musia³a w sposób istotny zwiêkszyæ
moce przerobowe. Nowo uruchomiona linia rozlew-
nicza spowodowa³a, ¿e firma podwoi³a swoje moce
produkcyjne. Na potrzeby nowej linii wybudowano

specjalny budynek. Niezbêdne sta³o siê te¿ uruchomie-
nie nowej stacji przygotowania wody do butelkowa-
nia, poniewa¿ dotychczas istniej¹ce nie by³yby w sta-
nie przygotowaæ wystarczaj¹cej iloœci wody. Linia mo¿e
rozlewaæ wodê gazowan¹ i niegazowan¹ oraz wszel-
kiego rodzaju napoje. Mo¿e pracowaæ 24 godziny na
dobê, a obs³uguje j¹ jedynie 6 osób.

KWB „Bełchatów” SA

która zosta³a poprzedzona msz¹ œw. w intencji Górni-
ków i ich Rodzin odprawiona przez ks. biskupa Wie-
s³awa Meringa, w koœciele p.w. œw. Barbary. Po wyst¹-
pieniu Prezesa Zarz¹du – Dyrektora Naczelnego Jana
Paku³y zas³u¿eni pracownicy kopalni zostali wyró¿nie-
ni odznaczeniami pañstwowymi, resortowymi, samo-
rz¹dowymi oraz zak³adowymi. Zosta³y tak¿e wrêczo-
ne honorowe szpady i kordziki górnicze. W akademii
wziêli udzia³ przedstawiciele parlamentu, w³adz wo-
jewódzkich oraz samorz¹dowych.
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Nie tylko węgiel
Nawozy i eko–preparaty produkowane w KWB „Be³-

chatów SA otrzyma³y tytu³ „Orze³ Przemys³u Nawozo-
wego” w ogólnopolskim konkursie „Polskie Nawozy”.
Wyroby Kopalni znalaz³y siê wœród dziesi¹tki laureatów
konkursu.

Kopalnia Wêgla Brunatnego „Be³chatów” SA pro-
dukuje nawóz Eko–Calcium oraz dwa preparaty pod
nazw¹ Eko–Lignite, z których jeden wzbogacaj¹cy gle-
bê w substancjê organiczn¹, a drugi jest preparatem
dekoracyjnym.

„Zielony Sztandar” i „Nowa Wieœ Europejska” od
kilku lat organizuj¹ konkurs „Polskie Nawozy”. Celem
tego konkursu jest propagowanie has³a „Dobre bo
polskie”. Konkurs zosta³ rozstrzygniêty w czasie trwa-
nia Targów „Polagra – Farm 2004” w Poznaniu. Czytel-
nicy „Zielonego Sztandaru” oceniali nawozy w skali
1:5. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr in¿.
Zdzis³awa Pop³awskiego z Instytutu Uprawy Nawo¿e-
nia i Gleboznawstwa, podsumowa³a liczbê punktów,
które zosta³y przyznane poszczególnym nawozom.
Nawozy, które otrzyma³y najwiêksza liczbê punktów
zosta³y uhonorowane tytu³em „Or³a Polskiego Przemy-
s³u Nawozowego”. Tytu³ i statuetkê „Or³a przemys³u
nawozowego” w imieniu Kopalni „Be³chatów” ode-
brali: mgr Ryszarda Fajek i in¿. Marek Stemplewski
z Dzia³u Handlowego.

„Nowa twarz” Pentagonu
Przez wiele lat budynek dyrekcji, potocznie nazy-

wany „Pentagonem”, nie zmienia³ swojego wygl¹du.
Zmiany zachodzi³y na poszczególnych piêtrach biurow-
ca, a¿ w koñcu przyszed³ czas na zmiany zewnêtrzne,
na stworzenie „nowego oblicza”, nowego wizerunku
firmy.

Podstawowym celem przebudowy modernizacji
by³o polepszenie funkcjonalnoœci oraz estetyki budyn-
ku. Dodatkowym powodem modernizacji by³y wymo-
gi ustawowe, nak³adaj¹ce obowi¹zek ochrony mienia
i kontroli dostêpu do obiektów, w których pracuj¹ za-
rz¹dy przedsiêbiorstw i spó³ek.

Blisko 2 lata trwa³a realizacja przebudowy i mo-
dernizacji wejœcia i parteru budynku „Pentagonu”.
G³ównym wykonawc¹ przebudowy parteru by³ nasz
Zak³ad Robót In¿ynieryjno–Budowlanych. Rzeczywisty
wymiar modernizacji to przede wszystkim przestron-
ny hall g³ówny, którego powierzchnia powiêkszy³a siê
o oko³o 400 m2, szerokie wejœcie do budynku z pod-
jazdem dla osób niepe³nosprawnych, z rozsuwanymi
drzwiami otwieranymi automatycznie przez fotoko-
mórkê.

Charakterystycznym elementem, widocznym ju¿ od
wejœcia do budynku, jest nowoczesne, skomputeryzo-
wane biuro przepustek oraz dwa komplety bramek wej-
œciowych, przez które mog¹ przechodziæ osoby posia-
daj¹ce karty zbli¿eniowe z personalizacj¹.

Związkowy Jubileusz
w KWB „Bełchatów” SA

Zwi¹zek Zawodowy Górnictwa Wêgla Brunatnego
KWB „Be³chatów” SA jest najstarsz¹ organizacj¹ zwi¹z-
kow¹ w Kopalni „Be³chatów”. 15 paŸdziernika br.
zwi¹zkowcy hucznie obchodzili swój jubileusz trzydzie-
stolecia. Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
zwi¹zkowcy skupieni w OPZZ z przewodnicz¹cym Ja-
nem Guzem na czele oraz szefem brunatnej federacji
– senatorem Franciszkiem Bobrowskim. Obecny by³ te¿
przewodnicz¹cy Rady Krajowej ZZG w Polsce – Andrzej
Chwiluk i szef górniczej Konfederacji Zwi¹zków Zawo-
dowych Górnictwa Roman Byczek. Dopisali te¿ kole-
dzy z bratnich zwi¹zków z kopalñ „Konin” i „Adamów”.
Wa¿n¹ czêœci¹ tej uroczystoœci by³o wrêczenie odzna-
czeñ zwi¹zkowych dla szczególnie zas³u¿onych dzia-
³aczy be³chatowskiej organizacji.
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Spotkania barbórkowe
Tegoroczna Barbórka w Kopalni „Konin” by³a

skromniejsza ni¿ zazwyczaj, zachowane jednak zosta-
³y wszystkie tradycyjne elementy obchodów. Zas³u¿o-
nych pracowników i jubilatów Zarz¹d zaprosi³ na bar-
bórkowe spotkania do oœrodka „Gwarek” w Œlesinie.
Tam równie¿ wrêczone zosta³y honorowe szpady i kor-
dziki oraz nadane stopnie górnicze. Uroczystoœci od-
by³y siê w tygodniu poprzedzaj¹cym Barbórkê.

W przeddzieñ górniczego œwiêta z³o¿one zosta³y
kwiaty pod pomnikiem œw. Barbary przed biurowcem
w Kleczewie, a po po³udniu odby³a siê akademia, na
której wrêczono odznaczenia pañstwowe i regional-
ne. 4 grudnia po mszy w koœciele œw. Wojciecha górni-
cy przemaszerowali pod halê „Rondo” na tradycyjny
krupniok. Uroczystoœci zakoñczy³ œwietny koncert ko-
palnianej orkiestry dêtej.

Wizyta ministra

W ostatni dzieñ listopada na zaproszenie zwi¹z-
ków zawodowych przyjecha³ do kopalni wiceminister
Skarbu Pañstwa Dariusz Marzec. W spotkaniu z nim

uczestniczy³ Zarz¹d KWB „Konin” SA, prezes KWB „Ada-
mów” SA, przedstawiciele wszystkich zwi¹zków zawo-
dowych obu kopalñ oraz koniñscy parlamentarzyœci.
Spotkanie odby³o siê zgodnie z wczeœniejszymi ustale-
niami: podczas paŸdziernikowych rozmów w Warsza-
wie minister przyrzek³, ¿e przyjedzie do Konina w li-
stopadzie. Minister D. Marzec poinformowa³ o spo-
tkaniu z w³aœcicielem Polsatu i jego propozycji pod-
wy¿szenia kapita³u w ZE PAK w zamian za akcje ko-
palñ „Adamów” i „Konin”. Obecni na spotkaniu zwi¹z-
kowcy zdecydowanie przeciwstawili siê tej koncepcji.

Podróż koparki
Ponad dwa miesi¹ce trwa³ przejazd koparki ko³o-

wej SchRs–900 z odkrywki „Lubstów” na now¹ odkryw-
kê „Drzewce”. Trasê o d³ugoœci 16,5 km wraz z kopark¹
pokona³y trzy stacje napêdowe. Maszyny wyruszy³y
w podró¿ w pierwszych dniach wrzeœnia: najpierw prze-
jecha³y przez stare zwa³owisko odkrywki „Lubstów”, po-
tem przez grunty prywatne. Na trasie mia³y do pokona-
nia rozmaite przeszkody: 15 linii energetycznych, tory
kolejowe, 11 dróg szutrowych i asfaltowych – w tym
drogê wojewódzk¹, rowy i trzêsawisko.

„Przeprowadzenie takiego transportu to wielkie
przedsiêwziêcie – wymaga czasu (przygotowywaliœmy
siê od czerwca ubieg³ego roku) i wspó³dzia³ania wielu
s³u¿b: technologicznej, mechanicznej, elektrycznej,
geotechnicznej, drogowej i s³u¿b inwestycyjnych. Na
trasie znajdowa³y siê grunty nale¿¹ce do setki w³aœci-
cieli, ka¿dy z nich musia³ wyraziæ zgodê na przejazd
maszyn. Transport by³ wielk¹ atrakcj¹ dla mieszkañ-
ców okolicznych wiosek, wielu z nich obserwowa³o
przejazd” – powiedzia³ zawiadowca odkrywek „Lub-
stów” i „Drzewce” in¿. Leszek Gryczman.

Operacja przetransportowania maszyn zakoñczy³a
siê sukcesem – od po³owy paŸdziernika s¹ ju¿ na miej-
scu docelowym, na placu odkrywki „Drzewce”, gdzie
zostan¹ poddane remontom przygotowuj¹cym je do
wznowienia pracy.

Minister Marzec (trzeci od prawej) w Koninie.

Koparka
SchRs–900
w drodze
na „Drzewce”.
Wysokoœæ
maszyny – 39,9 m,
d³ugoœæ – 127 m,
ciê¿ar ca³kowity
– 2400 ton,
prêdkoœæ – 8
m/min.
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OSW „Gwarek” na tour salonie
Oœrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Gwarek”

wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowym Salonie Turystycz-
nym w Poznaniu, najwiêkszej tego typu imprezie w Pol-
sce, na której w tym roku pojawi³o siê 600. wystaw-
ców z 46 krajów. Przez cztery dni od 20 do 24 paŸ-
dziernika „Gwarek” prezentowa³ swoj¹ ofertê przed-
stawicielom bran¿y turystycznej i publicznoœci. W ra-
mach promocji gminy Œlesin wyst¹pi³ w kategorii
oœrodków nad jeziorem.

„Nasze stoisko cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem,
rozdaliœmy wiele folderów, teraz poczekamy na efekty
tej prezentacji w sezonie letnim” – powiedzia³ dyrektor
ds. pracowniczych, in¿. Miros³aw Zaj¹czkowski.

Laury dla orkiestry
Orkiestra Dêta KWB „Konin” SA zosta³a laureatem

plebiscytu Ludzie Æwieræwiecza, og³oszonego przez
„Przegl¹d Koniñski”. Czytelnicy tego tygodnika zg³a-
szali swoje kandydatury w 7 kategoriach. Kopalniana

orkiestra, której kierownikiem artystycznym jest Woj-
ciech Jankowski, zwyciê¿y³a w kategorii „artysta”. Czy-
telnicy, mieszkañcy Konina, docenili w ten sposób ze-
spó³, który doskonale znaj¹, bowiem muzycy w górni-
czych mundurach towarzysz¹ wszystkim znacz¹cym
i mniej powa¿nym imprezom na terenie miasta.

Wycieczka seniorów
Przynajmniej raz w roku Klub Seniora SITG organi-

zuje wycieczkê do kopalni – dziêki temu byli pracow-
nicy mog¹ obserwowaæ zmiany, jakie dokonuj¹ siê
w technice i organizacji pracy. Tegoroczna wizyta, pod-
czas której seniorzy zwiedzili Warsztaty Naprawcze,
odby³a siê 29 wrzeœnia. Wycieczkê rozpoczê³o spotka-
nie z kierownictwem Warsztatów – szefowie zak³adu
obszernie omówili dzia³alnoœæ WN. Nastêpnie senio-
rzy zwiedzili hale w oœrodku w Kleczewie, poznali no-
woœci w pracy oddzia³u regeneracji zespo³ów maszyn
i obejrzeli tlenowniê. Drugim etapem wycieczki by³ wy-
jazd na oddzia³ regeneracji wiader w Lubstowie.

„Bardzo siê cieszymy, ¿e uda³o nam siê zwiedziæ
Warsztaty Naprawcze. To bardzo atrakcyjna propozy-
cja, skorzysta³o z niej ponad 40 osób” – powiedzia³
prezes Klubu Seniora Jerzy Rygu³a.

Sportowy zlot w ŚLESINIE
W po³owie wrzeœnia po raz pi¹ty zorganizowany

zosta³ zlot Górniczego Towarzystwa Sportu i Rekreacji
„Górnik”. Pracownicy kopalni wraz z rodzinami przez
trzy dni czynnie wypoczywali w Oœrodku Szkolenio-
wo–Wypoczynkowym „Gwarek” w Œlesinie, bior¹c
udzia³ w wielu konkurencjach.

Stoisko „Gwarka” na Tour Salonie.

Nagrodê z r¹k redaktora naczelnego PK odebrali:
kapelmistrz Wojciech Jankowski (w œrodku) oraz cz³onek

zarz¹du orkiestry Stanis³aw Langner (z prawej).

Mi³o jest odwiedziæ stare k¹ty.
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Medal za wynalazek
IGO POLTEGOR–IN-

STYTUT uzyska³ w listo-
padzie 2004 roku srebr-
ny medal na targach
wynalazczoœci i inno-
wacji „BRUSSELS EURE-
KA” w Brukseli za zg³o-
szony do konkursu wy-
nalazek pt. „Hydroko-
rektor membranowy do

odprowadzania (odbierania) nadmiernej iloœci cieczy
z hydromieszaniny”.

Hydrokorektor membranowy, horyzontalny prze-
znaczony jest do usuwania nadmiaru cieczy z hydro-
mieszaniny transportowanej ruroci¹giem t³ocznym.

Poltegor – Instytut

KWB „Turów” S.A.

Kopalnia „Turów” najlepiej
zinformatyzowaną firmą w branży

27 paŸdziernika br. w Warszawie odby³ siê V Kon-
gres Teleinfo. Ka¿dego roku imprez¹ towarzysz¹c¹
Kongresowi jest Wielka Gala TELEINFO 100, podczas

której nagradzane s¹ naj-
lepiej zinformatyzowane
przedsiêbiorstwa i instytu-
cje w Polsce. Bardzo mi³ym
wydarzeniem dla Kopalni
„Turów” okaza³a siê tego-
roczna Gala, poniewa¿
KWB „Turów” S.A. zosta³a
uznana w 2004 roku naj-
lepiej zinformatyzowanym
przedsiêbiorstwem w Pol-
sce w kategorii: przemys³
wydobywczy, paliwowy
i handel paliwami.

Jury Kongresu Teleinfo
doceni³o ponad 10–letni
wk³ad s³u¿b Kopalni w roz-
wój oraz inwestycje w no-
woczesne technologie in-
formatyczne. W imieniu
Kopalni „Turów” z r¹k Mi-
nistra Nauki i Informatyza-

cji Micha³a Kleibera statuetkê najlepiej zinformatyzo-
wanej firmy w bran¿y odebra³ in¿. Zbigniew Kamiñ-
ski – cz³onek Zarz¹du, dyrektor ds. technicznych.

Sportowy dzieñ rozpoczyna³ siê o godz. 7.30 bie-
giem po zdrowie, a koñczy³ wieczorkiem tanecznym
lub spotkaniem w chacie grillowej. £adna pogoda spra-
wi³a, ¿e uczestnicy zlotu bardzo chêtnie startowali
w zawodach przygotowanych przez organizatorów.
Rozegrano a¿ 12 konkurencji, by³y wœród nich biegi
na ró¿nych dystansach, turniej pi³ki no¿nej, gra w kule,
sztafeta rodzinna, skok w dal, rzut pi³k¹ i lotkami, te-
nis sto³owy i ziemny, warcaby oraz dwie nietypowe
dyscypliny – rzut wa³kiem i rzut dr¹giem.

Na zakoñczenie zlotu dokonano podsumowania ry-
walizacji sportowej i nagrodzono zwyciêzców. Prowa-
dzona by³a tak¿e klasyfikacja punktowa dla najbardziej
aktywnych sportowo uczestników – tu liczy³ siê udzia³,
a nie zwyciêstwo. Nagrody wrêczyli: dyrektor ds. roz-
woju i inwestycji in¿. Stanis³aw Jarecki, przewodnicz¹cy
MZZG Tadeusz Czajkowski i wiceprzewodnicz¹cy MZZ
PIT „Kadra” Janusz Osóbka.

Ponad dwustu uczestników imprezy umówi³o siê
na spotkanie w przysz³ym roku na VI Zlocie GTSiR.

Uczestnicy zlotu rozpoczynali dzieñ biegiem po zdrowie.

Kontrolowany zrzut nad-
miaru cieczy z ruroci¹gu
pomiêdzy urz¹dzeniem
urabiaj¹cym z³o¿e spod
lustra wody, a urz¹dze-
niem odwadniaj¹cym
nadawê, dziêki aktywnej
membranie powoduje
zagêszczenie hydromie-
szaniny do wartoœci
optymalnej, tzn. 1:4 (sto-
sunek cia³a sta³ego do cieczy). Dodatkow¹ zalet¹ urz¹-
dzenia jest wstêpne oczyszczanie z frakcji ilasto–mu-
³owych (ok. 85%) oraz niepo¿¹danych drobnych frak-
cji organicznych (do 1,0 mm). Aktywna membrana hy-
drokorektora zapobiega równie¿ nadmiernemu usu-
waniu handlowych frakcji >0,1 mm z produktu.
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Jubileusz Katedry Górnictwa
Odkrywkowego AGH

W bie¿¹cym roku wspania³y Jubileusz 40–lecia ob-
chodzi³a Katedra Górnictwa w krakowskiej Akademii
Górniczo–Hutniczej. W krakowskiej AGH w roku aka-
demickim 1951/52 uruchomiona zosta³a specjalnoœæ
z zakresu eksploatacji odkrywkowej, gdzie kszta³ci³y siê
kadry in¿ynierskie dla polskiego górnictwa. W paŸdzier-
niku 1964 roku na Wydziale Górniczym powo³ano sa-
modzieln¹ Katedrê Górnictwa Odkrywkowego. W ko-
palni „Turów” rozpoczynali swoje kariery zawodowe
absolwenci niemal pierwszych roczników specjalnoœci
górnictwa odkrywkowego. Wielu pracowników „Tu-
rowa” zdobywa³o te¿ wiedzê na zaocznych studiach
in¿ynierskich i magisterskich tego wydzia³u, szczegól-
nie w latach 70. i 80. w ramach utworzonego w 1976
roku punktu Konsultacyjnego AGH w Zgorzelcu. Ogó-
³em w Kopalni „Turów” pracowa³o i pracuje ponad 150
absolwentów Wydzia³u Górniczego.

28 wrzeœnia br. w uroczystoœciach jubileuszowych
Katedry Górnictwa Odkrywkowego uczestniczyli
przedstawiciele kopalni „Turów” – absolwenci AGH,
na czele z Prezesem Zarz¹du mgr. in¿. Stanis³awem
¯ukiem. On te¿ w imieniu Kopalni „Turów” oraz ca³ej
bran¿y wêgla brunatnego przekaza³ ¿yczenia pracow-
nikom tej jak¿e zas³u¿onej dla polskiego górnictwa
Katedrze.

Jubileuszowe obchody 40–lecia Katedry Górnic-
twa w krakowskiej Akademii Górniczo–Hutniczej
zgromadzi³y wielu absolwentów – dziœ osób odpo-
wiedzialnych za krajowe górnictwo m.in. wêgla bru-
natnego.

Górnicza Konferencja
W dniach 1–3 wrzeœnia br. we Wroc³awiu odby³o

siê XIII Miêdzynarodowe Sympozjum pt. „Mine Plan-
ning and Equipment Selection” – czyli planowanie
w górnictwie i wybór urz¹dzeñ i sprzêtu górniczego.
Organizatorami Sympozjum by³ Wydzia³ Górniczy Po-
litechniki Wroc³awskiej oraz wroc³awski oddzia³ Sto-
warzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa. Na
konferencjê zg³oszono 220 abstraktów. W materia³ach
konferencyjnych opublikowano 147 referatów, a wy-
g³oszono ich 90. Wszystkie materia³y i referaty wyg³o-
szone zosta³y w jêzyku angielskim. Przedstawiciele 35
krajów przybyli do Wroc³awia, by wymieniæ swoje po-
gl¹dy na zagadnienia z zakresu:

• modelowania i projektowania w górnictwie od-
krywkowym i g³êbinowym,

• geomechaniki,

• projektowania i konserwacji sprzêtu górniczego,

• metod wydobycia i przeróbki surowców (³¹cznie
z zagadnieniami ochrony œrodowiska),

• metod symulacji, optymalizacji i sterowania pro-
cesem,

• zdrowia, bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska,

• zarz¹dzania, ekonomiki i analizy finansowej.

Wstêpny referat prof. M. Hardygóry da³ szeroki
obraz przemys³u wydobywczego w Polsce. Nawet ogra-
niczenie skali wydobycia, jakie nast¹pi³o w ostatnich
latach, nie zmienia faktu, ¿e Polska jest w Unii Euro-
pejskiej potêg¹ górnicz¹. W kolejnych referatach wy-
st¹pili goœcie zagraniczni, a tak¿e przedstawiciele pol-
skiego przemys³u. Konferencja zgromadzi³a wielu go-
œci krajowych, wœród nich dyrektorów kopalñ i firm
pracuj¹cych na potrzeby górnictwa. Wielu z nich by³a
sponsorami tego sympozjum. Kopalniê Wêgla Brunat-
nego „Turów” S.A. reprezentowa³ m.in. Prezes Zarz¹-
du Stanis³aw ¯uk.

Górniczy flash

Prezes Stanis³aw ¯uk (pierwszy z prawej) w gronie
miêdzynarodowych goœci Sympozjum.
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Akademia Barbórkowa 2004
3 grudnia br. w kopalnianej sali zbornej odby³a siê

uroczysta Akademia Barbórkowa bêd¹ca centralnym
punktem obchodów Górniczego Œwiêta w Kopalni „Tu-
rów”. Wœród przyby³ych na tê uroczystoœæ Goœci zna-
leŸli siê m.in.: wicewojewoda dolnoœl¹ski Ryszard La-
cher, cz³onkowie zarz¹du BOT Górnictwo i Energetyka
z prezesem Zbigniewem Bickim, cz³onek Rady Nadzor-
czej BOT Zbigniew Koz³owski, cz³onkowie Rady Nad-
zorczej naszej Kopalni z jej przewodnicz¹cym Piotrem
Rodkiewiczem, cz³onkowie zarz¹du Elektrowni Turów
z prezesem Romanem Walkowiakiem, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych Bogatyni i Zgorzelca, opieku-

nowi duchowi – ks. pra³at Jan Mycek – dziekan Deka-
natu Zgorzeleckiego i ks. kanonik Maciej Weso³owski
– dziekan Dekanatu Bogatyñskiego, przedstawiciele
Urzêdu Górniczego, reprezentanci wspó³pracuj¹cych
z Kopalni¹ „Turów” banków, przedsiêbiorstw, instytu-
cji naukowych i uczelni wy¿szych, policji, stra¿y gra-
nicznej i po¿arnej, towarzystw ubezpieczeniowych
i urzêdów celnych, dolnoœl¹skich klinik i szpitali.

W trakcie Akademii cz³onkowie Zarz¹du Kopalni
„Turów” otrzymali generalskie stopnie górnicze nada-
ne przez Ministra Gospodarki i Pracy: Stanis³aw ¯uk
(Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia), Zbigniew Ka-
miñski (Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia), a Je-
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rzy Zwierzyñski i Mieczys³aw £ukjanowicz (Generalny
Dyrektor Górniczy III stopnia). Nominacje wrêczyli Piotr
Rodkiewicz – przedstawiciel Ministra Skarbu Pañstwa,
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej KWB „Turów” S.A.
oraz Zbigniew Bicki – Prezes Zarz¹du BOT GiE SA.

Szczególnym Goœciem Akademii by³ pan Kazimierz
Górski – trener polskiej reprezentacji na Mistrzostwach
Œwiata w Pi³ce No¿nej w 1974 roku.

Mazowsze górnikom
Zespó³ organizacyjny tegorocznych obchodów Dnia

Górnika wœród wielu sta³ych i tradycyjnych pozycji
imprez zorganizowa³ w zgorzeleckiej hali sportowej
koncert jednej z najwiêkszych i najlepszych w Europie

grup folklorystycznych. Mowa oczywiœcie o zespole
pieœni i tañca „Mazowsze”, za³o¿onym w 1948 roku
przez legendarn¹ gwiazdê przedwojennego polskie-
go teatru i kina Mirê Zimiñsk¹–Sygietyñsk¹ i jej mê¿a
Tadeusza Sygietyñskiego. Dziœ „Mazowsze” to 100–oso-
bowy zawodowy zespó³ chóru, orkiestry i baletu.
6 grudnia wyst¹pi³ specjalnie dla górników Turowa i ich
rodzin w hali Centrum Sportowego w Zgorzelcu. Ten
miko³ajkowy wieczór bêdzie kojarzy³ siê rodzinom gór-
niczym z przepiêknym wystêpem oraz wspania³ymi
wykonaniami pieœni i tañców folklorystycznych.
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