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Antoni BIAŁACZEWSKI

Zasady gospodarowania złożem kopaliny w PRL
WSTĘP

Podsta'wowym źródłem, z kltóreg'0 gospodarka światowa lub kraJowa
uzyskuje kopaliny użyteczne jest, jak wiadomo, skorupa ziemska, przy
czym iSlposób występowania kopalin jest wielce zróżnicowany i zależny od
wielu czynników geologieznyeh . .a wi,elkoś'Ci zasobów kopalin panują natomia'St przekonania, 'że baza surowcowa świata jest ograniczona (taką
doktrynę reprezentuje np. T. R. Malthus), bądź 'też (jak np. D. Ricardo),
iż jest nieograniezona i zwię'~sza się nieustannie. Wszyscy jednak uważają,
że powinna ona być właściwie wykorzystana z uwagi na stale z,mieniająee
.się warunki ekonomiczne i techniczne. Często podkreśla się, że ograniczone zasoby kopalin w wielu krajach liJmi tuj ą ich wzrost ekonomiczny.
Z żY'cia gospodarczego wiemy nato:mia,st, ż·e 'znaez'enie ekonomiczne kraju
zależy ściśle od potencjału gospodarczego, a ten ,od bazy kopalin użytecz
nych, wypracowanej przez ,geologię i górnktwo.
Poliska j'egt krajem zaisobnym w :sz;er,eg podstawowych kopalin uży
tecznyich, jak np. :węgiel kamienny i brunatny, rudy metali nież'elazny'ch,
sól kamienną i inne. Zalsobn:ość ta wynika z budowy geo1ogicznej kraju,
a !mianowicie z położenia na zetknięciu .się trz.e,ch różnych pod względen1
wieku i st,Qpnia skonsolidowania j,ednostek geotektonieznych budujących
kontynent Europy. W zwią'zku z tym. spotykamy sz·eroki zespół r6żnych
typów :złórź i rodzajów kopalin użytecznych.
W wyniku dotychc:za>sowych prac zwiększono znacznie stan rozpoznania bazy suroweowej kTaju, a w okresie ostatnieh 10 1a!t obserwujen1Y
znaczne przyrosty zasobów głównych kopalin użytecznych, np.:
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Łącznie eksploatuJe się 50 różnych kopalin użytecznych, a wielkość
wyd'Obycia przekroczyła 4'00 (mln t/r'Ok. Stąd utrwaliła się pozycja Polski
w Europie 'Vv następującym układzie:
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Zajmowane miejsce w Europie
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rudy metali nieżelaznych
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Dla pełneg'O 'Obrazu należy dodać, że na 'Ohszarze stanowiącym 0,2 % '
użytkowej powierzchni ś'wiata, .a zmieszkałym przez 1'% jego ludności 'wydobywa się produk,t 'stanowiący okoł'O 2'% wartości górniczej produkcji
świata. Stąd wynika, że Polska jest krajem 'O rozwinięty,m górnictwie.
Racjonalne gospodarowanie zł,ożami k'Opalin nabiera 'Obecni,e c'Oraz
znaczenia, ponieważ problem iten TI1a wielostronne aspekty, jak
przyrodnicze, techniczne i ·ekonomiczne. Znaczenie przyrodnicze .łączy się
ze zmianą użytkowania pawierz,chni i 'wy/maga rekultywacji obszarów 'Objętych .eksploatacją 'Odkrywkową, a ,przy ,ekspl'Oatacji podziemnej wykorzystania z'wałów ~skał 'Odpadowy,ch lub szlamów przemysłowych dla innej
produkcji lub 'Odpowiedniego zagospodarowania, np. obszary leśne. Racjonalne pod względem technicznym wydobywanie kopaliny użytecznej łą
czy się z 'Odpowiednio d'Obranymi ,gystemalmi eksploatacji, które pozwalają
na ograniezenie stra,t kopaliny, wyk'Orzystani,e kopalin towarzyszących
oraz wód kopalnianych. Pr'Owadz'Ona ,eksploatacja podziemna na terena,ch
gęsto za:mieszkałych :względnie przy występowaniu dwóch kopalin poło
żonych nad .s'Obą, jak węgiel i rudycynkaw'O-olowiowe na Górnym Śląsku,.
wymaga szczególnej uwagi ze względu na bezpieczne prowadzenie robót
oraz osiadanie powi6rzchni. Dlatego ekonomiczne gospodar'Owanie złoż'eln
kopaliny powinno óbej'mować kompleksowe wykorzystanie całego materiału wydobyteg'O ze złoża, U'w'zględniając również pełne wykorzystanie
wód kopalnianych zarów:no dla celów prz,emysłowych, jak i za'Opa trzenia
więk,szego

ludnośd.

ZASADY OKREŚLANIA I ZATWIERDZANIA KRYTERIOW
BIL,kNSOWOŚCI

iPrzy sporządzaniu dO'kum,entacji geol,ogicznej złOża kopaliny użytecz
nej w oparciu 'O obowiązujące kryteria hilansowości ustala'my zasoby
geologiczne złoża. Kryteria te pozwalają na ,okr'eślenie zasobów bilansowych i pozabilansowych. Przez zas'Oby bilansowe rozumiemy zasoby, których eksploatacja jest rentowna, .a warunki ge'Ologkzno-górnieze nie
stwarzają d'Odatkowych trud'nośó. Przlez zasoby pozabilansow,e rozumieć
należy 'takie zas'Oby, któr'e ,przy 'Oheenym stanie techniki nie opłaca się
lub nie 'można eksploat'Ować.
Stąd przez kryteria 'bilans'Owości rozUimiemy zespół parametrów, jakirrl
musi 'Odpowiadać kopalina 'w złożu, aby jej eksploatacja była rentowna.
W związku z :tym dla ich 'okr,eśleniawyróżilliamy trzy grupy parametrów:
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geologiczno-górnkze, jakościow,e (technologic'Zne) i ekonomiczne. Przy
ustalaniu zasdbów kopaliny stosuje się pierwsz,e dwie grupy parametrów.
Kryteria bilansowości opracowuje się dla jednej lub kilku kopalin wystę
pujących w złożu, indywidualne dla każdeg.o 'złoża, rejonu złóż lub dla
kopaliny 'występującej w.określonej części kraju. W zależności od jakości
posiadanych materiałów wyjśoiowych (st'Opnia zbadania 'złoża) J'lozróż..
niam.y:
- 'wstępne kryteria bilansO'wości, które stosujemy na etapie prac
geologiczno-pO's:zukiwawc'Zy'Ch dla 'Odkrycia zloża;
- szezegół.ow'e kryteria bilaJll,sowoś'Ci dla udokumentowania il'Ości zasobó.w kopaliny w kateg'Oriach: C2 , Ci, B i A.
W stępne kryteria bilansowośd 'Określa się na p'Odstawie przeciętnych
wskaźników uzyskanych przy pr.ojekt'owaniu k.opalń lub przy prowadzeniu
eksploatacji na 'złożach 'występujących w pod'Obnych warunka'ch geologicznych.
Szczegółowe kryteria bilans'Owości określa się na podstawie projektów
zagospodarowania lub IW 'Oparciu O' dane uzyskane przy ekspl.oatacji
określoneg'O złoża. Należy równi'eż odpowiedni'O uwzględniać wY'stępowa
ni,e kopalin towarzyszących, a nadają'cych się do gospodarczego wykorzystania.
Jakość kopaliny w obu przY[padka,ch zostaje ustalona w porównaniu
z odpowiednimi normaimitechnologieznymi, 'o He surowiec nie podlega
procesom w,zbogacania. Inne 'wskaźniki graniczne, dotycząee jakości kopaliny,miąższośd zł'Oża, głębokoś'ci eksploatacji itp., określa się przy
uwzględnieniu 'Związków funkcyjnych, jakie zachodzą między tymi wskaź
nikami a kosztalmi wydobywania i wartością sur'Owca.
Ze względu na z!mieniająoe !Się 'warunki gospodarcz.e i postęp t,echniczny - kryteria b'ilans!O'wości powinny ohowiązyw'aćw okresie 5 lat, po
upływie których nal'eży je poddać rewizji.
Kryteria b'ilansowośei 'Opracowują instytuty lub specjalistyczne biura
projektów, a 'wydaje zainteresowany resort gospodarczy (Iministerstwo).
Przed ich wydaniem musz.ą być one uzgodnione z Komisj ą Planowania
przy Radzie Min1strów i Centralnym Urzędem Ge.ologii.
Odpowiednie ustalenie kryteriów bilansowości przez szczegółowe określenie parametrów ge'Ologkznych zł.oża, jak również dobranie odpowiednich parametrów techniezny'ch eksploatacji, przy zach.owaniu bezpieeznych 'warunków pracy, imają zasadnkzywpływ na gospodarowanie zło
żem. Z tych bowiem w1spółzależnośd wynika wielkość Sltr,at i jakoś.ć wydobytej kopaliny, 00 ,w wielu przypadkaeh decyduje 'O ren'townoś,ci eksploatacji zloża.
USTALANIE ZASOBÓW GEOL'OGICZNYCH I PRZEMYSŁOWE
ICH WYKORZYSTANIE
U'stalanie zasobów geologicznych przeprowadza się w dokumentacji
geologicznej, przy czym w zależności 'Od zagęszczenia wyrobisk (siatki robót) niezbęd:ny'ch dla 'Określenia forlmy i budowy złoża Oraz przepr'Owadzlonych badań rodzaju (i jakJolści kopaliny określlane są zasoby w odpowiednich kategoria'ch: C 2 , Ci, B i A.
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Szczegółowe warunki zalicZJenia zasobów do 'Odpowiednich kategorii
podane są w "Instrukcji w sprawie zasad i :spos'Obu ustalania zasobów złóż
kopalin s'tałych", 'która obo'wiązuje od 19'63 r.
Ze względu na ryzyko inwe1stowania górniczego w zależnośei od formy i budowy złoża (jak masywy, pokładowe, wysady, gniazda i żyły) wyróżniono trzy grupy złóż:
I Igrupa 'Obej'muje złoża 'O prostej budowie i równomiernej jakości kopaliny --- zaliczamy tuta! Imasywy granitOlw,e Strzelina i S:trzegormia, wysady bazaltow'e Dolnego Sląska, 'złoża piaskowców ,regi'Onuświętokrzyskie
,go, wapieni i łupków ilasitych Jury Krakowsko-Częstochorwskiej i1tp.;
II grupa ohejmuj.e złoża 'O zróżnicowanej budowie, nierównomiernej
miąższości i ja1ktośct kopaliny, jak np. złoża rud miedzi Legnkko-Głogow
skiego Okręgu 'Miedziowego, złoża rud cynkow'O-'Ołowiowych na Górnym
Śląsku, złoża węgla kamiennego i brunatnego, osadow:e złoża rud żelaza
rejonu C'zęstochoWlsko-kłobuckieg'O i ś'więt'okrzyskieg'O, złoża dolomitów
pr;zydatnych dla hutnictwa, złoża glin ogniotrwałych regionu świętokrzys
ki'ego .oraz Rusko-Ja;roszowa i inne;
III grupa obej.muj e złoża .Q ba/rdzo skomplik'Owa1nej budowie (gniazdowo-żyłowe), o dużej zmienności miąższości i jakoś,ci kopaliny zaliczamy
tutaj złoża barytu i magnezy/tu na Dolnym Śląsku, rud niklu w Szklarach
koło Ząbkowic, złoża naturalnych piasków formierskich z riejonu Często
chowy i Zarwiercia, złoża rud cyny i magnetytu na Dolnym Śląsku.
Stąd podjęcie d'Z'iałalności inwestycyjnej związanej z budową zakładu
górnicz,ego i eksploatacją złoża kopaliny Im'oż'e nastąpić po ustaleniu l zatwierdzeniu zasobów:

w kat. B
'w kat. C 2

+
+

C 1 dla I i II grupy złóż
C1 dla III ,grupy złóż

pod warunkiem, że ilość zasobów w wymienionych kategoriach rozpOZinania 'zapewni wydobycie kopaliny 00 najmniej na okres projektowanej inwestycji.
Z:godniez obowiązujący,mi przepiisami dokum~entacjle geologiczne, w
których ustalono 'za!sóby złoża kopaliny są rozpatrywane przez Kom:1sję
Zasobów Kopalin i zatwierdzane przez Prezesa Centralnego U rzędu Geologii.
Po zatwierdzeniu dokUlme~Qltalcji geologicznej w kat. C 2 dla dużych obszarów złoża, a w kat. C 1 + B dla wybranego odcinka przewidzianego do
pierwS'zego jego udostępnien'ia :następuje fa'za projektowania. Dla złóż nowo odkrytych obej:muj:e 'Ona k01mpleksowe zagospodarowani,e złoża, a w
dalszej kolejności 'llstaLenie modelu :Zakładu górniczego.
Kompleksowe zagospodarowanie okręgu złoża obej,muje analizę warunków,możliwOiści i potrzeb 'Okręgu ora'z zaplanowanie wszystkich elementów, 'mających 'bezpośredni związ,ek z ,eksploatacją złoża. Na podstawi'e
całego kompleksu zagadnień produkcyjno-technkznych, soejalno-bytowych, 'transportowych, komunalnych Hp. badanego okręgu wybieTa się
optymaln.e rozwiązanie dla planowanych jednostek pr'Odukcyjnych, usłu
gowych i inwestycji t'Owarzyszących. K'Ompleksowe zagospodarowanie now'ego 'Okręgu ,górniezego jest najbardziej 'celową i efektywną formą gospodarki, zapevvniającą ra,cj'Ona~n,e wykorzystanie zloża.
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W oparciu .a za't'wierdzoną dokum,enta'cję geologiczną i zasoby geologiczne rozpoznane w ka't. Ci + B zaintereisowany resort gospodarczy zleca
jednostoe projektowej (biuro projlektÓ'w) spoTządzenie założeń techrriczno-ek.anomicznych inwestycji, w których zostają ustalone zasoby przemysłowe. Przezza,soby przemysłowe rozumie się tę część zasobów geologieznych, która mO'że być wydoby'ta po uw'zględnieniu strat związanych z eksploa'tacją złoża.
Określone 'więc 'w założ,eniach techniezno-ek.anomicznych zasoby przemysłowe stanowią podsia wę do wszelkich rozw:ażańekonomicznych zwią
zanych z eelOlwością budowy zakładu górniczego. Przed zatwierdzeniern
wymdenionych :załO'żeń ipI'zez zainteresowany resort za'slOiby przemysłowe
są opiniowane pr:zez Prezesa CUG.
W dalsz'ej kolejności zainte,resowany resort w porozumieniu z Wyż
szym Urzędem. Górniczym t1worzy obszar górniczy, na którY'm będzie
prowadzona eksploatacja złoża kopaliny. Równocześnie zostaje zlec'One
wykonanie projektu 'technicznegO' ~za'mi,erzonej inwestycji. Zatwierdzone
założenia techn'iczno-lekoll:O!mkzne inwestycji, w których ustalono zasoby przemysŁOWie, 'Oraz utworzony obszar górnkzy stanowią podstawę do
rozpO'częcia budowy zakładu górniczego. W okresi;e tym zainteresowany
resort nadzoruje budowę zakładu względnie prowadzoną ,eksploatację,
a Wyższy Urząd Górniczy kontroluje te prace.
Z chwilą udostępni'enia złoża zakład górni'czy ustala zasoby przemysłowe 'w okriesach rocznych i określa s:traty względnie przy rudach zuboż,enie wydobywanej kopaliny.
Stąd w zakresi'e gospodarowania zł'Ożami kopalin użytecznych istnieje
następuj ąca kolejność działania:
- Prezes Centralneg'O Urzędu Geologiizaiwierd.z.a dokum€ntacje geologiczne i określone w nich zasoby geologiczne, podając zakr,es dozwolonych zamierzeń inwestycyjnych.

- Zaintere1sowany resort gosp'Odar:czy projektuje, zatwierdza, buduje
i nadzoruje 'eksip'loata,cję prowadzoną przez zakład górniczy.
- Wyższy Urząd Górniczy prz,ezOkręgow,e Urzędy Górnicze nadzoruje budowę i prowadzoną eksploatację, a tym samym i gosp'Odarkę zło
żem k'Opaliny.

GOSPODARKA ZŁOŻAMI KO,PA:LIN STAŁYCH W SWIETLE
OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD
W gospodarowaniu 'złożem można wyróżnić trzy zasadnieze etapy dzia1 - etap georo:gicznego dokumentowania złoża; 2 - etap pr'Ojek,towania zakładu górni,cz,ego :na tle kompleksowego zagospodarowania
okręgu górniczego; 3 - etap budowy zakładu, eksploatacji złoża i wzhogacania kopaliny.
Gosp'Odarka złożelm kopaliny na etapie geologicznego dokumentowania
złoża sprowadza się do 'Określenia f'Ormy, 'zasobó:w (bil:ansowych i pozabilansowych), jak'Ości i warunkó'w geologiczno-górniczych. Stąd dalsze szcze-·
gółowe rozpoznanie złoża prowadzone jest vv zależności -od fOI'imy złoża,.
wielkości i rodzaju eksploatacji, a śr,edni prooentowy udział zasobów bilansowych w posz;czególnych kateg'Oriach rozpoznania dla udokumentowanyich złóż przedstawia się następująco:
łalności:
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Forma

złoża

Procentowy
A

złoża pokładowe
złoża pokładowe
złoża

-

budowa prosta
budowa skomplikowana

gniazdowe

złoża żyłowe

wysady solne

+

B

udział

kategorii

Ci

C2

2'6,5

12,2

410,8

61,3
10,7
1i9,5
6,8
1'3,6

515,9
43,3
60,101

4\8,5
24,6
49,9
26,4

42,6
37,5

32,2,
33,5

2.5,2
29,0

14,2

51,8

34,0

R6dz aj eksploatacji
1

odkrywkowa
podziemna - wieloletnia
podziemna - złoża udokumentowane lub
wybudowane w okresie ostatnich '5 lat

zakłady

Średni iprocentowy udział zasobów bilansowych w poszezególnych kategori!ach rozpoznania dla' 20 kopalin użytecznych wynasi: A + B - 27,5;
C1 - 32,9; C 2 - 41,4.
'
Z przedstawianydl dany'ch wynika, że:
- procentowy udział zasobów 'w poszczególnych kategoriach rozpoznania przy eksploatacji podziemnej względnie odkrywkowej złóż pokładawych a budowie pr,astej
nile hudzi zast1rzeżeń;
- projektawanie i początkowa dZJiałaln/ość zakładów górniczych na zło
ża'ch pakład'OwY'ch a !budawie sk,amplikowanej 'względnie na zł'ożach ostatnio udakumentowanych prowadzO'na jest 'w opar,ciu 'O rozpoznane zasoby
w kat. C 1 (40,81% i 51,H%) i'wymaga dalszegO' rozpoznania przy pomocy r'Obótgórniczych;
- pr'Ojektowaniie i działalność zakładów ekspl'Oatacyjnych złaża o' budówie gniazdawej iżyłO'wej oparte jest 'O zas'oby rozpaznanevv kat. C1
(5'5,9 10 /0 i 43,3i% ri kat. C 2 (24,6'% i 49,9'0/0) i wymaga dals.zego rozpaznania
złOża udokumentO'w:anego 'w kat. C 2 do kategorii wyższych, 'wyłącznie przy
pomocy robót górniczych.
.
Na etapie projektowania zakładu górniczego jednostka 'prajektująca
(biuro projektów) prz!edstawia dla nawy ch złóż projekt zagospadarowania
rej,onl1,····a· w'dals;zej kolejnOśd sporządza zał'Ożenia 'techniczna-ekonomiczne eksploatacji złoża. Mając do dyspozycjidakumentację gealagiczną złaża
dokonuje s:ięwa!ria'l1'to:w-ej analizy możliwości jego wybierania, biorąc pod
uwagę przedstawioną budowę; jakość kopaliny i warunki geologiczno-górnicze 'eksploata,cji. Stąd już 'w fazie projektowania następuje wyłączenie
pewnych partii złoża Iulb nawet całych pokładów, uwzględniając 'przy
tym zasoby kopaliny uwięzione W filarach ochronnych pod szybami, drogami, liniami kalejowymi, zabudowaniami przemysłowymi i sacjalno-bytowymi. Natomiastm,e1tody określania zasobów przemysłowych są wielce
zróżnicowane, lecz Imoż'l1.a 'wyróżnić następujące spasoby: 1 -współczyn
ników koryguj ących, których wielkość określono 'w zależności od stopnia
razpaznania złoża; 2 - bloków geologiez:nych lubwielobaków, przy pomlocy których akreślano zasoby przewidziane da eksplaiatacji; 3 - wskaź
nika strat przyjętego przez analogię da złÓ'ż będących już w eksploatacji.

Zasady gospodarowania

złożem

kopaliny w PRL

529

Biorąc pod uwagę formę złoża, j ego zaleganie i 'Zmienną jakość kopaliny nie całe zaiso'by bilansowe mogą być wykorzystane w Ifazie projektowania zakładu górni,czeg'O. Tę część zasobów 'Określamy jako nieprzemysłowe (względnie 'Zaliezalmy do tzw. strat powstały,ch przy projektowaniu).
Orientacyjnie wielkość ich 'mo'żna okr'eślić następująco:

Formy
złoża pokładowe
złoża pokładowe
złoża

złoża

-

budowa prosta
budowa skomplikowana

gniazdowe

Zasoby nieprzemysłowe
(straty projektowe)
5-2:0
15-35

20-4J3

złoża żyłowe

1\5'---'3:0

wysady solne

810-90

Eksploatacja stanowi jeden 'Z naj'ważniejszych etapów działalnośd 'C'zło
wi,eka na złożu, przy eZylTI podsta'wowym elementem w tym procesie ISą
roboty górnieze, które dzielą się na udostępniające, przygotowawcze i wybierkowe. Roboty udostępniające mają na celu dojście do złoża przez wykonanie szybów i przekopów. Rohoty przygotowawcze natomiast - przygotowanie złoża do wybierania kopaliny przez wykonanie wyrobisk k:orytarzowych, drążonych po Tozciągłoś'ci (poziome) lub po wzniesieniu bądź
upadzie (pochyłe), które rozcinają złoża na poszczególne pola wybierania.
Roboty wybierkowe 'Obej'mują 'w:sz,elkie prace związane z wybieranienl
zł'O'ża.

Model kopalni, a 'w szczególności struktura wyrobisk przygotowawczych
i wybierkowych 'w 'wysokim stopniu decydują o 'wskaźnikach techniczno-ekonomicznych 'Osiąganych w okresie działalności zakładu górniczego.
Właściwe ich roz;wiązanie przy uwzględnieniu warunków geologiczno-górniezych występuj ących w złożu i j ego sąsiedztwie - mogą zapewnić
naj ekonomiczniej sZle roZ'wiązania techniczno-organizacyjne kopalni,osią
gnięd.e przedterminowego wydobycia oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki złożem przy :maksJ71malnym ograniczeniu strat złoża powstały,ch
w ,czasie j ego wybierania.
STRATY KOPALINY POWSTAŁE PRZY
WYBIERANIU ZŁOŻA

BEZPOŚREDNIM

Problematyką strat zalsobów kopaliny użytecznej zaczęt.o się zajmować
'z chwilą zorientowania się, że 'wielkość zasobów jest ograniczona, a zapotrzebowanie na kopaliny 'coraz bardziej w'zrasta. Prowadząc eksploatację
złoża musimy się liezyć, że zawsze pow1staną straty. Za straty 'więc uważa
się tę 'część zasobów kopaliny, która pozostała w złożu nie wyeksploatowanawzględnie straeona w .obrębie kopalni. Nie należy natomiast uważać za straty zaisobów rudy bilansowej, która w wyniku dokładniejszego
rozpoznania została Iprzeklasyfikowan:a na kopalinę pozabilansową lub skałę płonną. Nadmienić należy, że przy ,eksploatacji rud należy jeszeze
uwzględniać zuhożenie rudy, które 'wyraża się obniżeniem zawartości 'metalu IW urobionej rudzie w wyniku działalności eksploatacyjnej przez dodanie skały płonnej lub rudy pozahilansowej do rudy bilans'owej. Obniże-
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nie zaw,artości lmetalu 'w urobi'Onej rudzie określa się prz,ez porównanie
z 'zawart'Ością tego metalu 'w 'Odpowiednich zaso.bach rudy bilans'Owej.
Oprócz sarniego stwierdzenia ilościO'w,ego strat w zakładzie górniczym
cor,az 'częśdej 'Zwraca się uwagę na konieczno.ść ich zmniejszania. W związ
ku 'Z tym dla p'Oszczególnych kopalin zostały wydane odpowiednie instruk-cje, w których przyjęto następująoe 'zasady:
W ę g i e l k a m i ,e n n y. Za straty zasobów powstałe przy jego eksploatacji uważa się tę część zasobów bilansowych złoża, które pozostały
na zawsze w złożu, jal{}o nie 'wybrane lub zostały utrac'One ·w trakcie urabiania, transportu i w procesie 'mechanicznego. wzbogacania. W związku
z tym 'wyróżnia się naistępujące grupy strat: 1 - powS'tałe przy bezpośred
nimwy'bieraniu, a które wynikają z przyjętego sposobu technologicznego,
eksploatacji; 2 - powstałe 'w pokładach podebranych (eksploatacja wielu
pokładów niezależnych); 3 powstałe przy przeróbce mechanicznej
(wzbogacaniu kopaliny); 4 - straty losowe (pożary pokładów, zawały wyrobisk wybierkowych, ,tąpanie, zlagroż,eniaw'Odne); 5 - p'Owstałe wskutek
zaniechania pewny.ch lPól, resztek pokładów paTltii zło.ża przy uskokach
IU'b nawet całych pokładów; 6 - kopaliny pozostawi'one 'w filarach ochronnych, granicznych i op'Orowych.
Przeprowadzone studi,a wykazały, że wielkość strat jest zależna od
stosowanego systemu wybierania, grubości pokładu i sposobu likwidacji
wyrobisk (przez podsadzanie lub 'Z 'z:a'walem 'stropu). Biorąc pod uwagę powyższe zależności można stwierdzić, że:
- w 'wielkościach :stra!t nie występują różnice

przy stosowaniu tych
samych :systemówe'ksploatacji prowadzonych od szybu do granic względ
nie od granicy do szybu;
- dla podłużnych lub poprzecznych systemów 'wybierania nie zaznaczają się wyraźnie różni'ce w wielkośdach strat;
- straty grupy 1 dla sy,stemu ścianow'ego z podsadzką hydra uliczną
lub rsuchą 'Są prawie 'tej sa'm'ej 'wielkości, ,co dla systemu z zawałem stropu;
-znaczne różnice 'występują w wielkościach strat przy stosowaniu
systemÓ'w zabierkowych z podsadzką hydrauliczną - 15,8% lub zawałem
stropu - 27,1(1/0;
- systemy ścian'Owe prO'wadz.one w~arstwami równolegle do spągu zło
ża dają straty niższe 'w porÓ'wnaniu do :systemów ścianowych, obej:mują
cych całą miąższość pokładu (złoża).
Należy nadmienić, że 83% . 'wydobycia 'Pochodzi z pokładów eksploatowanych 'Systemem ścianowym.
W ę g i e l ·b r u n a t n y ,eksploatowany odkrywkowo jest uważany za
złoże bilansowe, 'kiedy granicznyekonomkzny współczynnik przemysłowy
N (nakład)
- - - - - - - - - 10. W 'związku z urabianiem mechanicznym przy zaW (złioże węgla) /
stosowaniu maszyn ciężkich do str.at zasobów węgla brunatnego zalicza
się: 1 stropowe warstwy (pokładów 'O grubośei 0,4 m i warstwy ispągowe
o grubości 0,3 Im, a to ze 'względu na technologię pracy koparek; 2 - pozosta'wione w lokalnych zagłębieniach spągu bilansowe partie złoża, które
nie będą udostępnione i wybierane ze 'względów technicznych i ekonomicznych; 3 - partie zasobów geol'Ogicznych bilansowych 'Odrzucone w
wyniku przyjętego p roj-e ktu eksploatacji złoża.
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Całkowite straty złO'ża wynoszą 10-2010/0 i są zależne od budowy, zalegania i jakości kopaliny.
R u d y me t a l i. Za s'traty złoż'owe kopalniane uważa się tę część'
zasobów bilansowych rud, która pozostała w złożu nie wyeksploatowana
lub stracona 'w obrębie k:opalni. Stąd wyróżnia się następujące grupy i ka-·
tegorie strat złoż.o'wych:
Grupa I - straty złoż.ow'e (k:opalniane) w częściach złoża przezna'czo-·
nych d'O ieksploatacji.
Kateg.oria 1. Straty złożowe pow!stałe przy eksploatacji, które nie zo-·
stały zarejestrowane :na mapach, jak np. części złoża z.ostawione jako pół-o
ki, łaty, poz'Os'tały ur.obek wskutek rozrzutu przy strzelaniu, przy ładowa-·
niu lub w wyniku dołączania częśei urobku rudnego dO' skały pł'Onnej.
Kategoria 2. Straty złożowe powstałe przy eksploatacji, któr·e z.ostały·
zarejestrowane na 'mapach - filary 'Oporowe, O'chronne i inne.
Grupa II -:- Istraty złoż'Owe powSitałe w częściach wyłączonych z eksplo-·
atacji (zarejestrowane na mapa,ch).
Kategoria 1. Straty powstające 'Przez pozostawione 'części zasobów rud.
w filarach ochr'Onnych, które nie ,mogły być eksploat'Owane.
Kategoria 2. Straty powstałe przez włączenie części zasobów już w
pr,ojektach erosploatacji z przyczyn geologicznych, technicznych i ekono-·
micznych.
Wymi,enione wyżej straty, a 'określone dla grupy I m.ożna przedstawić:
następuj ąco:

System wybierania

Straty

złoża

Zubożenie

urobku
fI/r;

Rudy żelaza
system ścianowy z podsadzką suchą
system zabierkowy z podsadzką suchą
Rudy metali nieżelaznych
system ścianowy z zawałem
system ścianowy z podsadzką hydrauliczną
system komorowy z zawałem
system filarowo-komorowy
system zabierkowy z podsadzką hydrauliczną
system długich zabierek z podsadzką utwardzoną
eksploatacja odkrywkowa

'%

2-12
8-2'4

2-10
8-17

10-21
3-11
5-12
5-2'5
2-1'0
2-5
5-9

8-3:0
10-20
ok. 10
10-2,0
ok. 10
9-10
9-10

I n n e k Q P a l i n y u ż y t e c ,z n e przydatne dla przemysłów: cemelllto:wego, wapiennicz.ego, kamienia budowlanego, c eramiczneg'O, hutniczego, materiałów ogniotrwałych, odlewniczego - eksploatowane systemem odkrywkowJlm.
Ustalenie wskaźników str.at ,eksploatacyjnych prz,eprowadza się'
w opardu >Q za'twierdzone 'zasoby geologiezne przez wyłączenie: 1 - wy_o
stępowań krasu; 2 - pewnych 'części złoża z uwagi na nieodpawiedni skład.
chemiezny kopaliny (jak np. stwierdzona sylifikacja, dolomityzacja itp.)~
3 - cz,ęści 'złoża z uwagi na niedokł:adne jego wybieranie. Wskaźniki te:
dla poszczególnych grup kopalin prz,edstawiają się następująco:
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Kopalina
Surowce dla przemysłu: cementowego, wapienniczego,
kamienia budowlanego
Surowce dla przemysłu ceramicznego
i materiałów ogniotrwałych
Łupki kwarcytowe, piaski szklarskie
formierskie
Skalenie, kwa'rc, kwarcyt ,magnezyt
Dolomity
Granity i bazalty

Straty złoża
'010
5-25
10.--;60

1'0-15
20~40

15-37
210-215

Niezależnie 'od strait podanych przez zakłady górnicze, które prowadzą
wzboga'canie k'Opaliny, :powstają jesz'cze straty przy jej przerabianiu. W
wyniku 'stosowanych procesów wzbogacania -mechaniczneg'O, chemicznego lub ogniowego (prażenie) 'Otrzymujemy koncentraty, produkty towarzyszące i odpady. K'Oncentraty i produkty towarzyszą'ce są przedmiotem
:zbytu, natomiast 'w odpadach zawsze spotyka,my p'Ozostałości kopaliny
głównej i to 'Określ'a'my jak'O straty powstałe przy wzbogacaniu. Straty te
w zależuośd od rodzaju kopaliny i lej składu :mineralogiczneg'O -( chemiczneg'O) 'Oraz stos1owanychmet'Od wahają 'się w granicach 5-30'0/0 .
W złożu 'Oprócz kOlpahny głównej występują również i k,opaliny tow,al'zyszące. 'Przez kopalinę t'Owarzyszą,cą rozumiemy taką kopalinę, która
w,spółwystępuj e w złożu kopaliny głównej lub w bezpośredni'm jego są
siedztwie i nie moż'e być 'Oddzielnie wydobywana, a w kopalniach odkrywkowych również kopaliny występujące w 'warstwach nadkładu. Gospodarcze ieh wykorzystanie obecnie nabiera coraz większego znaczenia,
ponieważ przez ich 'wykorzystanie dla celów gospodarczych poprawiamy
warunki ekon'Omdczn.e pracy zakładu (1); przy zastosowaniu wzbogacania
mo'żna otrzym'ać pełnowartościowy surowiec dla przemysłu przetwórcze,go (2); nie Itworzy się zwałów skał 'Odpadowych (płonnych), stąd 'minimalne
.są koszty rekultywacji (3).

Z ArSAD Y GOSPODARKI ZŁOŻAMI Vi ŚvVIECIE
Eksploatacja kopalin uży;tecznych w licznych krajach ś'wiata była pro·wadzona do koń'ca XIX 'wieĘ:u 'w sposób dowolny, a na straty wynikające
z zastoS'O'w'ane.go systemuwylbierania nie zwracano uwagi. Dopiero obecnie w krajach, 'w rktóry'ch zasoby złóż są niewystarczające dla pokrycia zapotrz,ehO'w'ania na węgiel iw których 'wydano prz,episy 'O 'wykorzystaniu
.za'Sobów złóż '(Anglia, Francja, Holandia i Japonia) obserwuje się odstą
pienie od systemów wybierania - komorowych i zabierk,owych przy eksploataeji 'węgla, ,charakteryzujących się dużymlistratami Z';aiSiObów. \V kraja,ch tych z konieczności wprowadzono racjonalną gospodarkę złożami wę
gla, zmniejszając tym samym stra:ty eksploatacyjne do kilkunastu procent. Natomiast ta!m, gdzie istniejące zasoby złóż węgla dostatecznie
z:abezpieczaj ą potrzeby własne i d'Otychczas nie wprowadz'Ono przepisów
Q ochronie' złóż, jak: USA, Kanada, Południowa Ameryka i Australia, tam
gospodarowanie złożalmi, w naszym pojęciu, nie ma miejsca. vVszystkie
.decyzje w zakrelsie eksploatacji złoża są podejmowane z punktu widzenia
naJwiększych efektówek'Onomicznych w odniesieniu do chwili obecnej,
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uwzględniając w pierwszej kólejnoś,ci interesy właściciela {koncernu) 'zło,..
:ża. Stosowane 'w 'tych kraja,ch systemy 'wybierania złoża (kom,orowe i zabierkowe) powodują, że }eslt ono wybierane naJczęściej w 50'0/0 , a ,często
:nawet zaledwie w 251%. Ta 'właśnie koniunkturalność gospodarki krajów
kapitalisty,cznych 'znacznie pogarsza stopień wykorzystania zasobów 'złóż
węgla w tych krajach. Podobnie przedstawia 'się i wykorzystanie innych

:kopalin. Natomiast w krajach socjalistycznych problem wykorzysltania zło
ża zaj1muj,e Jedno 'z czolowych [miejsc przy projektowaniu zakładu górni,czego, jak również iw stos'Owanych systemach wybierania. P,ełne wykorzystanie zł'O'ża kopaliny głównej i kopalin towarzyszących cechuje nowo
hudowane duże zakłady górnkze.
PROPONOWANE ZASADY GOSPODARKI ZŁOŻEM

Racjonalna g'Ospodarka zł'O'żem może być
'spełnione są na!Sitępuj ąee założenia:

w

pełni

realizowana,

j,eżeli

1. Rozpoznanie geologiczne Ziostało przeprowadzone 'w zakresie zezwa1aj ący,m na opracowanie 'wymaganych założeń techniczn'O-ekonomicznych
i projektu techniczneg'O zakładu. W związku z Itym zaleca Slię, aby procentowy udział z:a!sobów 'bilans'Owy'chw poszczególnych kategoriach rozpoznania dla zakładów, które mają uzyskać pełną zdolność produkcyjną, wynosił ('%): A + B - 35; Ci - 35; C 2 3'0.
2. Gospodarowanie 'żłożem kopaliny będzie prowadzone na określonej
powierzchni 'złoża {udokumentowaneg'O geologicznie), ,czyli na tzw . .obszarze górniezy,m~ Zgodnie z przepisa1mti prawa górniczego każdy zakład górniczy musi posiadać 'Obszar górniczy, na którym prowadzi eksploatację
:złoża. Wszelkie zmiany powstałe w dokumentacji geologicznej, jak i w gospodarowaniu .złożem są realizowane wyłącznie w granicach obszaru górniczego.
.
3. Bilans gOisp.odarki zł.ożerm powinien obejmować całą działalność geologiczną i górniczą. Stąd suma stra!t powstałych przy projektowaniu ek,gploa'tacji i wZbogaeaniu łą1cznie z wydobyciem kopaliny powinna być zbilansowana z 'Zasobami przelmysłowY'mi i geól'Ogieznylui zloża.
4. Zaleca się przyjęoie następującego układu gospodarki złożem:
- Centralny Urząd Geo1ogii zatwierdza dokumentacje geologiczne
i ustal.one zasoby 'Wie wszystkich kategoria'ch rozpoznania' 'Oraz 'Opiniuje
również ustalenia zas.obów przelmysłowych.
- Zaintere'sO'wany resort zleca wykonanie zał.ożeń techniczno-ekonomicznych i projektu technicznego budowy zakładu, tworzy obszar,górniczy
.oraz realizuje !budowę i pro'wad.zi ek'sploata,cję złoża .
.--; Wyższy Urząd Górniczy: 1 - kontroluje gospodarkę zlożem w fazie
projektowania zakładu; 2 ~ kontroluje gospodarkę złożerm 'w 'Okresie wybierania i likwidacji wyrobisk. Dotyczy to zarówno kopaliny głównej, jak
i t'Owarzyszącej 'Oraz wody kopalnianej.
5. Warunkiem S!tosowania racjonalnej gospodarki złożem jest wykorzystanie :kopalin t.owarzyszących i współ'wYSltępujących w złożu kopaliny
głównej, jak również i wód kopalnianych. Przez wykorzystanie kopalin
towarzyszących względnie współwystępujących należy rozumiećwprowa-
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dzenie ich do procesów przet'wórezych w stanie surowym (niewzhogaconym) lub po zastosowaniu odpowiedniej przeróbki mechanicznej, chemicznejczy ogniowej. Otrzymany produkt jako surowiec wsadowy (koncentrat) ;moż.e być 'w pełni wykorzylstany w przemyśle.
Osobny problem stanowi 'woda kopalniana. Wprawdzie do chwiliobec-nej nie została .zaliczona do kopalin towarzyszących, Jednak zawsze wystę-
puje w górnictwie i Imusi być 'wydobyw:ana z kopalni. W naszym kraju
woda odgrywa bardzo istotną rolę, tak 'w ukształtowaniu powierzchni zie--·
mi, jak i 'w go:spodar'ce narodowej, natomiast w górnictwie jest jednym
znajgroźniejszych żY'wiołów, mogących nawet uniemożliwić pracę w kopalni. Poniewa'ż ek,sploata,cja złóż, a sz'czególnie węgla kamiennego i rud
'metali nieżelaznych 'w wielu zakładach górniczych osiągnęła głębokość
rzędu 500-1000 Im, spotykamy tutaj 'wody zasolone, które stwarzają dodatkowe trudności przy kh zrzucaniu do rzek. Stąd zaistniała konieczność
ich odsalania, 'co rozpoczęto już realizować w górnictwie węgla kamienne-go na Górnym Śląsku. Prowadzone prace nad uzdatnianiem wód kopalnianych dla gospodarkli pozwóliły na ich bezpośrednie 'wykorzystywaniew zakładzie lub 'Oddawanie do sieci wodociągów komunalnych względnie
rzek.
Ze 'względu na położenie i rodzaj eksploatowanej kopaliny ilość pompowanej wody z podziemnych kopalń przedstawia się następująco:
Kopalina

Rejon

Dopływy

m 3/min
Górny Śląsk
Dolny Śląsk
Górny Śląsk
rej. chrzanowski
rej. olkuski
Dolny Śląsk
rej. częstochowski
Dolny Śląsk
rej. kielecki
Dolny Śląsk

węgiel
węgiel

kamienny
kamienny

rudy cynkowo-ołowiowe
rudy cynkowo-ołowiowe
rudy cynkowo-ołowiowe
rudy miedzi
rudy żelaza
baryt
gliny ogniotrwałe
gliny ceramiczne

1-47
3-1i8
2-12
1,5'--'4'0
291-6'4
5-20
10-28
1--!2
1-3
1--,2

Głębokość
kopalń

w m

1:8!0-780
152'81-6017
60-i9l0
1010-2010
810-160
4'50-900
60-120
HO-150
:16-120
60-8.0

REKUL'TYWAICJA TERENOW GORNICZYC'H
Obecne :te'mpo eksploa'tacji kopalin użytecznych i nieuchronnie zwią
zany z :tym proees niszczenia powierzchni przybrały tak duże rozmiary,
że nie tylko w Polsce, 'ale i na cał)l1mś'wiecie stały się powa'żnym problemem gospodarczym. Prowadzona eksploatacja zarówno 'odkrywkowa, jak
i podziemna powoduje zmiany w użytkowaniu nie ,tylko przez tworzenie
własnych 'terenów przemysłowych, lecz także imoże być przyczyną istot-nych z.mian 'w pierwotnej rzeźibie terenu i 'warunków hydrogeologicznych.
rejonów poeksploatacyjnyeh. Na :terenach przemysłowych powstają hałdy
i zwałowiskaeliminują'ce przyrodnicze użytkowanie powierz'chIlli 'Oraz od-działujące na tereny przyległe, powodując zasadnicze zmiany w krajobrazie i 'w warunkach hydrogeologicznych.
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Zdaj'emy sobie ,sprawę, że odd2ńaływ,anie górnicze jest 'Obiektywną ka.nieeznością warunkowaną !samą technolagią ,eksploata'cji oraz razmiarem
i lokalizacj ą złóż. Uwzględniaj ą<c powyższą specyfikę górnictwa można
wy'Odrębnić następuj ące 'Oddziaływanie:
- bezpoś,redn'ie, p'Ol'egające na zastępawaniu pierw'Otnego ilżytkawa
nia pawierz,chnd. przez wyrobi'ska 'Odkrywkawe, hałdy, zwałowiska itp.,
- pośr,ednie, polegające na akumula<cji wody w gleba,ch ;ter'enów przyJegłych ,skał w wyniku niewłaściwie '~loka'lizawanych hałd i zwalawlsk,
pawodujących zmiany IW :naturalnym spływie wód 'Opadawych, niszczeniu
"urządzeń Imelioracyjnych, zmianie warunków mlikroklimatycznych jtp.
Zagadnienie ochr'Ony i restytucji naturalnego krajobrazu, zwłaszcza
·w ośrodkach silnie uprzemYlsło:wiany,ch araz rekultywacj i niszczonych terenów należy da zagadnień szczególnie ważnych w gospodarce nar'Odawej.
'P'Od pojęciem r,ekultywacji rozumieć należy kampleksową działalnaśćczła
'wieka, Imają<cą na <celu przywrócenie w zakr,esi'e technicznie możli'wym
i ek'O:nomkznie uzasadnianym 'terenów poprz.emysł'Owych da gospadarcze,go użytkowania. W związku z ,tym w <całości prac rekultywacyjnych wy.różniamy dwa zasadnieze etapy:
- Etap pierwszy - restytucja 'Obejmująca zespół czynnaści mających
.na celu przywróeelllie !terenom paeksploatacyjnym patencjalnej przydat.naści gospodarczej. Główne praoe z,mierzają do adtworzenia krajobrazu,
'warunków hydrogeólagkzny<ch i glebowych, a więc tych elem,entów, któ.re zostały zniszczone.
- Etap drugi - zagospodar'Owanie abejmują'ce zespół czynności, mających na 'celu odtworzenie warunków biologicznych i utrwalenia nadanych 'cech 'w stapniu umożliwiającym włączenie terenów poeksploatacyjnych do panownego racjonalnego użytkowania gospadar<czego. Tutaj
"należy budawa obiek!tów, instala<cji i innych urządzeń niezbędnych d'O
realizacji docelawego sposobu 'zagospadarowania.
Bi'Orąc pad uwagę doty;cheza:sGwą działalność górniczą możemy stwier"dzić, że na1stępujące pawierz,chnie objęte eksploatacją wymagają rekultywacji: 'węgla bruna,tnego - 'ok. 52000 ha; piasku padsadzkowega - ok.
2.0 000 ha; kopalI1Jiet,wo siaJ:'1ki - ak. 2 000 ha; kruszywa - ak. 7000 ha;
rudy i węgla ka'miennego - ok. 9 000 ha; razem 9.0 000 ha.
Prz:edsiębior:S't'wa górnkze prowadzące eksploata.cję złóż kapalin uży
"teeznych 'OhO'wiązane :są pasiadać środki niezbędne dla ochrany i wykorzystania zas'Obów złoża, jak również dla 'Ochrany pawierzchni oraz wód
'pawierz,chniawych i padzii,emnych. W miarę postępu eksploa1tacji powinny 'PJ:'1awadzić :stopniową likwidację 'wyrdbisk i przygatawywać Je do za.g.ospodarawania.
WNIOSKI
1. Racjanalne zalsady gospadarowania złożem powinny obejmować na.stępujące etapy: a geologkznego ud'Okumentowania złoża; b - proje~ktowania zagospodarowania rejonu i samego złoża przez sporządzenie założeń techniczno-ekono1mieznych inwestycji budowy zakładu górni-

"czego; c -

budowy

zakładu

i prowadzenia wybierania kapa'liny.
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2. Dokumentowanie geo1ogiezne zł,oża powinno być realizowane zgod-·
nie z obowiązuj ący;m\i rkryt,eriami bilansowości i przepisami z,ezwalający
mi na inwestowanie górnicz.e.
3. Przy sporządzaniu zał'Ożeń techniczno-ekonomicznych inw,estycji należy oKreślić ogólnozakladow,e straty kopaliny, wydzielając w tym straty
powstale przy iproj ektowaniu zakładu przez wyłączenie 'z zasobów bilansowych pewny'chczęści zloża (pokładów), które ze względów geologdczno-górniczych nie będą przedmiotem eksploatacji.
4. Przy prowadzeniu wybierania złoża należy ustalać 1strat y eksploa-·
tacyjne, które nie zostały zarejestrowane na mapach str.at, Istraty którezostały zarejestrowane na Imapach i si:r,aty powstałe przy wzbogacaniu kopaliny.
5. Ewidencję strat należy prow;adzić w 'Okresach rocznych, bilansując
złoże k'opaliny pOCZą'WiS:zy od ustal'Onych zasoibów g,eologkznych aż do ilośoi wydobytej kopaliny i 'wzbogaconego surowea mineralnego.
6. W przypadku żelaza i metali nież.elaznych należy uwzględniać przy
wydolbyciu również i zubożenie złoża.
7. W wyniku badań i doświadczeń dla każdego zakładu lub grupy za-o
kładów górniczych powinny być określone normy strat i zubożenia złoża.
8. Racjonalne 'zasady gospodarowania złożem opr6cz kopaliny głównej
powinny obej'mować również i k'Opaliny towarzyszące oraz wodę kopalnianą·
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