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Kryteria kwalifikowania zasobów bilansowych
do przemys³owych i nieprzemys³owych

w górnictwie wêgla kamiennego w praktyce
kopalnianej

STRESZCZENIE. Funkcjonowanie od 1989 r. polskiego górnictwa wêgla kamiennego na zasadach
gospodarki rynkowej zmusi³o przedsiêbiorstwa górnicze do nowego podejœcia do proble-
matyki efektywnoœci eksploatacji i wykorzystania — w ramach posiadanej koncesji — z³o¿a
zgodnie z projektem jego zagospodarowania. Obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje prawne œciœle
okreœlaj¹ wymogi stawiane projektom zagospodarowania z³o¿a, w ramach których kopalnie
kwalifikuj¹ zasoby bilansowe do przemys³owych, nieprzemys³owych i strat zasobów. W ar-
tykule omówiono praktyczne podejœcie do tego zagadnienia na przyk³adzie kopalñ Kato-
wickiego Holdingu Wêglowego S.A.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, kopalnie wêgla kamiennego, zasoby wêgla kamiennego,
straty zasobów

Wprowadzenie

Okreœlenie strat zasobów wêgla kamiennego, ich planowanie, a nawet normowanie,
ma w polskim górnictwie d³ug¹ historiê. Aby sprecyzowaæ pojêcie strat zasobów, które
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w literaturze [3, 4, 5, 6] jest ró¿nie definiowane, w niniejszych rozwa¿aniach zosta³o ono
zawê¿one do strat w zasobach przemys³owych i nieprzemys³owych.

Jak wiadomo, zasoby przemys³owe i nieprzemys³owe s¹ okreœlane w procesie pro-
jektowania zagospodarowania górniczego, który jest procesem dynamicznym i trwa od
momentu rozpoczêcia projektowania nowej kopalni, do momentu podjêcia decyzji o jej
likwidacji. To okreœlenie polega na wydzieleniu z zasobów bilansowych z³o¿a, wed³ug
szczegó³owej analizy pok³adów bilansowych i kryteriów przemys³owoœci zasobów, zaso-
bów przemys³owych, tj. pok³adów lub ich czêœci, przewidzianych do eksploatacji. Podstaw¹
wydzielenia zasobów przemys³owych jest analiza zasobów bilansowych pod k¹tem mo¿li-
woœci technicznych ich eksploatacji w istniej¹cych naturalnych warunkach ich wystêpo-
wania oraz ograniczeñ tej eksploatacji ze wzglêdów m.in. bezpieczeñstwo pracy i ochrony
œrodowiska. Ponadto w analizie tej uwzglêdnia siê mo¿liwe efekty ekonomiczne prze-
widywanej eksploatacji tych zasobów. Natomiast zasoby nieprzemys³owe s¹ czêœci¹ za-
sobów bilansowych, które nie zosta³y zakwalifikowane do zasobów przemys³owych. Zasoby
te podlegaj¹ ochronie, poniewa¿ wskutek postêpu technicznego, zmian koniunktury na
wêgiel oraz warunków ekonomicznych, mog¹ byæ przekwalifikowane do zasobów prze-
mys³owych (mog¹ byæ równie¿ przekwalifikowane do zasobów pozabilansowych lub do
strat).

W obydwu tych grupach zasobów w wyniku eksploatacji, dok³adniejszego rozpoznania
warunków geologiczno-górniczych, zmian w modelu kopalni, uwarunkowañ wynikaj¹cych
z ochrony obiektów powierzchniowych i podziemnych — mog¹ pojawiæ siê straty zasobów
(rys. 1).

Kopalnie wêgla kamiennego s¹ zobowi¹zane posiadaæ aktualne Projekty Zagospodaro-
wania Z³o¿a wêgla kamiennego (tzw. PZZ) w granicach obszarów górniczych (OG),
w których prowadz¹ eksploatacjê na podstawie koncesji udzielanych im przez ministra
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Rys. 1. Podzia³ zasobów geologicznych wêgla kamiennego

Fig. 1. Repartiction of geological reserves of coal mine



w³aœciwego ds. œrodowiska. PZZ wyznacza m.in. zmiany w charakterystyce górniczo-tech-
nicznej kopalni, przewidywane zagro¿enia naturalne i skutki planowanej eksploatacji oraz
wp³yw tych czynników na bilans zasobów kopalni i ochronê œrodowiska. Kopalnie same
przeprowadzaj¹ analizê kwalifikacji zasobów bilansowych do przemys³owych i nieprze-
mys³owych, ustalaj¹ wskaŸniki wykorzystania zasobów bilansowych i przemys³owych,
okreœlaj¹ wielkoœæ strat zasobów i dokonuj¹ ich uzasadnienia. Dane te s¹ wymagane
w aktualnym PZZ ka¿dej kopalni (lub tzw. Dodatku do PZZ), który musi byæ opracowany
zgodnie z odpowiednim rozporz¹dzeniem ministra w³aœciwego ds. œrodowiska. Obecnie
obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ jakim powinny odpowiadaæ projekty zagospodarowania z³ó¿ [4].
Ka¿dorazowo minister zatwierdza PZZ w kwestii dotycz¹cej zasobów, ich strat i poczy-
nionych przekwalifikowañ.

Projekty zagospodarowania z³ó¿ wêgla kamiennego ka¿dej kopalni powinny przedsta-
wiaæ optymalny wariant wykorzystania zasobów bilansowych, dostosowany do aktualnej
sytuacji górnictwa wêgla kamiennego w kraju, z zachowaniem wymogów z zakresu ochrony
z³o¿a, bezpieczeñstwa i ochrony ¿ycia ludzkiego, ochrony œrodowiska oraz uwarunkowañ
ekonomicznych kopalni.

Kryteria kwalifikowania zasobów bilansowych do zasobów

przemys³owych i nieprzemys³owych w kopalniach KHW S.A.

Kwalifikacjê zasobów bilansowych do zasobów przemys³owych i nieprzemys³owych
musi poprzedzaæ szczegó³owa analiza dotycz¹ca uwarunkowañ wynikaj¹cych z:
� budowy geologicznej z³o¿a (czynniki geologiczne),
� modelu kopalni, procesu technologicznego eksploatacji z³o¿a, bezpieczeñstwa pracy

za³ogi (czynniki górniczo-techniczne),
� ochrony œrodowiska, w tym ochrony obiektów powierzchniowych i podziemnych (czyn-

niki ekologiczne),
� zapewnienia rentownoœci eksploatacji (czynniki ekonomiczne).

Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjmuje siê kryteria kwalifikacji zasobów
bilansowych do zasobów nieprzemys³owych. Poni¿ej podano kryteria, którymi najczêœciej
pos³uguj¹ siê kopalnie Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A.:
� œrednia gruboœæ pok³adu poni¿ej 1,5 m — jest to minimalna gruboœæ pok³adu, przy której

ze wzglêdów ekonomicznych prowadzona jest eksploatacja,
� zaleganie pok³adów w strefach zaburzeñ tektonicznych tn¹cych z³o¿e na ma³e bloki,

w których eksploatacja by³aby technicznie utrudniona lub nawet niemo¿liwa, a na pewno
ekonomicznie nieuzasadniona ze wzglêdu na ograniczenia w prowadzeniu œcian o d³u-
goœciach i wybiegach uniemo¿liwiaj¹cych zastosowanie wydajnych kompleksów ura-
biaj¹cych,
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� zaleganie pok³adu w partiach o du¿ej zmiennoœci sedymentacyjnej, charakteryzuj¹cych
siê licznymi wyklinowaniami, œcienieniami, wymyciami i rozszczepieniami utrudnia-
j¹cymi lub uniemo¿liwiaj¹cymi prowadzenie racjonalnej eksploatacji; prowadzenie
robót w takich pok³adach nara¿a kopalnie na du¿e straty ekonomiczne,

� zanieczyszczenie wêgla substancj¹ ilast¹ (przerostami ³upków ilastych) powoduj¹ce
du¿e zanieczyszczenie urobku, a w konsekwencji wzrost kosztów wydobycia, transportu
i wzbogacania urobku,

� zaleganie parcel w formie odosobnionej, daleko od czynnych wyrobisk górniczych —
dotyczy to g³ównie parcel ma³ych, których granice stanowi¹ dyslokacje tektoniczne,
zaburzenia sedymentacyjne, a najczêœciej parcele na granicy bilansowoœci,

� zaleganie pok³adów w strefach zagro¿eñ naturalnych dla za³ogi i kopalni — dotyczy to
g³ównie zagro¿eñ t¹paniami, po¿arowych, wodnych i metanowych,

� zaleganie w filarach ochronnych dla obiektów powierzchniowych i podziemnych —
w PZZ analizowanych kopalñ prawie ca³kowicie wyklucza siê mo¿liwoœæ eksploatacji
w filarach ochronnych dla szybów g³ównych wraz z obiektami przemys³owymi to-
warzysz¹cymi im na powierzchni; dopuszcza siê jednak (zgodnie z posiadanymi zezwo-
leniami urzêdu górniczego) eksploatacjê w filarach ochronnych dla szybów wenty-
lacyjnych (peryferyjnych),

� zaleganie w ma³ych parcelach, przyleg³ych do filarów ochronnych, nie przewidzianych
do eksploatacji w ramach PZZ, których eksploatacja by³aby mo¿liwa tylko razem z tymi
filarami,

� zaleganie pok³adu poni¿ej g³êbokoœci udostêpnionych poziomów wydobywczych, po-
ziomów w budowie lub projektowych; ze wzglêdów ekonomicznych kopalñ nie staæ
obecnie (a prawdopodobnie i w niedalekiej przysz³oœci) na udostêpnienie zasobów
zalegaj¹cych poni¿ej tej g³êbokoœci,

� zaleganie zasobów w pok³adach rozciêtych w przesz³oœci licznymi wyrobiskami gór-
niczymi, a obecnie odciêtych od czynnych wyrobisk górniczych.
W oparciu o wymienione kryteria ustala siê kwalifikacjê zasobów zaliczonych do

przemys³owych i nieprzemys³owych pod k¹tem specyfiki danego z³o¿a.
Poza wymienionymi kryteriami przy kwalifikacji zasobów uwzglêdnia siê ponadto

najczêœciej:
� model kopalni i stosowane systemy eksploatacji,
� aktualne i projektowane udostêpnienie z³o¿a oraz jego poszczególnych partii,
� wymagania koncesyjne w zakresie warunków eksploatacji z³o¿a,
� uwarunkowania techniczne zapewniaj¹ce racjonaln¹ i bezpieczn¹ eksploatacjê oraz

ochronê œrodowiska,
� aktualne i przewidywane mo¿liwoœci wykorzystania kopalin towarzysz¹cych (g³ównie

metanu).
W analizowanych kopalniach straty zasobów w aktualnie obowi¹zuj¹cych PZZ wyka-

zywano zarówno w zasobach przemys³owych jak i nieprzemys³owych.
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Praktyczne ustalanie zasobów przemys³owych i wskaŸnika

ich wykorzystania w kopalniach KHW S.A.

W celu ustalenia zasobów przemys³owych, strat w tych zasobach oraz wskaŸnika wyko-
rzystania zasobów przemys³owych, w ka¿dej kopalni okreœla siê szczegó³owe kryteria
klasyfikacji zasobów bilansowych do przemys³owych i nieprzemys³owych. Kryteria te s¹
formu³owane na podstawie analizy warunków geologicznych, górniczo-technicznych, eko-
logicznych i ekonomicznych istotnych dla danej kopalni [4]. W oparciu o przyjête kryteria
(sprecyzowane w poprzednim rozdziale), a tak¿e wymagania koncesyjne w zakresie wa-
runków eksploatacji z³o¿a, aktualne i projektowane udostêpnienie z³o¿a i jego poszcze-
gólnych czêœci, wymogi bezpieczeñstwa pracy, mo¿liwoœci pozyskania i wykorzystania
kopalin towarzysz¹cych (generalnie metanu), dokonuje siê kwalifikacji zasobów bilan-
sowych do przemys³owych i nieprzemys³owych. Nale¿y w tym celu sporz¹dziæ w ka¿dej
kopalni roboczy komplet map pok³adowych i na podstawie szczegó³owej analizy warunków
geologiczno-górniczych oraz znanych i spodziewanych trudnoœci ograniczaj¹cych mo¿-
liwoœci eksploatacyjne lub op³acalnoœæ wybierania, wydzieliæ dla poszczególnych pok³adów
rejony eksploatacyjne. Na rejony te sk³adaj¹ siê zespo³y parcel (lub pojedyncze parcele),
które wczeœniej zaliczono do przemys³owych. W obrêbie wyznaczonych rejonów eksplo-
atacyjnych projektuje siê rozcinkê pok³adów, tj. zespó³ œcian (czasem tylko jedn¹ œcianê)
o odpowiednich d³ugoœciach i wybiegach.

Na poszczególne mapy pok³adowe nanosi siê projektowane œciany zgodnie z harmo-
nogramem ich eksploatacji, a tak¿e filary ochronne, graniczne i oporowe oraz zaburzenia
tektoniczne i sedymentacyjne [2]. W obrêbie filarów lokalizacja œcian musi uwzglêdniaæ
posiadane przez kopalniê zezwolenia na eksploatacjê (lub jest uwarunkowana uzyskaniem
takich zezwoleñ). Parametry œcian musz¹ zostaæ œciœle okreœlone (d³ugoœæ, wysokoœæ,
wybieg), przy czym generalnie istnieje zasada, ¿e projekt rozciêcia poszczególnych partii
pok³adu powinien zak³adaæ równoleg³oœæ chodników przyœcianowych i prostopad³oœæ do
nich przecinek œcianowych. Jest to praktycznie niezbêdne przy stosowaniu w eksploatacji
pok³adów obudów zmechanizowanych.

W oparciu o projektowan¹ eksploatacjê naniesion¹ na mapy pok³adowe ustala siê
wielkoœæ zasobów operatywnych w poszczególnych parcelach wchodz¹cych w sk³ad danego
rejonu eksploatacyjnego, tj. zasobów przewidzianych do wydobycia z ka¿dej parceli. Do-
konuje siê tego odejmuj¹c od ustalonych zasobów przemys³owych w parcelach zasoby
obliczone w zaprojektowanych œcianach (polach œcianowych). Ró¿nicê pomiêdzy zasobami
przemys³owymi a operatywnymi stanowi¹ straty w zasobach przemys³owych, które — poza
czynnikami „geometryzacji” pól œcianowych — wynikaj¹ z przyjêtego systemu eksploatacji
i warunków naturalnych wystêpuj¹cych w obrêbie frontu eksploatacyjnego. Do warunków
tych nale¿y zaliczyæ przede wszystkim [2]:
� zmiennoœæ gruboœci pok³adu,
� regularnoœæ zalegania pok³adu,
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� warunki utrzymania (stabilnoœæ) stropu bezpoœredniego,
� uskoki zmuszaj¹ce do zaniechania wybierania zasobów zalegaj¹cych w bezpoœrednim

ich s¹siedztwie.
Po ustaleniu zasobów przemys³owych, strat w tych zasobach i zasobów operatywnych

mo¿na dla ka¿dej parceli, rejonu eksploatacyjnego, pok³adu i ca³ego z³o¿a, którego za-
gospodarowanie projektuje siê w PZZ danej kopalni, obliczyæ wskaŸnik wykorzystania
zasobów przemys³owych, zwany te¿ wskaŸnikiem wykorzystania z³o¿a. S³u¿y do tego
nastêpuj¹cy wzór:

k
Zo

Zp
=

gdzie: k — wskaŸnik wykorzystania zasobów przemys³owych (wielkoœæ niemianowana),
Zo — zasoby operatywne [tys. t],
Zp — zasoby przemys³owe [tys. t].

W ramach przyk³adu podaje siê wartoœæ wskaŸnika k dla jednej z kopalñ KHW S.A,
W kopalni tej do eksploatacji w ramach aktualnego PZZ zakwalifikowano 16 pok³adów
przemys³owych. Wydzielono 7 rejonów eksploatacyjnych, przy czym nie ka¿dy pok³ad bêdzie
eksploatowany w ka¿dym rejonie. Wartoœci wskaŸnika k w poszczególnych rejonach wahaj¹
siê od 0,40 do 0,75 w pok³adach przemys³owych (œrednio w rejonach od 0,47 do 0,69 dla
wszystkich pok³adów przemys³owych). Natomiast œrednia wartoœæ wskaŸnika k dla poszcze-
gólnych pok³adów waha siê od 0,50 w pok³adzie 407/1 do 0,70 w pok³adzie 418/1. Dla kopalni
œrednia wartoœæ wskaŸnika k wynosi 0,63, co oznacza, ¿e 63% zasobów przemys³owych
kopalni stanowi¹ zasoby operatywne, a 37% zaliczono do strat zasobów przemys³owych.

W pracy [1] wykazano, ¿e wed³ug stanu zasobów wêgla kamiennego w z³o¿ach kopalñ
czynnych w Polsce na ten sam moment czasowy, na który sporz¹dzono operat ewidencyjny
zasobów analizowanej kopalni, bêd¹cej podstaw¹ opracowania aktualnie obowi¹zuj¹cego
PZZ, tj. na 31.12.1997 r., udzia³ zasobów operatywnych w zasobach przemys³owych wy-
nosi³ œrednio 71,69% (wykonanie), a dla kopalñ KHW S.A. wed³ug stanu na 31.12.2000 r.
wynosi³ œrednio 68,8%. Z pracy tej generalnie wynika, ¿e wskaŸnik wykorzystania zasobów
przemys³owych w polskim górnictwie wêgla kamiennego maleje od 1995 r. (z poziomu 0,74
do poni¿ej 0,70 od roku 2000). W tej sytuacji wskaŸnik k dla analizowanej kopalni, ustalony
na 0,63 dla PZZ na lata 1998–2010, wpisuje siê w tendencjê coraz mniejszego stopnia
wykorzystania zasobów przemys³owych w naszym górnictwie wêgla kamiennego. Wed³ug
poprzedniego PZZ na 01.01.1993 r. w analizowanej kopalni wskaŸnik k wynosi³ oko³o 0,79,
tzn. by³ wy¿szy od ustalonego na 31.12.1997 r. o 25,4%. Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e rosn¹
straty w zasobach przemys³owych, wymuszane d¹¿eniem do rentownej eksploatacji.

Gwoli œcis³oœci, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 26.08.1994 r. (Dz.U. nr 93 z 1994 r.
poz. 446) w sprawie szczegó³owych wymagañ jakim powinien odpowiadaæ projekt za-
gospodarowania z³o¿a, zmieni³o zasadniczo kryteria kwalifikowania zasobów, co wynika³o
miêdzy innymi ze zmian ustrojowych dokonanych w 1989 r.
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Zakoñczenie

Funkcjonowanie od koñca 1989 r. naszego górnictwa wêgla kamiennego w systemie
gospodarki rynkowej zmusi³o kopalnie do nowego podejœcia do problematyki efektywnoœci
eksploatacji i wykorzystania z³o¿a objêtego przyznan¹ koncesj¹. D¹¿enie do uzyskania
rentownoœci kopalñ wymusza na nich poszukiwanie i przygotowanie do eksploatacji naj-
lepszych partii z³o¿a, zarówno pod wzglêdem warunków geologiczno-górniczych zalegania
pok³adów, jak te¿ parametrów jakoœciowych wêgla. Eksploatacja tak wybranych partii z³o¿a
powinna gwarantowaæ w krótkim czasie zwrot poniesionych nak³adów na ich udostêpnienie,
jak i kosztów ich eksploatacji, czyli generowaæ zyski.

Przeznaczone do eksploatacji partie z³o¿a musz¹ umo¿liwiaæ:
� ³atwoœæ ich udostêpnienia,
� maksymaln¹ mechanizacjê ich wybierania,
� du¿¹ koncentracjê wydobycia.

Dlatego te¿, generalnie w analizowanych kopalniach KHW S.A., w których pola eksplo-
atacyjne maj¹ blokowy, mocno zaanga¿owany tektonicznie i nieregularny charakter, za-
istnia³a potrzeba nowego podejœcia do projektowania przysz³ej eksploatacji, przy trudnej
zgodzie na wiêksze ni¿ dotychczas straty zasobów. W pracy [2] zaprezentowano przyk³ad
takiego podejœcia w jednej z kopalñ Holdingu.
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Henryk CHROSZCZ

Criterions of balance resources qualifications to industrial
and non-industrial in coal minings in mining practice

Abstract

Since 1989 Polish coal mining industry has functioned by market economy rights. That fact made
coal mining business treat with the problems of exploitation effectivity and use — within possessed
licence — of ledge in accordance with its working order project, in new way. Polish low regulations
which are in force, strictly qualify demands that are made to working order projects, within which coal
minings qualify balance reserves to industrial, non-industrial and reserves` loses. Practical approach
has been discussed on the basis of Katowicki Holding Wêglowy S.A.
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