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Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. jest w sektorze górnictwa węgla kamiennego 

firmą znaną od wielu lat. Jako jednostka badawczo – rozwojowa świadczyła usługi na rzecz górnictwa już od 1963 r. – 

początkowo jako Centralne Laboratorium Badawcze, a od 1992 r. jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe 

wydzielone z KWK Ziemowit. W 2000 r. przekształciło się w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu 

Państwa. Strukturalnie Centrum Badań składa się z czterech ośrodków. Tradycja tej Firmy i jej cała dotychczasowa 

działalność jest ściśle związana z górnictwem. Tworzono ją by doskonalić i usprawniać system bezpieczeństwa 

pracy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Jako niezależna jednostka bada i ocenia stan techniczny eksploatowanych w 

kopalniach urządzeń. Sprawdza również, czy spełniają one określone przepisami i normami wymagania techniczne 

w zakresie bezpiecznej pracy, ochrony życia i zdrowia pracowników. Troszczy się m.in. o tak odpowiedzialne 

i kluczowe maszyny i urządzenia, jak: górnicze wyciągi szybowe wraz z ich wyposażeniem, maszyny wyciągowe, 

urządzenia ciśnieniowe, dźwignicowe i transportu specjalnego oraz urządzenia przeciwwybuchowe i elektroener-

getyczne. W swojej działalności Centrum postawiło zasadniczy akcent na kompetencje kadry technicznej i kon-

sekwentnie stara się dokumentować realizację tych preferencji certyfikatami Polskiego Centrum Akredytacji 

potwierdzającymi spełnienie stosownych norm, a mianowicie: normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczącej 

laboratoriów badawczych i wzorcujących, normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 dotyczącej jednostek inspek-

cyjnych. Tak rozumiane i realizowane zadania mają na celu wzrost konkurencyjności firmy. CBiDGP posiada 

certyfikaty PCA dla laboratorium badawczego – AB 418 – w zakresie badań środowiska pracy, wód i ścieków, 

produktów naftowych, wód na potrzeby spożywcze, bakteriologii; dla jednostki inspekcyjnej – AK 008 – w zakre-

sie obejmującym badania wynikające z upoważnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego; dla labora-

torium wzorcującego AP 096 – w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych. Firma 

dba również o potwierdzanie kompetencji kadry technicznej w tych dziedzinach, w których indywidualne 

certyfikaty bądź uprawnienia są niezbędne do wykonywania usług. Posiadając tak bogate zaplecze zwłaszcza 

kadrowe rozszerzono działalność usługową o ocenę zgodności wyrobów. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów jest po 

audycie wstępnym Polskiego Centrum Akredytacji o akredytację jednostki certyfikującej wyroby. Ponadto w dzie-

dzinach uważanych za specjalistyczne w obrębie obsługiwanego rynku Centrum organizuje konferencje oraz szko-

lenia specjalistyczne, aktualizujące wiedzę zarówno w zakresie przepisów prawa obowiązującego w danej branży, 

jak i rozwiązań technicznych i technologicznych. 

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych 
Ośrodek prowadzi działalność kontrolno inspekcyjną w zakresie oceny stanu technicznego urządzeń tech-

nicznych, górniczych i ich elementów. Doświadczona kadra inżynieryjno – techniczna oraz nowoczesna aparatura 

w zakresie badań wizualnych, ultradźwiękowych, magnetyczno – proszkowych, radiograficznych, penetracyjnych, 

badań magnetycznych lin stalowych potwierdzonych certyfikatami drugiego i trzeciego stopnia oraz certyfikatami 

Europejskiego Inżyniera Spawalnika. 

Ośrodek posiada Upoważnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego wydane przez Prezesa Wyższego 

Urzędu Górniczego do wykonywania badań i opinii w zakresie: 

• lin wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, 

• zawieszeń naczyń i lin górniczych wyciągów szybowych, 

• naczyń wyciągowych, 

• kół linowych kierujących – odciskowych, 

• maszyn wyciągowych, 

• wież szybowych i głowic szybików, 

• sztywnego prowadzenia naczyń wyciągowych i zbrojenia szybów, 

• urządzeń hamujących na wolnych drogach przejazdu, 

• urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych i urządzeń transportu specjalnego, 

• badań nieniszczących. 

Kompetencje Ośrodka w powyższym zakresie zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji w po-

staci Certyfikatu Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Nr AK 008. 
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Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004r. Ośrodek wykonuje badania i oceny wyrobów 

przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. 

W strukturze Ośrodka funkcjonuje Laboratorium Badawcze posiadające Uznanie stopnia drugiego Urzędu 

Dozoru Technicznego Nr LB-049/09 w zakresie badań własności mechanicznych, technologicznych oraz badań 

nieniszczących. 
 

Ośrodek Pomiarów i Automatyki 
Ośrodek wykonuje badania i oceny stanu technicznego oraz okresowe pomiary urządzeń elektroenergetycz-

nych, sprzętu ochronnego, przyrządów pomiarowych na zgodność z wymaganiami norm, przepisów i procedur 

wymaganych do bezpiecznej eksploatacji. 

Ośrodek zapewnia korzystanie z dostarczonej energii elektrycznej w sposób bezawaryjny i niezawodny, 

ograniczając do minimum zagrożenia tak dla życia i zdrowia ludzkiego, jak również urządzeń, instalacji oraz 

środowiska. 

Doświadczona i kompetentna kadra inżynieryjno – techniczna oraz laboratoria dysponujące nowoczesną 
aparaturą kontrolno – pomiarową świadczą o wysokim poziomie realizowanych usług. Ośrodek posiada Upo-

ważnienie rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do 

wykonywania badań i opinii w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej, Certyfikat Akredytacji Labo-

ratorium Wzorcującego nr AP 096 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, a także autoryzacje producentów 

urządzeń elektrycznych. 
 

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych 
Ośrodek prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska i higieny pracy. Jednostki wchodzące w skład 

Ośrodka tj.: Laboratorium Pomiarowe, Laboratorium Analiz Chemicznych i Dział Analiz i Projektów Ekologicz-

nych wykonują kompleksowe badania, pomiary i analizy dotyczące środowiska pracy (pył, hałas, drgania mecha-

niczne, oświetlenie, pola elektromagnetyczne, wydatek energetyczny, mikroklimat, substancje chemiczne, czynniki 

biologiczne), środowiska naturalnego (woda, ścieki, hałas, pola elektromagnetyczne, emisja zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych, zanieczyszczenia mikrobiologiczne), górniczych zagrożeń naturalnych (metanonośność pokła-

dów węgla, gazy kopalniane, samozapalność węgla, zagrożenie metanowe, prognozy metanowości bezwzględnej 

wyrobisk wybierkowych i korytarzowych) oraz materiałów eksploatacyjnych (produktów naftowych, paliw stałych, 

ciekłych i gazów). Potwierdzeniem jakości wykonywanych prac jest Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum 

Akredytacji Nr AB 418, upoważnienia Inspekcji Sanitarnej oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 
 

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr 
Ośrodek oferuje szeroki zakres szkoleń i konferencji przeznaczonych przede wszystkim dla kadry zarzą-

dzającej, pracowników dozoru i personelu kopalń, zakładów, instytucji świadczących usługi na rzecz górnictwa, 

a także dla innych zainteresowanych klientów. 

Tematyka prowadzonej działalności dotyczy: 

• zintegrowanego zarządzania oraz szeroko i systemowo podejmowanej jakości pracy, 

• prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych, 

• specjalistycznych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych, 

• dodatkowych uprawnień pracowniczych, 

• bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Programy szkoleń opracowuje i prowadzi własna wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca wieloletnie 

doświadczenie zawodowe, wsparte certyfikatami personelu UDT-CERT oraz Upoważnieniami rzeczoznawcy ds. 

ruchu zakładu górniczego wydanymi przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

Działalność edukacyjną Ośrodka wspiera grono wybitnych specjalistów reprezentujących organy nadzoru 

górniczego, ośrodki naukowo – badawcze, wyższe uczelnie, firmy produkujące maszyny i urządzenia dla branży 

górniczej. 

Ośrodek dysponuje potencjałem umożliwiającym organizację szkoleń i konferencji dostosowanych do zain-

teresowań i potrzeb zgłaszanych przez środowiska górnicze, jednostki naukowo – badawcze oraz innych partnerów 

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. 
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mgr inż. Zygmunt Folta*, mgr inż. Waldemar Raszka* 

Badania rzeczoznawcze elementów górniczych 

wyciągów szybowych eksploatowanych 

w kopalniach węgla kamiennego, wykonywane 

przez CBIDGP Ośrodek Rzeczoznawstwa 

i Dozoru Urządzeń Górniczych 

* Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.; 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8;  

tel.:+48 32 32 42 200; fax: +48 32 216 66 66; e-mail: z.folta@cbidgp.pl , w.raszka@cbidgp.pl 

 

Słowa kluczowe: rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego, badania, odbiory techniczne, maszyny i urządzenia 

górnicze, wyciągi szybowe, stan techniczny, ekspertyzy 

 

Streszczenie: 
Po licznych i niejednokrotnie tragicznych w skutkach awariach urządzeń górniczych powołano do życia 

„instytucję” rzeczoznawcy. Artykuł przedstawia zarys historyczny tworzenia się tej „instytucji”. Przedstawiono 

obecny stan prawny regulujący badania rzeczoznawcze w polskim górnictwie. Sporządzono wykaz wyko-

nywanych badań urządzeń górniczych w ostatnich czterech latach przeprowadzonych przez rzeczoznawców 

CBiDGP Sp. z o.o. Omówiono wykryte nieprawidłowości w badanych maszynach wyciągowych, naczyniach 

wyciągowych i ich zawieszeniach, lin wyciągowych, kół linowych, wież szybowych i obudów szybowych. 

Częste zmiany przepisów wprowadzane w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie stawiają 

przed rzeczoznawcą liczne wyzwania i potrzebę opracowywania nowych metodyk badawczych i wprowadzania 

nowych metod i technik badania. 

 

 

1. Wstęp 
Postęp w jakości wytwarzanych materiałów, roz-

wój metod diagnostycznych oraz konieczność ograni-

czania kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń, dopro-

wadziły na początku lat 60-tych XX wieku do zmiany 

w traktowaniu czasu pracy urządzeń i wyposażenia 

szybowego. Zaprzestano stosowania sztywnego do-

puszczalnego czasu pracy niektórych obiektów tech-

nicznych bądź ich elementów (np. lin na 2 lata), na 

rzecz uzależniania możliwości dalszej ich eksploatacji 

od oceny stanu technicznego i stopnia ich zużycia. 

Zadanie wykonywania specjalistycznych ocen tech-

nicznych obiektów tworzących wyciąg szybowy, po-

wierzono osobom o sprawdzonych kompetencjach, od-

powiednio wyszkolonych w posługiwaniu się sprzętem 

diagnostycznym, mających ponadto zdolność niezależ-

ności osądu wyników badania. Tej znaczącej zmianie 

w podejściu do wyznaczania czasu bezpiecznej eks-

ploatacji, towarzyszyła potrzeba profesjonalnej oceny 

przyczyn wypadków i zdarzeń oraz skutecznej profi-

laktyki zagrożeń związanych z ruchem maszyn i urzą-
dzeń. Konsekwencją tego było powołanie odpo-

wiednich instytucji zajmujących się nadzorem stanu 

urządzeń technicznych od momentu wyprodukowania 

do wycofania z eksploatacji. 

2. Historia 

Pojęcie „rzeczoznawcy uznanego przez Wyższy 

Urząd Górniczy” funkcjonowało do 1973r w „Zbiorze 

górniczych przepisów bezpiecznego prowadzenia ko-

palń węgla, rud, soli i innych kopalin użytecznych” 

tylko w rozdziale o maszynach wyciągowych i doty-
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czyło badań wykonywanych raz w roku, a ponadto 

przed uruchomieniem nowej maszyny oraz regulatora 

jazdy. W rozdziale dotyczącym badań lin i zawieszeń 

używano natomiast pojęcia „badanie urzędowe” (wy-

konywane przez pracowników Okręgowych Urzędów 

Górniczych) mające na celu doraźne przedłużenie 

czasu pracy lin nośnych poza dopuszczalne 2 lata. 

Intensyfikacja wydobycia węgla kamiennego, ja-

ka miała miejsce w latach powojennych, niosła za sobą 
wzrost zagrożeń górniczych. Wobec braku odpowied-

nio przygotowanych służb technicznych w górnictwie 

zadanie bieżącej oceny stanu technicznego odpowie-

dzialnych maszyn i urządzeń, w początkowym okresie 

powierzono Urzędowi Dozoru Technicznego, insty-

tucji o wieloletnich tradycjach w zakresie nadzoru nad 

urządzeniami technicznymi. 

Po zerwaniu się zawieszenia klatki szybowej 

w KWK „Zabrze”, Uchwałą Kolegium Ministerstwa 

Górnictwa i Energetyki nr 59 z dnia 24.10.1961r, 

zobowiązano Urząd Dozoru Technicznego do zorga-

nizowania odbiorów technicznych szczególnie w za-

kresie lin, zawieszeń i innych elementów urządzeń 

wyciągowych związanych z bezpieczeństwem pracy 

oraz udzielania porad technicznych, opinii i ekspertyz. 

Ponieważ zadanie to wykraczało poza tradycyjny 

zakres działania organów U.D.T. Dyrektor Urzędu 

Dozoru Technicznego w Warszawie pismem z dnia 

27.03.1962r zobowiązał Dyrektora ówczesnego Ślą-
skiego Biura Dozoru Technicznego w Katowicach do 

zorganizowania specjalistycznego Inspektoratu ds. Lin 

i Zawiesi górniczych urządzeń wyciągowych. 

Inspektorat ten rozpoczął działalność 01 kwietnia 

1962r i stanowił zaczątek funkcjonującego do dziś 
w ramach Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Pod-

ziemnego, Ośrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urzą-
dzeń Górniczych, zlokalizowanego w Mysłowicach-

Brzezince. 

Dla należytej realizacji w/w Uchwały nr 59 

w roku 1962 grupa osób Inspektoratu ds. Lin i Zawie-

szeń została przeszkolona w zakresie badań lin wy-

ciągowych w Głównym Instytucie Górnictwa w Ka-

towicach przez dr inż. Jerzego Kowalczyka, a w latach 

1963 i 1964 w zakresie badań magnetycznych lin sta-

lowych w Akademii Górniczo – Hutniczej w Kra-

kowie pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zygmunta 

Kaweckiego i prof. dr hab. inż. Adama Klicha. 

Zakres wykonywanych czynności określało Za-

rządzenie nr 91, z dnia 19 października 1968r, Mi-

nistra Górnictwa i Energetyki, wydane w porozumie-

niu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, doty-

czące wykonywania przez organy dozoru technicznego 

badań i ekspertyz górniczych wyciągów szybowych, 

w tym: 

1. ocen rozwiązań technicznych nowych typów ma-

szyn i urządzeń wyciągowych oraz części i zes-

połów przed wykonaniem prototypów, 

2. badań technicznych, prób odbiorczych i oceny 

wykonanych prototypów maszyn i urządzeń wy-

ciągowych oraz ich ważniejszych części i zes-

połów przed dopuszczeniem do stosowania, pro-

dukcji seryjnej i atestacji, 

3. odbiorów technicznych maszyn wyciągowych 

i ich zespołów w wytwórniach, 

4. odbiorów technicznych maszyn i urządzeń wycią-

gowych po montażu lub po większych naprawach 

w ramach prac komisji resortowych, 

5. odbiorów technicznych lin wyciągowych produk-

cji krajowej i importowanych, 

6. odbiorów technicznych zawiesi linowych nowych 

i regenerowanych, 

7. prób rwania w całości dla urządzeń wyciągowych 

bez spadochronów, 

8. badań stanu technicznego lin wyciągowych bę-
dących w eksploatacji oraz opinii o ich stanie 

i przydatności do dalszej pracy (metodą zwykłą 

i elektromagnetyczną), 
9. badań lin wyciągowych w celach reklamacyj-

nych, 

10. badań technicznych maszyn i urządzeń wyciągo-

wych w celu uzyskania zezwoleń urzędów górni-

czych na przedłużenie okresu pracy tych maszyn 

i urządzeń oraz w przypadkach awaryjnych i po-

wypadkowych, jak również opinii i porad tech-

nicznych w zakresie maszyn i urządzeń wyciągo-

wych z oceną ich stanu i przydatności do dalszej 

bezpiecznej eksploatacji. 

11. badań nieniszczących stosowanych do oceny ele-

mentów maszyn i urządzeń wyciągowych, 

12. prób wytrzymałościowych i badań laboratoryj-

nych drutów lin wyciągowych oraz materiałów 

stosowanych w maszynach i urządzeniach wycią-

gowych, 

13. wzorcowania aparatów do elektromagnetycznego 

badania lin stalowych, 

14. badań stanu prowadzenia naczyń wydobywczych 

w szybach metodą akcelerometryczną, 
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15. innych badań, pomiarów i prób maszyn i urzą-

dzeń wyciągowych pod względem elektrycznym, 

energetycznym i mechanicznym w zakresie właś-
ciwości organów dozoru technicznego. 

Wydane w 1973r przez Ministerstwo Górnictwa 

„Szczegółowe przepisy prowadzenia ruchu....” wpro-

wadziły określenie „rzeczoznawca” przez co należało 

rozumieć „rzeczoznawców zgłoszonych w tym cha-

rakterze do Wyższego Urzędu Górniczego przez właś-
ciwe organy lub instytucje (np. Urząd Dozoru Tech-

nicznego, Główny Instytut Górnictwa itp.)”. 

W 1984 r. weszły w życie, wydane przez Ministra 

Górnictwa i Energetyki tzw. „Szczegółowe przepisy 

prowadzenia ruchu...”, które w rozdziale dotyczącym 

transportu pionowego wprowadzają określenie „rze-

czoznawcy”, definiowane jako „upoważnionego pra-

cownika jednostki organizacyjnej uznanej przez Mini-

sterstwo Górnictwa i Energetyki i w tym charakterze 

zgłoszonego do Wyższego Urzędu Górniczego”. 

Od początku lat sześćdziesiątych, intensyfikacja 

wydobycia węgla wymuszała wzrost liczby górniczych 

wyciągów szybowych, w tym urządzeń wielolinio-

wych. W tym okresie znacznie udoskonalono metody 

badawcze pozwalające na precyzyjniejszą diagnostykę 

elementów urządzeń szybowych, a tym samym wy-

dłużenie okresu pracy między regeneracjami, a w efek-

cie całkowitego czasu pracy zawiesi. np. zawiesi lin 

nośnych czy wyrównawczych. 

Doświadczenia badawcze zdobywane w latach 

sześćdziesiątych, stały się inspiracją do opracowania 

kompleksowych warunków technicznych w dziedzinie 

eksploatacji zawiesi lin nośnych i wyrównawczych. 

Między innymi w latach 1976 – 1979 w byłym Okrę-

gowym Dozorze Technicznym w Katowicach, w ra-

mach problemu branżowego MGiE nr 241-03-05, 

wykonano pracę badawczą na temat „Badanie wpływu 

występujących wad materiałowych na wytrzymałość 

zmęczeniową elementów zawiesi w górniczych urzą-

dzeniach wyciągowych”. 

W kolejnych latach oparciu o własne badania 

i prace podjęte wspólnie z Akademią Górniczo – Hut-

niczą w Krakowie i Politechniką Wrocławską, opra-

cowano „Wytyczne prowadzenia kontroli zawiesi lin 

nośnych w czasie ich eksploatacji przy zastosowaniu 

metod badań nieniszczących”. Wytyczne te zostały 

zatwierdzone do stosowania przez Ministerstwo Gór-

nictwa w porozumieniu z Wyższym Urzędem Górni-

czym, pismem z dn. 16.04.1981r L.dz. EM2-1201-

2732/2160/81. 

W kolejnych latach wdrożono w zakładach gór-

niczych system regeneracji zawieszeń, a następnie za-

wiesi kubłowych i zawieszeń kabłąkowych kubłów 

urobkowych. 

Po katastrofie szybowej na skutek rozerwania się 

skipu w przedziale południowym w szybie „Gigant” 

w KWK „Pstrowski” 21 grudnia 1981r., Ministerstwo 

Górnictwa i Energetyki zdecydowało o wprowadzeniu 

odbiorów technicznych naczyń wyciągowych u wy-

twórców, przez pracowników organów dozoru tech-

nicznego. Zobowiązano ich również, do wydawania 

opinii dotyczących projektów nowych naczyń wycią-

gowych a naprawy uszkodzonych naczyń mogły być 

wykonywane w zakładach górniczych tylko według 

zaakceptowanej przez nich technologii. 

Wobec braku odpowiedniej jednostki w Resorcie, 

sprawowanie funkcji rzeczoznawczych do roku 1984 

opierało się na strukturze, tradycjach i metodach dzia-

łania organów Dozoru Technicznego, przy wykorzy-

staniu stosowanych tam metod szkolenia, sprawdzania 

kwalifikacji kandydatów na rzeczoznawców. Korzy-

stano również z opracowywanych coraz nowocze-

śniejszych metod badań, dorównujących światowym 

standardom technicznym (metody magnetyczne, ultra-

dźwiękowe, tensometryczne, metalograficzne, badań 

zmęczeniowych itd.). W tym okresie ugruntowywała 

się pozycja i rola rzeczoznawcy. 

Oceniając, z perspektywy czasu wprowadzenie do 

przepisów funkcji rzeczoznawcy, należy uznać to jako 

nowatorskie i pionierskie rozwiązanie. Do dziś w wie-

lu krajach stosuje się bezwzględne kryteria czasowe 

okresu eksploatacji urządzeń. W polskim systemie 

prawnym, rzeczoznawca stał się ważnym ogniwem 

systemu bezpieczeństwa, przejmującym na siebie od-

powiedzialność za stan techniczny badanych maszyn 

i urządzeń oraz ocenę i profilaktykę zagrożeń zwią-

zanych z ich ruchem. Dzięki temu znacząco podniosły 

się standardy bezpieczeństwa oraz ekonomiczna efek-

tywność eksploatacji odpowiedzialnych urządzeń. 

Przykłady dwukrotnego lub dalszego przedłużania 

żywotności np. lin nośnych lub wyrównawczych (do 

czasu ich rzeczywistego krytycznego osłabienia), stały 

się powszechną praktyką. Trudno zatem przecenić 

korzyści ekonomiczne, jakie osiągnęły zakłady gór-

nicze na skutek działalności rzeczoznawczej. Korzyści 

te stają się mniej istotne, jeżeli zauważyć, że od 1962 

roku nie notujemy tragicznych wypadków śmiertel-
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nych, szczególnie zbiorowych. Ostatni taki wypadek 

miał miejsce w1961r w KWK „Zabrze”, na skutek 

zerwania się zawieszenia naczynia wyciągowego. 

3. Działalność rzeczoznawcza w obecnej formie 

Znaczącym etapem kształtowania działalności 

rzeczoznawczej w obecnej formie, była decyzja Mi-

nistra Górnictwa i Energetyki o wyłączeniu ze struk-

tury Urzędu Dozoru Technicznego ówczesnego Ośrod-

ka Badań i Odbiorów Technicznych Urządzeń Górni-

czych w Mysłowicach-Brzezince i połączeniu go 

z dniem 01.07.1983r z Centralnym Laboratorium Ba-

dawczym (CLB). Jednostka ta, przejmując w istocie 

zadania Urzędu Dozoru Technicznego, po kolejnych 

przekształceniach organizacyjno-prawnych i majątko-

wych, działa obecnie jako jednoosobowa Spółka 

Skarbu Państwa pod nazwą Centrum Badań i Dozoru 

Górnictwa Podziemnego. Jej kompetencje w obszarze 

zadań dozoru technicznego potwierdziło w 1984 r. 

ówczesne Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, uzna-

jąc ww. Ośrodek za „jednostkę uprawnioną do wy-

konywania określonych badań i odbiorów technicz-

nych urządzeń górniczych”. Przez rzeczoznawcę 

rozumiano wówczas pracownika tego Ośrodka, który 

po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją 

powołaną przez Ministra Górnictwa i Energetyki 

otrzymał odpowiednie upoważnienie. Dokumentem 

potwierdzającym ten fakt, było odpowiednie Zaświad-

czenie Kwalifikacyjne i numer ewidencyjny, który 

rzeczoznawca otrzymywał po zgłoszeniu i zareje-

strowaniu go w Departamencie Energomechanicznym 

WUG. Istotą tych regulacji, było przejęcie – od tego 

momentu – przez Wyższy Urząd Górniczy bezpośred-

niego nadzoru nad organizacją służb rzeczoznaw-

czych, które od tego czasu działały już poza strukturą 

UDT. 

Modyfikacja pojęcia rzeczoznawcy w sensie for-

malno-prawnym została wprowadzona „Rozporządze-

niem Ministra Przemysłu i Handlu...” z dnia 14 kwiet-

nia 1995r (Dz.U. Nr 67, poz. 342 z późn. zm.). Zgod-

nie z nową definicją przez „rzeczoznawcę” należy 

rozumieć jednostkę, wskazaną przez Prezesa Wyż-

szego Urzędu Górniczego. Równocześnie znacznie 

poszerzono zakres badań i odbiorów, które może 

wykonywać jedynie „rzeczoznawca”, m.in. o badania 

trzyletnie maszyn wyciągowych, badania trzyletnie 

naczyń wyciągowych, odbiór urządzeń elektrycznych 

budowy przeciwwybuchowej, jak również o badania 

metanowości i prognozowania zagrożeń metanowych. 

Kolejna zmiana przepisów dokonana „Rozpo-

rządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 

2002” (Dz. U. Nr 139 poz. 1169) wprowadziła pojęcie 

„rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego” 

zdefiniowanego w art. 78a Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. Prawo Geologiczno-Górnicze (Dz. U. Nr 27 

poz. 96 z późn. zm.). Uprawnienia rzeczoznawcy, 

mogą otrzymać tylko jednostki naukowe lub osoby 

fizyczne Na podstawie tych regulacji Centrum Badań 

i Dozoru Górnictwa Podziemnego otrzymało nadane 

przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego „upo-

ważnienie rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu 

górniczego” w pełnym zakresie zadań dotyczących 

górniczych wyciągów szybowych i ich elementów, 

wynikających z zapisów w aktualnych przepisach 

górniczych. 

Przed uzyskaniem takiego upoważnienia pro-

wadzony jest proces kwalifikacyjny, którego celem 

jest potwierdzenie kompetencji jednostki. Równocześ-
nie utrzymano zasadę, że czynności rzeczoznawcze 

(w imieniu wskazanej jednostki) mogą wykonywać 

tylko osoby o sprawdzonych kwalifikacjach i zare-

jestrowane w Departamencie Energomechanicznym 

WUG. 

Określają to opracowane i zaakceptowane przez 

Prezesa WUG „Zasady szkolenia kandydatów na rze-

czoznawców”, „Metodyki postępowania rzeczoznaw-

cy” oraz „Szczegółowe metodyki wykonywania ba-

dań”. Właściwy poziom merytoryczny kandydatów 

wykonujących funkcje rzeczoznawcze ocenia „Ko-

misja Kwalifikacyjna ds. Badań Specjalistycznych”, 

działająca przy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 

Podziemnego. W jej skład wchodzą zarówno przed-

stawiciele urzędów górniczych (WUG, UGBKUE, 

OUG) jak i przedstawiciele jednostek naukowo-

badawczych, działających w górnictwie. 

Zastosowanie takich rozwiązań organizacyjno – 

prawnych zapewnia, że zarówno jednostki wskazane 

przez Prezesa WUG jako „rzeczoznawcze”, a zwłasz-

cza osoby wykonujące w ich imieniu konkretne 

zadania w ruchu podziemnych zakładów górniczych 

będą odpowiednio kompetentne, tak w dziedzinie 

techniki górniczej jak i wymagań obecnych przepisów. 

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europej-

skiej Zarząd CBiDGP uznał za celowe poddanie 

Ośrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górni-

czych, procedurze akredytacyjnej w Polskim Centrum 
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Akredytacji, na spełnianie wymagania normy PN-EN 

45004:1998 jako Jednostki Kontrolującej Typu A. 

Zakres tej akredytacji potwierdzony stosownym 

Certyfikatem Nr AK 008, obejmuje wszystkie dzie-

dziny i rodzaje działalności rzeczoznawczej określone 

w Upoważnieniu Prezesa Wyższego Urzędu Górni-

czego Nr 4/2002. 

W okresie ważności Certyfikatu Akredytacji Jed-

nostki Kontrolującej Nr AK 008 (tj od 10.05.2004 do 

09.05.2008) zakres akredytacji został zaktualizowany 

i dostosowany do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 

17020:2005 (U) i nowego Upoważnienia Rzeczoznaw-

cy Do Spraw Ruchu Zakładu Górniczego Nr 85/2005 r. 

udzielonego przez Prezesa Wyższego Urzędu Gór-

niczego dnia 15 grudnia 2005 r. 

Posiadany Certyfikat Akredytacji jest potwier-

dzeniem kompetencji, wysokich standardów jakości, 

bezstronności i niezależności personelu (rzeczoznaw-

ców). Zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, 

Jednostka Kontrolująca Typu A posiada udokumen-

towane wszystkie ogólne i techniczne procedury postę-
powania i instrukcje. Stanowią one integralną część 

dokumentacji systemu zarządzania jakością. 
Z przedstawionych powyżej faktów wynika, że 

pracownicy Ośrodka Rzeczoznawstwa CBiDGP, od 

ponad 45 lat, pod różnymi nazwami przedsiębiorstwa, 

wykonują badania rzeczoznawcze elementów górni-

czych wyciągów szybowych eksploatowanych w ko-

palniach węgla kamiennego, w tym: lin, zawieszeń, 

naczyń wyciągowych, kół linowych, maszyn wycią-

gowych, wież szybowych. Są to zarówno badania 

odbiorcze u producenta lub dostawcy, po zabudowie 

oraz w całym okresie eksploatacji, tak doraźne jak 

i okresowe. 

Tylko w 2006 roku rzeczoznawcy Ośrodka wy-

konali blisko 5 tys. badań rzeczoznawczych element-

tów górniczych wyciągów szybowych. W okresie 45 

lat działalności, rzeczoznawcy ds. lin, zawieszeń 

i naczyń wyciągowych wykonali setki tysięcy badań, 

w tym: 

– ponad 120 tysięcy badań eksploatacyjnych lin 

i zawieszeń górniczych wyciągów szybowych, 

– ponad 3000 badań eksploatacyjnych naczyń wy-

ciągowych w ramach badań 3-letnich i po na-

prawach, 

– ponad 2000 badań kół linowych podczas eks-

ploatacji w kopalniach, 

– trudną do oszacowania liczbę opinii technicz-

nych i opinii atestacyjnych na temat lin, zawie-

szeń, kół linowych, urządzeń przyszybowych 

i naczyń wyciągowych. 

Liczba i zakres wykonywanych badań elemen-

tów górniczych wyciągów szybowych, zmieniała się 

w okresie dziesięcioleci działalności Ośrodka, tak jak 

zmieniała się, skala prowadzonej eksploatacji węgla 

kamiennego i obowiązujące regulacje prawne. Liczba 

górniczych wyciągów szybowych w kopalniach węgla 

kamiennego, którymi „opiekuje się” CBiDGP, znaczą-
co zmniejsza się od początku lat 90-tych. I tak, według 

szacunków autorów, wynosiła ona: 

− w 1990 r. – 726 

− w 1995 r. – 418 

− w 2000 r. – 294 

− w 2005 r. – 195 

Dla zobrazowania skali działalności zespołu zaj-

mującego się badaniami i oceną urządzeń wyciągo-

wych, przedstawiono w poniższych tabelach zesta-

wienie liczb i rodzajów badań rzeczoznawczych, tylko 

za ostatnie cztery lata. 

 

Tabela 1 
Liny wyciągowe 

Ilość wykonanych badań 
Rodzaj badania 

2004 2005 2006 2007 

Badania przed zabudową 110 125 101 105 

Przewijanie na całej długości 194 202 227 225 

Badania ekspertyzowe w czasie eksploatacji 1257 1124 1131 1090 

Badania magnetyczne, okresowe 214 224 212 196 

Sumarycznie 1775 1675 1671 1616 
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Tabela 2 
Zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych 

Ilość wykonanych badań 
Rodzaj badania 

2004 2005 2006 2007 

Badania okresowe, podczas eksploatacji 836 814 759 733 

Badania kwalif. przed regeneracją w zakł. górn. 144 124 146 101 

Badania odbiorcze po regeneracji w zakł. górn. 146 126 115 53 

Badania przed zabudową 193 209 241 163 

Badania kwalifikacyjne w zakł. regenerującym 37 48 52 46 

Badania odbiorcze w zakładzie regenerującym 36 57 110 81 

Sumarycznie 1392 1378 1423 1217 

 

Tabela 3 
Naczynia wyciągowe 

Ilość wykonanych badań 
Rodzaj badania 

2004 2005 2006 2007 

Badania w czasie eksploatacji 340 349 326 332 

Badania odbiorcze po naprawach, modernizacjach 40 48 34 39 

Badania odbiorcze kubłów urobk. po regeneracji 14 11 15 9 

Sumarycznie 394 408 375 380 

 

Tabela 4 
Maszyny wyciągowe 

Ilość wykonanych badań 
Rodzaj badania 

2004 2005 2006 2007 

Badania roczne 56 58 51 51 

Badania 3-letnie 22 19 20 22 

Sumarycznie 78 77 71 73 

 

Tabela 5 
Wieże szybowe i głowice szybików, obudowy szybowe 

Ilość wykonanych badań 
Rodzaj badania 

2004 2005 2006 2007 

Wieże szybowe 72 72 78 197 

Głowice szybików 5 3 2 4 

Obudowy szybowe 5 2 2 4 

Sumarycznie 82 77 82 205 

 

Tabela 6 
Badania nieniszczące 

Ilość wykonanych badań 
Rodzaj urządzenia 

2004 2005 2006 2007 

Wały główne maszyn wyciągowych 96 72 100 86 

Koła linowe kierujące-odciskowe 256 114 120 138 

Osie kół linowych kierujących-odciskowych 123 114 130 138 

Układy hamulcowe maszyn wyciągowych 96 104 74 87 

Sumarycznie 484 404 424 449 
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W trakcie przeprowadzonych badań ekspertyzo-

wych wykryto różnorakie nieprawidłowości w ele-

mentach konstrukcyjnych wyciągów szybowych np. 

dotyczących: 

– maszyn wyciągowych: 

− zarysowania, wytarcia i plamy korozyjne na 

czopach wału głównego, 

− pęknięcia kompozycji górnej łożyska wału 

głównego, 

− 10-cio milimetrowe pęknięcie półki skrajnej 

środnika tarczy pędnej, 

− mikropęknięcia w cięgłach obciążników układu 

hamulcowego oraz skrzywienie cięgła o 5 mm 

na długości 400 mm, 

− pęknięcia w szczękach hamulcowych maszyny 

dwubębnowej w miejscach karbu, 

− złuszczenie sworzni w układzie hamulcowym 

oraz skrzywienie śrub rzymskich, 

− pękniecie ramion pokręteł; 

– kół linowych: 
− znaczne bicie promieniowe i osiowe koła od-

ciskowego, 

− korozja ramion kół linowych, 

− graniczne zużycie wykładzin, 

− nadmierne luzy w łożyskach kół linowych, 

wgniecenia na osi i wżery na powierzchni 

piasty, 

− pękniecie ramion koła linowego, 

− zmniejszenie grubości wieńca oraz złuszczenie 

ramion wieńca koła linowego; 

– naczyń wyciągowych: 

− pęknięcia belek głównych w głowicy skipu, 

− pęknięcia blach podtrzonowych, 

− pęknięcia cięgieł nośnych, ram dolnych, belek 

zawieszenia lin wyrównawczych, 

− pęknięcia miejsc mocowania narożnych śliz-

gów prowadniczych i przegubów klap rozła-

dowczych; 

– lin wyciągowych jako przypadki szczególne: 

− miejscowe pęknięcie 20-tu drutów w jednej 

splotce na odcinku 8d w linie nośnej ∅ 42 mm 

konstrukcji WS 6×36+Ao w odległości 105m 

od zawieszenia, 

− miejscowe rozluźnienia wszystkich drutów 

warstwy zewnętrznej lin nośnych współzwitych 

WS 6×36+Ao krajowych i zagranicznych zabu-

dowanych w wyciągach wielolinowych na 

krótkim odcinku (8–12)d pod kołami linowymi, 

gdy naczynia wyciągowe były w skrajnych po-

łożeniach technologicznych a liny na skutek 

zużycia kończyły swoją eksploatację, 
− skupiska pękniętych drutów w zawieszeniach 

naczyń wyciągowych podczas eksploatacji i tak 

na odcinku 8d, liny o średnicy 53 mm typu WK 

6×35+Ao zabudowane w 4-ro linowym wycią-

gu szybowym posiadały odpowiednio po 30, 

32, 31 i 34 pęknięte druty w tzw.„szyjce” za-

wieszenia, 

− miejscowe znaczne zmniejszenie się średnicy 

liny nośnej na odcinku 8d w linie trójkątno-

splotkowej ∅ 56 mm po 5-cio letnim okresie 

pracy na skutek lokalnego zmniejszenia się 

średnicy rdzenia sizalowego, 

− utworzenie się deformacji w linie nośnej trój-

kątnosplotkowej o średnicy 65 mm produkcji 

zagranicznej po 2,5 letniej pracy zabudowanej 

w wyciągu ciernym, co polegało na lokalnym 

zwiększeniu się średnicy do 70,0 mm i następ-

nym zmniejszeniu do 61,0 mm co pół skoku na 

długości 14-tu skoków liny, w dwóch odcin-

kach, które znajdowały się przy tarczy pędnej, 

gdy naczynia skipowe zajmowały pozycję 

w stacjach technologicznych, 

− samoskracanie się lin nośnych po dłuższym 

okresie ich nie wydłużania się podczas eks-

ploatacji, na skutek obniżenia się właściwości 

sprężystych lin w wyniku korozji, co stwier-

dzono w kilkunastu wyciągach szybowych, 

− szybkie przyrosty pękniętych drutów w krótkim 

czasie, w końcowym okresie pracy co doty-

czyło przeważnie importowanych lin nośnych 

trójkątnosplotkowych, gdyż w kilku wyciągach 

szybowych liczba pękniętych drutów na dobę 
osiągała kilkadziesiąt, nawet powyżej 50. 

W naszej praktyce zdarzyło się, że na 2 ty-

godnie przed wymianą lina nośna importowana 

po 52 miesiącach pracy o średnicy 60[mm] 

konstrukcji WV 6×35+FE zbadana magnetycz-

nie posiadała ubytek przekroju nośnego ok. 

19,5%, natomiast badania laboratoryjne dwu 

metrowego odcinka po wymianie liny wyka-

zały, że oprócz 3 pojedynczych nie zgrupo-

wanych pękniętych drutów warstwy zewnętrz-

nej w 3-ch splotkach, każdy drut warstwy 

środkowej we wszystkich splotkach posiadał od 

3 do 10-ciu złamań, 
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− lokalnie silne zużycie korozyjne szczególnie 

w miejscach nawrotów i nadmuchów ciepłego 

powietrza oraz pękanie drutów nośnych w li-

nach wyrównawczych stalowych płaskich, nie-

jednokrotnie również na łukach sercówek i pod 

zaciskami śrubowymi w zawieszeniach, jak też 

uszkodzenia miejscowe od spadających przed-

miotów lub deformacje od wysypania tran-

sportowanego urobku przez skip do rząpia, 

− deformacje i uszkodzenia lin wyrównawczych 

okrągłych wielowarstwowych, np. w postaci: 

a) wysuwania się 6-cio splotkowego rdzenia 

liny dwuwarstwowej poza obrys liny w miej-

scu nawrotu, 

b) zerwania się rdzenia 6-cio splotkowego liny 

dwuwarstwowej w odległości 5m od ostat-

niego zacisku śrubowego zawieszenia, przy 

czym miejsce to nie przechodziło przez 

nawrót, 

c) lokalnego rozluźnienia warstwy zewnętrznej 

12 splotek liny dwuwarstwowej i utworzenie 

tzw. „koszyków”, 

d) pęknięcia splotek warstwy wewnętrznej w li-

nie trzywarstwowej typu 33×7+Ao, 

e) pęknięcia splotki warstwy zewnętrznej w li-

nie trzywarstwowej typu 33×7+Ao, 

f) pęknięcia splotki warstwy zewnętrznej w li-

nie czterowarstwowej typu „Superflex”. 

− miejscowe osłabienie przekroju nośnego liny 

wyrównawczej stalowo – gumowej SAG 15,6 – 

188×35/6×18 w postaci utraty ciągłości prze-

kroju skrajnego linki stalowej w odległości 

21 m od zawieszenia w wyniku procesu stop-

niowego niszczenia na skutek korozji w ciągu 

4,5 lat, co podlegało stałej kontroli, 

− miejscowe osłabienie przekroju nośnego liny 

wyrównawczej stalowo – gumowej SAG 9,0 – 

138×29/4×16 po około 9-ciu latach pracy w po-

staci utraty ciągłości przekroju 2 środkowych 

linek stalowych i 3-ch splotek w skrajnej lince 

stalowej, co wykryto w odległości około 0,5 m 

pod zawieszeniem w wyniku miejscowego 

zgrubienia gumy i skręcania liny w osłabionym 

przekroju o kąt około 30°, 

– wież i obudów szybowych 

− zbyt małe luzy między kołami linowymi a bel-

kami podłożyskowymi, podesty w wieży wyko-

nane z blachy gładkiej, przerwy w barierkach 

ochronnych przy kołach linowych, brak indor-

macji o dopuszczalnym obciążeniu stropów be-

tonowych w wieżach basztowych, nieruchliwe 

podchwyty naczyń wyciągowych w wieży, 

− korozja trzonu prowadniczego, zastrzałów, wy-

krzywione stężające rygle międzyprzedziałowe, 

źle odwodnione węzły konstrukcyjne, niedosta-

tecznie wpuszczone w prowadniki zgrubione 

łby śrub mocujących, nadmierne szczeliny na 

łączeniach prowadników zgrubionych. 

4. Zamierzenia na najbliższą przyszłość 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 

specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 

06.124.863) wprowadziła szereg nowych obowiązków 

dla rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego doty-

czących w szczególności badań zbrojenia szybowego, 

rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągo-

wego na zbrojenie szybu, stanu zmienności naprężeń 

w cięgłach nośnych naczynia wyciągowego powodo-

wany nierównościami torów prowadzenia. 

Zagadnienia te spowodowały pilną potrzebę opra-

cowania nowych metodyk badania, analizy wyników 

pomiarów i obliczeń rzeczywistych obciążeń konstruk-

cji zbrojenia szybowego oraz naczyń wyciągowych 

i ich prowadzenia. Ośrodek Rzeczoznawstwa jest już 

przygotowany aparaturowo i merytorycznie do pro-

wadzenia oceny stanu zmienności naprężeń w cięgłach 

nośnych naczyń wyciągowych. Metodyka tych badań 

została wstępnie uzgodniona z Wyższym Urzędem 

Górniczym i UGBKUE. Procedury badań i oceny 

stanu zmienności naprężeń są obecnie testowane na 

rzeczywistych naczyniach wyciągowych. 

W najbliższym czasie zostanie uzgodniona meto-

dyka badań i oceny rzeczywistych sił oddziaływania 

naczynia na zbrojenie szybu. 

5. Podsumowanie 

16. Centrum Badan i Dozoru Górnictwa Podziem-

nego Sp z o.o. jako „rzeczoznawca ds. ruchu 

zakładu górniczego” pełni ważną rolę w polskim 

systemie prawnym w dziedzinie bezpieczeństwa 

techniki, zwłaszcza bezpieczeństwa eksploatacji 

górniczych wyciągów szybowych dla wszystkich 

polskich kopalń węgla kamiennego. 

17. Wprowadzenie do przepisów – ponad 45 lat temu 
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– funkcji rzeczoznawcy, było nowatorskim roz-

wiązaniem w polskim systemie prawnym. Rze-

czoznawca stał się ważnym ogniwem systemu 

bezpieczeństwa, przejmującym na siebie odpo-

wiedzialność za stan techniczny badanych ma-

szyn i urządzeń oraz ocenę i profilaktykę za-

grożeń związanych z ich ruchem. Dzięki temu 

znacząco zwiększyły się standardy bezpieczeń-

stwa oraz ekonomiczna efektywność eksploatacji 

urządzeń. Rozwiązania te powinny być polskim 

wkładem w regulacjach prawnych (dyrektywach) 

obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. 

18. Poziom techniczny, precyzja i dokładność badań 

rzeczoznawczych wykonywanych przez Ośrodek 

Rzeczoznawstwa CBiDGP pozwalają na wykry-

wanie we właściwym czasie zużyć oraz osłabień 

we wszystkich elementach systemów transportu 

pionowego. Zapewniają to wysokie kompetencje 

personelu, odpowiednia aparatura i nowoczesne, 

ciągle doskonalone metodyki badawcze, zgodne 

z normami i obowiązującymi przepisami. Osią-

gnięcia te są wynikiem wieloletnich doświadczeń 

i badań własnych, a także współpracy z najlep-

szymi jednostkami naukowymi w tym zwłaszcza 

AGH w Krakowie. 

19. Nowoczesna technika wprowadzana do przemy-

słu wydobywczego wymusza nieustanne pod-

noszenie kwalifikacji zarówno osób odpowie-

dzialnych za prawidłową eksploatację maszyn 

i urządzeń jak też doskonalenie metod diagno-

stycznych oraz stosowanie aparatury kontrolno-

pomiarowej najwyższej klasy przez osoby wyko-

nujące badania określone przez obowiązujące 

przepisy. 

 

 

 

PAST EXPERIENCE IN EXPERT ASSESSMENT CARRIED OUT BY 

THE CBIDGP CENTRE OF EXPERTISE AND SURVEILLANCE ON 

MINING EQUIPMENT AND DEDICATED TO MACHINERY PARTS 

INCORPORATED INTO MINING SHAFT HOISTS OPERATED IN HARD 

COAL MINES 

Key words: expert on operation of mining enterprises, investigations, technical commissioning, mining machinery 

and equipment, shaft hoists, technical condition, expert assessments 

 

Abstract 
After numerous breakdowns of mining equipment that sometimes had resulted in disastrous consequences, 

injuries and casualties, the “body” of mining expert was brought into existence. The paper presents the 

historical outline how the history and competences of that “body” varied in time to reach the current legal 

status, also described in this study along with relevant regulations that govern expert assessments in the Polish 

mining industry. The list of examinations on mining equipment completed over the most recent four years by 

experts of The Research and Supervisory Centre of Underground Mining Co. Ltd. confirms usefulness of such 

assessments as the experts revealed many non conformances and irregularities in examined winders, hoisting 

conveyances and their slings, suspensions, hoisting ropes, Koeppe wheels and drums, hoist towers and shaft 

linings.  

Frequent amendments to mandatory regulations are made chiefly to improve occupational health and safety in 

mining industry but on the other hand they pose new challenges to experts and induce the need to develop new 

examination methods and implement new investigation techniques. 
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Streszczenie: 
W opracowaniu przybliżono genezę CBiDGP jako „rzeczoznawcy d/s ruchu zakładu górniczego” w aspekcie 

badań magnetycznych lin. Wyszczególniono rodzaje stosowanych do oceny stanu technicznego lin defekto-

grafów magnetycznych począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku. Podano liczby wykonanych badań w latach 

2001 – 2006 oraz przyczyny wymian lin na przykładach różnych rodzajów osłabień i uszkodzeń. 

Stwierdzono konieczność dalszych prac nad rozwojem metod diagnostycznych odnośnie badań defektoskopo-

wych w związku z nowymi bardziej skomplikowanymi konstrukcjami lin stosowanymi w praktyce przemysłowej. 

 

 

1. Wprowadzenie 
Badania lin wyciągowych w górniczych wycią-

gach szybowych przez rzeczoznawcę d/s ruchu za-

kładu górniczego reguluje aktualnie obowiązujące roz-

porządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, pro-

wadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górni-

czych. 

W prawidłowej ocenie stanu technicznego lin po-

mocne są defektografy magnetyczne, które w ciągu 

dziesięcioleci podlegały modyfikacjom i udoskonal-

leniom [10]. 

W znacznej mierze przyczyniło się to do po-

prawienia bezpieczeństwa eksploatacji wyciągów szy-

bowych, gdyż od 1962r w górnictwie węglowym 

nie odnotowano wypadków zbiorowych ze skutkiem 

śmiertelnym na skutek zerwania się liny wyciągowej. 

Na podstawie art. 78a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1994r – Prawo górnicze i geologiczne (Dzien-

nik Ustaw z 2005r Nr 228 poz. 1947) Centrum Badań 

i Dozoru Górnictwa Podziemnego uzyskało upoważ-
nienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do 

wykonywania opinii i badań jako rzeczoznawca d/s 

ruchu zakładu górniczego między innymi w zakresie 

górniczych lin wyciągowych. 

Nie jest to jednak pojęcie nowe, gdyż instytucja 

„rzeczoznawcy” w górnictwie a ściślej w zakresie 

wyciągów szybowych zaczęła się tworzyć na początku 

lat 60-tych i funkcjonowła, chociaż w nieco odmiennej 

formie na warunkach starego „Prawa górniczego”[1]. 

Po wypadku zbiorowym na skutek zerwania 

zawieszenia klatki szybowej Uchwałą Kolegium 

Ministerstwa Górnictwa i Energetyki nr 59 z dnia 

24.10.1961 r. zobowiązano Urząd Dozoru Technicz-

nego do zorganizowania kontroli i odbiorów technicz-

nych elementów wyciągów szybowych szczególnie 

w zakresie lin, zawieszeń i innych elementów urzą-
dzeń wyciągowych oraz do udzielania porad technicz-

nych, opinii i ekspertyz. 

Specjalistyczny inspektorat rozpoczął działalność 

01.04.1962r i stanowił zalążek funkcjonującego dzisiaj 

w ramach Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Pod-

ziemnego Sp. z o.o. – Ośrodka Rzeczoznawstwa i Do-

zoru Urządzeń Górniczych, zlokalizowanego w My-

słowicach. 
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Docelowy zakres wykonywanych wówczas prac 

sprecyzowało Zarządzenie nr 91 Ministerstwa Górnic-

twa i Energetyki oraz Prezesa Wyższego Urzędu 

Górniczego z dnia 19 października 1968r odnośnie 

wykonywania przez organy dozoru technicznego eks-

pertyz dotyczących górniczych wyciągów szybowych. 

Wydane zarządzenie miało spowodować polepszenie 

bezpieczeństwa ruchu wyciągów szybowych, co sta-

nowiło istotny cel w okresie  szybko wzrastającego 

wydobycia kopalin. 

Odpowiednio wcześniej bo już w latach 1963 

i 1964 grupa kilku osób Inspektoratu d/s Lin i Za-

wieszeń została przeszkolona w zakresie badań mag-

netycznych lin stalowych w Akademii Górniczo – 

Hutniczej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. 

inż. Zygmunta Kaweckiego i prof. dr hab. inż. Adama 

Klicha. To przeszkolenie, łącznie ze sprawdzeniem 

umiejętności i wiedzy tej grupy osób można uznać za 

pierwowzór dzisiejszego uzyskiwania certyfikatu kom-

petencji personelu w badaniach nieniszczących lin 

metodą magnetyczną. 
W okresie ponad 40-to letniej działalności rze-

czoznawcy wykonali kilkadziesiąt tysięcy badań eks-

ploatacyjnych lin, spośród których pewne dane staty-

styczne za lata 2001 – 2006 przybliżono w niniejszym 

opracowaniu. 

W minionych latach nieustannie doskonalono 

procedury organizacyjne i techniczne składające się na 

warsztat rzeczoznawcy w celu dalszej poprawy jakości 

usług. 

Integracja z Unią Europejską i proces dostosowy-

wania prawa krajowego do obowiązującego w Unii 

wymaga, aby jednostka tego typu nie tylko była po-

strzegana jako bezstronna, niezależna i kompetentna 

ale, aby posiadała stosowną akredytację potwierdza-

jącą te cechy w sposób formalny i będącą obiektyw-

nym narzędziem budowy zaufania. 

Z tego względu w Ośrodku Rzeczoznawstwa 

i Dozoru Urządzeń Górniczych dokonano stosownych 

zmian organizacyjnych i podjęto działania dla uzys-

kania certyfikatu akredytacji dla jednostki kontrolują-
cej wg normy PN-EN 45004:1998, co zrealizowano 

a stosowny certyfikat nr AK 008 został wydany 

10.05.2004 roku przez Polskie Centrum Akredytacji 

w Warszawie. 

W ramach przygotowań do w/w akredytacji do-

konano certyfikacji 19 osób personelu wg PN-EN 

473:2002 wykonującego badania nieniszczące lin sta-

lowych metodą magnetyczną i oceniającego stan tech-

niczny lin zgodnie z normami PN-92/G-46603 p.t. 

„Liny stalowe okrągłe. Oznaczenie stopnia zużycia 

metodą magnetyczną” i PN-92/G-46604 „Liny ko-

palniane wyciągowe wyrównawcze płaskie stalowo – 

gumowe. Oznaczenie stopnia zużycia metodą magne-

tyczną”. 

Upoważnia nas to do działalności jako jednostka 

kontrolująca typu A wg PN-EN ISO/IEC 17020:2005(U). 

Ponadto w zakresie badań magnetycznych lin stalo-

wych uzyskaliśmy prolongatę uznania Dyrektora Tran-

sportowego Dozoru Technicznego z dnia 06.01.2004 r. 

2. Defektografy magnetyczne stosowane 
do badania lin wyciągowych 

W początkowym okresie działalności tj. w latach 

60-tych ubiegłego wieku do badań wykorzystywano 

defektografy magnetyczne z rejestratorami typu MD-6, 

a w późniejszym czasie MD-7, MD-8, MD-12 oraz 

DLS, obecnie MD-120 oraz LRM-XXI. Stosowano 

głowice do lin okrągłych typu GP-1, GP-19, GP-1Sh, 

GM-60, Gp-2, GP-2s, GP-2Sh, GP-3Ar, GP-3Arh, 

oraz do lin stalowo – gumowych GP-8/200 i LRM-

SAG-2 oraz LRM-SG przewidzianej do oceny każdej 

z linek stalowych w linie stalowo – gumowej. 

Do badania lin okrągłych o średnicach do 20 mm 

używany jest też tester lin stalowych MD-20. 

Głowice defektografów do lin okrągłych umożli-
wiały badanie lin o średnicach od 10 mm do 85 mm 

przy temperaturach otoczenia od -250C do+ 400C. 

Głowice defektografów do lin płaskich stalowo – 

gumowych pozwalają na badania lin o grubości do 

35 mm i szerokości do 225 mm. 

Defektografy pozwalają na wykrywanie punkto-

wych ubytków przekroju poprzecznego  liny, jak też 

ubytków o charakterze ciągłym (starcia, korozja) 

w przypadku wykorzystania czujnika hallotronowego. 

Najnowszej generacji defektografy magnetyczne 

umożliwiają wykrywanie wszystkich defektów istot-

nych dla oceny osłabienia liny, przy czym maksy-

malna czułość np. przy zastosowaniu rejestratora 

MD-120 z głowicą GP-I wynosi 0,5% nominalnego 

przekroju metalicznego liny, ale czytelność tak małych 

defektów zależna jest od konstrukcji liny, rozmiarów 

liny i głowicy, oraz rodzaju czujnika [2]. Lokalizacja 

głębokości położenia defektu w linie możliwa jest przy 

stosowaniu głowic GP-1 i GP-2 różnych odmian wy-

posażonych w podwójne czujniki indukcyjne (to jest 
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w „cewkę wewnętrzną i zewnętrzną) [2]. Najnowsze 

rozwiązania techniczne rejestratorów umożliwiają ze-

branie danych w tzw. karcie pamięci i odtworzenie 

zapisów poprzez wydruk komputerowy z możliwością 

selekcji i porównania poprzednich wyników badań. 

Z naszych doświadczeń i opracowanych publi-

kacji [11] i [12] wynikają pewne ograniczenia wyko-

rzystywania tej metody w celu dokładnego określenia 

stopnia zużycia lin okrągłych wielowarstwowych 

o złożonej konstrukcji a przy tym o dużych średnicach. 

3. Badania lin w górniczych wyciągach 
szybowych 

Rzeczoznawcy wykonują badania wszystkich lin 

stosowanych w górniczych wyciągach szybowych 

z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych 

w szczególności defektografów magnetycznych, któ-

rych nie stosuje się jedynie w przypadku badania 

szytych lin stalowych płaskich nośnych lub wyrów-

nawczych oraz w sąsiedztwie miejsc współpracy lin 

z zawieszeniami jak też i w samych zawieszeniach. 

Wykrywane ubytki przekroju nośnego lin na 

odcinkach wyszczególnionych przez obowiązujące 

przepisy są zgodnie z określonymi zasadami oceniane, 

a liny kwalifikowane do dalszej pracy lub wymiany 

w odpowiednim, czasami nieodległym, terminie. 

Dane odnośnie liczb, wykonanych przez zespół 

badań lin wyciągowych w latach 2001 – 2006 oraz 

zalecone terminy wymian w czasie od 1-go do 4-ch 

tygodni ujęto w tabeli 1. 

W zestawieniu pominięto przypadki innych zaleco-

nych terminów wymian dłuższych niż jeden miesiąc. 

Przyczyny wymiany lin są różnorodne ale w na-

szej praktyce poza zgrupowaniami miejscowymi pę-
kniętych drutów w splotkach na odcinkach 8 lub 40 

średnic liny (8d lub 40d) oraz zużyciem na długości 

liny na skutek starć i korozji, zdarzyły się też 

przypadku szczególne [3] np.: 

• miejscowe pęknięcie 20-tu drutów w jednej splot-

ce na odcinku 8d w linie nośnej ∅ 42 mm kon-

strukcji WS 6×36+Ao w odległości 105m od 

zawieszenia, 

• skupiska pękniętych drutów w zawieszeniach, po 

stronie których nie dokonywano skracań lin noś-
nych podczas eksploatacji i tak na odcinku 8d, 

liny o średnicy 53 mm typu WK 6×35+Ao za-

budowane w 4-ro linowym wyciągu szybowym 

posiadały odpowiednio po 30, 32, 31 i 34 pęknięte 

druty w tzw. „szyjce” zawieszenia, 

• miejscowe rozluźnienia wszystkich drutów war-

stwy zewnętrznej lin nośnych współzwitych 

WS 6×36+Ao krajowych i zagranicznych zabu-

dowanych w wyciągach wielolinowych na krót-

kim odcinku (8-12)d pod kołami linowymi, gdy 

naczynia wyciągowe były w skrajnych położe-

niach technologicznych a liny na skutek zużycia 

kończyły swoją eksploatację, 
• miejscowe znaczne zmniejszenie się średnicy liny 

nośnej na odcinku 8d w linie trójkątnosplotkowej 

∅ 56 mm po 5-cio letnim okresie pracy na skutek 

lokalnego zmniejszenia się średnicy rdzenia siza-

lowego, 

• utworzenie się deformacji w linie nośnej trój-

kątnosplotkowej o średnicy 65 mm produkcji 

zagranicznej po 2,5 letniej pracy zabudowanej 

w wyciągu ciernym, co polegało na lokalnym 

zwiększeniu się średnicy do 70,0 mm i następnym 

zmniejszeniu do 61,0 mm co pół skoku na dłu-

gości 14-tu skoków liny, w dwóch odcinkach, 

które znajdowały się przy tarczy pędnej, gdy 

naczynia skipowe zajmowały pozycję w stacjach 

technologicznych, 

 

Tabela 1 
Badania ekspertyzowe lin wyciągowych wykonane w okresie lat 2001-2006 oraz zalecone terminy wymiany 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Liczba wykonanych ekspertyz 1423 1247 1195 1257 1123 1188 

do 1-go tygodnia 1 2 — 1 1 — 

do 2-ch tygodni 4 4 1 — 2 — 

do 3-ch tygodni 8 7 1 3 4 2 
Terminy 
wymiany 

do 4-ch tygodni 11 7 3 3 7 12 
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• utworzenie deformacji w postaci spętlenia się liny 

nośnej trójkątnosplotkowej ∅ 46 mm podczas wy-

miany liny, w chwili opuszczania klatki do szybu 

na skutek zablokowania jej ruchu, 

• samoskracanie się lin nośnych po dłuższym okre-

sie ich nie wydłużania się podczas eksploatacji, na 

skutek obniżenia się właściwości sprężystych lin 

w wyniku korozji, co stwierdzono w kilkunastu 

wyciągach szybowych [4], 

• gwałtowne lokalne obniżenie wytrzymałości dru-

tów liny nośnej na skutek zapalenia się pyłów 

węglowych zmieszanych ze smarem na fartuchu 

uszczelniającym w kilka godzin po przeprowa-

dzonych pracach spawalniczych, w wieży wyciągu 

4-ro linowego w szybie wydechowym, w wyniku 

czego nastąpiło zerwanie tej liny i przeciążenie 

pozostałych lin o ponad 33%, posiadających po-

nadto ślady uderzeń od spadającej do szybu 

zerwanej liny, 

• szybkie przyrosty pękniętych drutów w krótkim 

czasie, w końcowym okresie pracy co dotyczyło 

przeważnie importowanych lin nośnych trójkątno-

splotkowych, gdyż w kilku wyciągach szybowych 

liczba pękniętych drutów na dobę osiągała kilka-

dziesiąt, nawet powyżej 50. W naszej praktyce 

zdarzyło się, że na 2 tygodnie przed wymianą lina 

nośna importowana po 52 miesiącach pracy 

o średnicy 60[mm] konstrukcji WV 6×35+FE zba-

dana magnetycznie posiadała ubytek przekroju 

nośnego ok. 19,5%, natomiast badania labora-

toryjne 2-u metrowego odcinka po wymianie liny 

wykazały, że oprócz 3 pojedynczych nie zgru-

powanych pękniętych drutów warstwy zewnę-

trznej w 3-ch splotkach, każdy drut warstwy środ-

kowej we wszystkich splotkach posiadał od 3 do 

10-ciu złamań, co spowodowało, że sumaryczne 

osłabienie liny przekroczyło znacznie próg okre-

ślony przez obowiązujące przepisy (fot. 1 i fot. 2), 

• lokalne silne zużycie korozyjne w odległości 

400m – 410m od zrębu szybu lin prowadniczo – 

nośnych ∅ 28 mm typu T 6×19+Ao pomostu 

wiszącego szybu zgłębionego do poziomu około 

600 m, co miało miejsce w strefie przejścia z czę-
ści szybu suchego w część mokrą, 

• lokalnie silne zużycie korozyjne szczególnie w miej-

scach nawrotów i nadmuchów ciepłego powietrza 

oraz pękanie drutów nośnych w linach wyrów-

nawczych stalowych płaskich, niejednokrotnie 

również na łukach sercówek i pod zaciskami 

śrubowymi w zawieszeniach, jak też uszkodzenia 

miejscowe od spadających przedmiotów lub defor-

macje od wysypania transportowanego urobku 

przez skip do rząpia, (fot.3) [13].[14], 

• deformacje i uszkodzenia lin wyrównawczych 

okrągłych wielowarstwowych, np. w postaci: 

a) wysuwania się 6-cio splotkowego rdzenia liny 

dwuwarstwowej poza obrys liny w miejscu na-

wrotu, 

b) zerwania się rdzenia 6-cio splotkowego liny 

dwuwarstwowej w odległości 5m od ostatniego 

zacisku śrubowego zawieszenia, przy czym 

miejsce to nie przechodziło przez nawrót [5] 

[15] (fot.4), 

c) lokalnego rozluźnienia warstwy zewnętrznej 12 

splotek liny dwuwarstwowej i utworzenie tzw. 

„koszyków” [6] (fot 5), 

d) pęknięcia splotek warstwy wewnętrznej w linie 

trzywarstwowej typu 33×7+Ao [6] (fot 7), 

e) pęknięcia splotki warstwy zewnętrznej w linie 

trzywarstwowej typu 33×7+Ao, 

f) pęknięcia splotki warstwy zewnętrznej w linie 

czterowarstwowej typu „Superflex” [7], 

• miejscowe osłabienie przekroju nośnego liny 

wyrównawczej stalowo – gumowej SAG 9,0 – 

138×29/4×16 po około 9-ciu latach pracy w posta-

ci utraty ciągłości przekroju 2 środkowych linek 

stalowych i 3-ch splotek w skrajnej lince stalowej, 

co wykryto w odległości około 0,5 m pod zawie-

szeniem w wyniku miejscowego zgrubienia gumy 

i skręcania liny w osłabionym przekroju o kąt 
około 300 (fot. 6) [8], 

• miejscowe osłabienie przekroju nośnego liny wy-

równawczej stalowo – gumowej SAG – 15,6 – 

188×35/6×18 w postaci utraty ciągłości przekroju 

skrajnego linki stalowej w odległości 21 m od 

zawieszenia w wyniku procesu stopniowego 

niszczenia na skutek korozji w ciągu 4,5 lat, co 

podlegało stałej kontroli [9]. 

4. Uwagi i wnioski 

Wykorzystywanie defektoskopii magnetycznej pod-

czas badania lin w górniczych wyciągach szybowych 

w znacznej mierze jest pomocne do oceny rzeczy-

wistego osłabienia lin a tym samym przyczynia się to 

do poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Badanie lin stalowych metodą magnetyczną wy-
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maga od realizującego badanie gruntownego przygoto-

wania i potwierdzenia kompetencji poprzez uzyskanie 

odpowiedniego certyfikatu. 

Wyszczególnione w opracowaniu przykłady 

nietypowego osłabienia lin np. w postaci rozluźnień 

drutów i deformacji, pęknięć drutów w rejonach 

zawieszeń, gwałtownego przyrostu pęknięć drutów 

w krótkim czasie, samoskracanie się lin itp. wskazują, 
że metoda magnetyczna, badań defektoskopowych, 

szczególnie w przypadku lin o złożonej konstrukcji, 

nie w pełni wystarcza do w miarę dokładnej oceny 

stanu technicznego przedmiotu badania. 

Z wieloletnich doświadczeń zespołu rzeczoznaw-

ców badających liny wyciągowe wynika jednoznacz-

nie, że nie tylko badanie defektografem magnetycz-

nym ale również wnikliwa ocena stanu technicznego 

w oparciu o obserwację, pozwalają łącznie na rzetelną 

ocenę aktualnego stanu lin. 

Ocena stanu technicznego nowych złożonych 

konstrukcji lin stalowych wymaga dalszych prac nad 

rozwojem zaplecza w postaci defektografów magne-

tycznych i udoskonalenia metod diagnostycznych 

w zakresie badań lin. 
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Fot. 1. ina nośna 60[mm] konstrukcji WV 6×35+FE .Warstwa 

środkowa splotki z pękniętymi drutami  i starciami 
(wgniotami) drutów ∅ 2,27  warstwy środkowej 

 

Fot. 2. Lina nośna 60[mm] konstrukcji WV 6×35+FE .Druty 
warstwy zewnętrznej ∅ 3,04 z widocznymi starciami 

(wgniotami) od współpracy z drutami   warstwy środkowej w 
splotce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot .3. Odcinek liny płaskiej z pękniętymi drutami nośnymi w 

splotkach  linisk skrajnych i środkowych 
Fot.4. Zerwanie (ukręcenie) rdzenia 6-cio splotkowego 
okrągłosplotkowej liny wyrównawczej dwuwarstwowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. nr. 5. Lokalne rozluźnienia warstwy zewnętrznej 12 

splotek okrągłosplotkowej liny wyrównawczej 
dwuwarstwowej i utworzenie tzw. „koszyków” 

Fot. nr.6. Miejscowe osłabienie przekroju nośnego liny 
wyrównawczej stalowo – gumowej kilkanaście centymetrów 

pod zawieszeniem liny pod naczyniem 
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Fot.nr.7. Pęknięcia splotek warstwy wewnętrznej w linie trzywarstwowej 

 

 

 

 

EXPORT INVESTIGATION OF HOSTING ROPES WITH THE USE 

OF MAGNETIC DEFECTOGRAPHS 

Key words: magnetic tests of ropes, magnetic defectographs, mining shaft hoists, productive defects, exploitative 

defects 

 

Abstract 
The study presents the history of CBiDGP (The Reasearch and Supervisory Centre of Underground Miting) as 

the „export In operating mining facilities” in relation to magnetic tests of ropes. It provides information about 

particular kinds of magnetic defectographs that  have been used since 1960s for assessing the technical 

condition of ropes. The study also comprises the number of tests and investigations carried out between 2001 

and 2006, as well as the reasons for exchanging ropes, providing examples of different kinds of rope 

weakening and damage. 

It is necessary to continue work on developing diagnostic methods as far as defectoscope investigations are 

concerned, in connection with new, more complicated constructions of ropes used in industry. 
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Słowa kluczowe: transport specjalny, doświadczenia, bezpieczeństwo 

 

Streszczenie: 
W opracowaniu zostały przedstawione: zakres działalności rzeczoznawców CBiDGP ORiDUG w badaniach 

urządzeń transportu specjalnego stosowanych w górnictwie podziemnym, podstawy prawne prowadzenia 

badań rzeczoznawczych urządzeń transportu specjalnego, definicja urządzeń transportu specjalnego, krótka 

charakterystyka urządzeń, systemów transportowych transportu specjalnego stosowanych w zakładach 

górniczych z podziałem na urządzenia do przewozu ludzi oraz urządzenia do transportu materiałów, 

doświadczenia z badań urządzeń transportu specjalnego (w zakresie projektowania układów transportowych, 

montażu urządzeń, eksploatacji) oraz czynniki ograniczające rozwój systemów transportu, ocena zagrożeń 

występujących w czasie eksploatacji urządzeń transportu specjalnego. 

 

 

1. Wstęp 
Transport w warunkach podziemnych wyrobisk 

górniczych jest jednym ze znaczących elementów 

ciągu technologicznego kopalni. Zaistniałe w ostatniej 

dekadzie uwarunkowania gospodarcze wymuszają na 

kopalniach obniżenie kosztów wydobycia. Jednym 

z podstawowych kierunków spełnienia tego wymaga-

nia jest zapewnienie wysokiej koncentracji produkcji 

poprzez zmniejszenie liczby przodków wydobyw-

czych, przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności pro-

dukcyjnej. Koncentracja wydobycia wymaga zastoso-

waniu maszyn i urządzeń o dużej wydajności, często 

bardzo kosztownych, o dużych masach oraz wymia-

rach gabarytowych. Efektywne wykorzystanie tych 

maszyn jest możliwe między innymi poprzez kom-

pleksowe rozwiązanie problemu ich transportu, tak 

w zakresie dostaw do przodków wydobywczych jak 

i przemieszczania pomiędzy przodkami wydobywczy-

mi. Koncentracja wydobycia, jej intensywność, wy-

maga dostarczenia w rejony przodków wydobywczych 

znacznej ilości materiałów wsadowych. Stosowanie 

mobilnych urządzeń do transportu materiałów oraz 

załogi staje się priorytetem i decyduje o efektywnym 

wykorzystaniu kompleksów wydobywczych. 

Obowiązująca jeszcze do niedawna zasada kiero-

wania środków inwestycyjnych w ostatniej kolejności 

na transport na szczęście stopniowo przestaje obowią-

zywać, gdyż za stosunkowo nowoczesnym usprzę-
towieniem przodków wydobywczych nie nadążała 

infrastruktura transportu, bez której nie jest możliwe 

efektywne wykorzystanie tego usprzętowienia. 

W ostatnim piętnastoleciu nastąpił znaczny po-

stęp we wprowadzaniu do kopalń nowoczesnych, 

wysokowydajnych systemów transportu. 

We wprowadzaniu na kopalniach systemów tran-

sportu aktywnie uczestniczy zespół pracowników 

CBiDGP – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urzą-

dzeń Górniczych zatrudnionych w dziale maszyn do-

łowych, wykonywających czynności w rzeczoznawcze 

w zakresie urządzeń transportu specjalnego oraz urzą-
dzeń dźwignicowych. 

2. Krótka prezentacja działu maszyn dołowych 
cbidgp oridug 

Dział maszyn dołowych (MD) powstał w roku 

1988 r. w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Dozoru Urzą-
dzeń Górniczych w ramach istniejącego wówczas 

Centralnego Laboratorium Badawczego KWK „Zie-

mowit”. 

Zasadniczym powodem powstania działu maszyn 
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dołowych było przejęcie przez Wyższy Urząd Gór-

niczy nadzoru na urządzeniami dźwignicowymi oraz 

ciśnieniowymi eksploatowanymi w podziemnych wy-

robiskach zakładów górniczych, które to urządzenia 

zostały wyłączone z ustawy o dozorze technicznym, 

a dotychczas były nadzorowane przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

W 1988 r. powołano zespół rzeczoznawców, 

który przejął nadzór techniczny nad urządzeniami 

dźwignicowymi oraz urządzeniami ciśnieniowymi eks-

ploatowanymi w podziemnych wyrobiskach zakładów 

górniczych. 

Zakres działalności działu maszyn dołowych 

obejmował: 

– badania odbiorcze, okresowe i nadzwyczajne 

urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, 

– badania odbiorcze urządzeń transportowych eks-

ploatowanych w wyrobiskach o nachyleniu do 

45° przeznaczonych do transportu ludzi, 

– badanie i ocena (opinie atestacyjne) urządzeń 

dźwignicowych oraz transportowych, których 

stosowanie w zakładach górniczych wymagało 

uzyskania dopuszczenia do stosowania wyda-

nego przez Prezesa WUG, 

– opiniowanie na zlecenie kopalń układów tran-

sportowych do przewozu materiałów lub osób. 

W wyniku zmiany przepisów w 2002 roku zakres 

w/w badań został rozszerzony o badania odbiorcze 

oraz okresowe urządzeń transportu specjalnego. 

W 2004r. dział maszyn dołowych uzyskał w za-

kresie prowadzonej działalności wraz z ORiDUG akre-

dytację Polskiego Centrum Akredytacji, jako jednostka 

kontrolująca typu „A” z numerem PCA 008. 

W dalszej części opracowania zostaną przed-

stawione doświadczenia pracowników działu MD 

uzyskane na przestrzeni ostatnich lat w czasie wy-

konywania badań urządzeń transportu specjalnego, ich 

oceny w czasie badań atestacyjnych, uwag i opinii 

użytkowników. Przedstawione zostaną uwagi w za-

kresie konieczności zmian podejścia do tych urządzeń 

na etapie projektowania, zabudowy, eksploatacji oraz 

wprowadzenia zmian w przepisach obowiązujących 

dla transportu środkami transportu specjalnego. 

3. Urządzenia transportowe specjalne 

Definicja urządzenia transportu specjalnego zo-

stała przedstawiona w punkcie nr 3 załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 

2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-

czenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 

górniczych. 

Zgodnie z przytoczonymi zapisami zawartymi 

w/w rozporządzeniu urządzenie transportowe specjal-

ne stanowi zespół urządzeń składający się z: 

– toru jezdnego, 

– zestawu transportowego, do przewozu ludzi (ka-

biny, ławy, krzesełka) lub transportu materiałów 

(wózki, stacjonarne wciągniki, belki transpor-

towe, belki wysokoobciażalne, platformy), 

– napędu, stacjonarnego – linowego, lub samobież-
nego spalinowego lub elektrycznego, 

– wyposażenia zabezpieczającego ruch urządzenia, 

w postaci wózków, wozów hamulcowych, ukła-

dów blokad na trasie, sygnalizacji wyłączników 

krańcowych itp., 

– urządzenia transportowe specjalne do przewozu 

ludzi oraz transportu materiałów podlegają bada-

niom odbiorczym i okresowym przez rzeczo-

znawców ds. ruchu zakładu górniczego. 

4. Charakterystyka wyposażenia polskich 
kopalń w urządzenia transportu specjalnego 

Do lat osiemdziesiątych transport materiałów 

i urządzeń w polskich kopalniach oparty był na urzą-
dzeniach przestarzałej konstrukcji, mało efektywnych 

i wypadkogennych. Był to głównie transport naspą-

gowy kołowy z liną otwartą. Układy transportowe 

podwieszone z liną zamknięta stosowane były w nie-

wielu kopalniach. 

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych był początkiem istotnych zmian w górnictwie. 

Głównym celem restrukturyzacji branży górniczej 

było obniżenie kosztów wydobycia, co było reali-

zowane poprzez koncentrację wydobycia, zwiększenie 

wydajności oraz redukcję zatrudnienia. Okazało się, że 

zrealizowanie tych zadań nie będzie możliwe bez 

zmian i modernizacji transportu podziemnego. 

Zmiany  te wymuszone zostały głównie poprzez: 

– znaczną redukcję zatrudnienia w kopalniach, co 

skutkowało ograniczeniem ilości ludzi zatrudnio-

nych przy transportach, 

– koncentrację wydobycia, która wymusza stoso-

wanie wysokowydajnych i mobilnych urządzeń, 

systemów transportowych do transportu materia-

łów oraz transportu załogi, 
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– konieczność transportu maszyn i urządzeń 

wielkogabarytowych o dużych masach, 

– ograniczenie wypadków w czasie prowadzenia 

transportu. 

W miejsce dotychczas stosowanych systemów 

transportu kopalnie wprowadzają kolejki podwieszone 

z napędem spalinowym oraz kolejki naspągowe z na-

pędem linowym. W kolejkach podwieszonych z na-

pędem linowym stosowane są napędy o sile 63 kN 

wyposażone w zespoły transportowe wysokoobcią-
żalne. 

Kolejki podwieszone typu KSP32/63 (o sile 

ciągnienia 30/63kN oraz kolejki naspągowe KS—

650/900/63/100 (o sile ciągnienia 63/100kN), stanowią 

podstawę układów transportowych stosowanych na 

kopalniach do przewozu materiałów, urządzeń, jak 

i ludzi. 

Zastosowanie kolejek tego typu umożliwiło tran-

sport ładunków o maksymalnej masie do 23000kg 

w przypadku stosowania zespołów wysokoobciążal-

nych na kolejkach podwieszonych oraz 30000kg 

w przypadku zastosowania szynowych kolejek naspą-
gowych. 

System transportu z wykorzystaniem kolejek pod-

wieszonych z napędem mobilnym (lokomotywami, 

ciągnikami spalinowymi) wprowadzany jest na kopal-

niach w ograniczonym zakresie z uwagi na: 

– niewystarczające środki inwestycyjne będące w dy-

spozycji kopalni, 

– istniejący potencjał urządzeń transportowych po-

chodzący z likwidowanych kopalń, 

– wymiary istniejących wyrobisk, 

– warunki geologiczno-górnicze, 

– uwarunkowania psychologiczne polegające na 

braku przekonania do wprowadzania nowych 

rozwiązań. 

Pomimo tego na przełomie wieku następuje 

wzrost ilości stosowanych przez kopalnie układów 

transportowych z napędem spalinowym. 

W tym czasie pojawia się na rynku kolejka 

naspągowa zębata z napędem elektrycznym, stoso-

wana głównie z uwagi na jej ograniczony zasięg 

działania, w transportach sekcji obudów zmechani-

zowanych w czasie zbrojenia lub likwidacji ścian. 

Wprowadzony w 2003 roku w kolejce w miejsce 

napędu elektrycznego agregat spalinowo-hydrauliczny 

daje możliwość nieograniczonego zasięgu kolejki. 

W 2008 roku wprowadzono do prób w ruchu zakładu 

górniczego kolejkę podwieszaną zębatą z napędem 

spalinowym. 

5. Porównanie układów transportu specjalnego 
z napędem własnym i linowym 

Obserwując rozwój systemów transportu sto-

sowanych w polskim górnictwie można zauważyć 

tendencje odchodzenia przez kopalnie od urządzeń 

transportowych z napędem linowym z uwagi na: 

– ograniczony zasięg transportu wynikający ze 

sprawności układu linowego, 

– brak możliwości zastosowania napędów o zwięk-

szonej sile ciągnienia, 

– możliwość transport tylko do jednego punktu, 

– ograniczoną mobilność układu, 

– zagrożenia powodowane przez linę na całej dłu-

gości prowadzenia transportu, 

– duże koszty utrzymania układu. 

Stosowanie systemów transportowych z napędem 

spalinowym w porównaniu z urządzeniami o napędzie 

linowym posiada wiele zalet, między innymi: 

– brak ograniczenia długości drogi transportowej, 

– nieograniczona możliwość rozbudowy sieci toru 

szynowego poprzez zabudowę rozjazdów, 

– znaczna mobilność i elastyczność systemu dzięki 

możliwości zastosowania kilku zespołów trans-

portowych na trasie kolejki, 

– ograniczenie ilości pracowników zaangażowa-

nych w realizacje transportu, 

– zwiększenie bezpieczeństwa transportu z uwagi 

na: 

• brak liny, 

• ciągłą i bezpośrednią kontrolę przebiegu trans-

portu przez operatora napędu, który znajduje 

się w kabinie na początku zespołu transpor-

towego, 

• bezpośrednie połączenie zestawu transporto-

wego z układem hamulcowym napędu, 

– duży zasięg przejazdu zespołu transportowego na 

jednym napełnieniu zbiornika paliwa, 

– mechanizację podnoszenia i opuszczania trans-

portowanych ładunków dzięki możliwości zasto-

sowania zestawów transportowych z napędem 

hydraulicznym – zasilanym z agregatu lokomo-

tywy, 

– małe skrajnie elementów składowych zespołu 

transportowego, 

– znaczące ograniczenie ilości pracowników zaan-
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gażowanych w transporcie oraz pracochłonności 

prac transportowych, 

– możliwość przewozu jednostek o dużej masie 

bez przekraczania dopuszczalnych obciążeń obu-

dowy, 

– brak konieczności wyposażania stacji materiało-

wych w dodatkowe urządzenia przeładunkowe, 

– możliwość stosowania różnych konfiguracji jed-

nostek napędowych i zestawów transportowych 

w zależności od potrzeb ruchowych. 

Mimo niewątpliwych zalet napędów spalino-

wych, urządzenia te posiadają również wady, a mia-

nowicie:  

– zastosowanie napędu spalinowego wymaga za-

pewnienia odpowiedniej, dodatkowej ilości po-

wietrza, 

– napęd jest źródłem emisji ciepła powodując 

wzrost temperatury w wyrobisku, 

– napędy są wrażliwe na temperaturę, oraz za-

pylenie powietrza kopalnianego, 

– napędy są źródłem emisji toksycznych spalin, co 

stawia wysokie wymagania, w zakresie utrzy-

mania stanu technicznego napędu w czasie jego 

eksploatacji, 

– sprawność napędu uzależniona jest w znacznym 

stopniu od sprzężenia ciernego, pomiędzy środ-

nikiem szyny toru jezdnego a wykładziną kół 

napędowych, (nie dotyczy to napędów kolejek 

zębatych), 

– układ wymaga wykonania tzw. pomieszczeń funk-

cyjnych w postaci zajezdni lokomotyw ze stano-

wiskami przeglądowymi, oraz komór tankowania, 

czy też stanowisk tankowania w związku, z czym, 

uruchomienie układu transportowego z napędem 

spalinowym związane jest z poniesieniem stosun-

kowo dużych kosztów inwestycyjnych. 

6. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące urządzeń 
transportu specjalnego 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń uzyska-

nych w czasie badań urządzeń transportu specjalnego 

sformułowano poniżej szereg uwag, których stoso-

wanie w praktyce, zapewni uzyskanie optymalnych 

warunków zabudowy i eksploatacji urządzeń oraz 

osiągnięcie maksymalnej sprawności stosowanych 

układów transportowych: 

1. Dla zabudowy urządzeń należy projektować oraz 

wykonywać wyrobiska o znacznie większym 

przekroju. Wyrobisko o odpowiednio dużym 

przekroju daje możliwość zabudowy trasy kolejki 

z zachowaniem wymagań określonych w DTR. 

Wyrobiska przeznaczone do zabudowy urządze-

nia transportowego należy wykonywać w obu-

dowie o wielkości min. 10, w przypadku, gdy 

w wyrobisku przewiduje się dodatkowo zainsta-

lowanie przenośnika taśmowego minimalna wiel-

kość obudowy winna wynosić 12. Zachowanie 

wymagań dotyczących zabudowy trasy ma nie 

tylko wpływ na bezpieczeństwo transportu, ale 

powoduje obniżenie kosztów eksploatacji urzą-
dzeń, zmniejszając zużycie podzespołów zestawu 

transportowego, napędu jak i szyn trasy. Właś-
ciwie zabudowana i utrzymana trasa kolejki 

wpływa w sposób istotny na sprawność układu 

transportowego. 

2. Skrzyżowania wyrobisk, przez które prowadzony 

jest tor jezdny kolejki, należy wykonywać jako 

poszerzone z uwagi na konieczność uzyskania 

właściwego wyprofilowania łuków trasy oraz 

zapewnienie wymaganych przepisami odległości 

od transportowanych urządzeń. Spełnienie tego 

warunku jest szczególnie ważne w przypadku 

transportu sekcji obudów zmechanizowanych. 

Spągi wyrobisk dla zabudowy trasy kolejki 

spągowej powinny być wyrównane oraz pozba-

wione muld. Nierówności spągu utrudniają mon-

taż toru oraz stwarzają konieczność zabudowy 

dodatkowych zespołów krążnikowych powodując 

obniżenie sprawności układu transportowego oraz 

szybsze zużycie liny ciągnącej. 

3. W wyrobisku, w którym budowana jest kolejka 

podwieszana, nie należy instalować innych urzą-

dzeń transportowych np. przenośników taśmo-

wych. Zabudowa toru jezdnego kolejki wzdłuż 

trasy przenośnika powoduje konieczność zawie-

szania szyn poza osią obudowy wyrobiska. Za-

czepy zawiesi montowane poza osią łuku obu-

dowy w przypadku nie zachowania kąta gra-

nicznego od osi łuku obudowy są podatne na 

zsuwanie. Utrata sprzężenia ciernego pomiędzy 

zaczepem zawiesia a łukiem obudowy, powoduje 

konieczność częstej regulacji trasy, jak również 

może doprowadzić do rozerwania złącza szy-

nowego. 

4. Trasy kolejek podwieszonych należy zawieszać 

na zawiesiach o minimalnej długości łańcucha 

wynoszącej 5 ogniw. Odcinki tras nachylonych, 
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na których przewiduje się transport sekcji obu-

dów zmechanizowanych zaleca się zawieszać na 

zawiesiach podwójnych w układzie „V”. W przy-

padku zabudowy trasy poza osią łuków obudowy 

podatnej należy stosować zaczepy zawiesi z czte-

rema śrubo – hakami. Stabilizacja pozioma szyn 

trasy kolejki podwieszonej nie może prowadzić 

do przesztywnienia trasy. 

5. Zespoły krążnikowe prowadzące linę w kolejkach 

podwieszonych i naspągowych powinny być za-

budowane na trasie w ilości, jak i miejscach 

zabudowy zapewniających nie przekraczanie gra-

nicznych kątów ugięcia liny na krążniku, ma to 

istotny wpływ na zwiększenie sprawności układu 

transportowego kolejki. 

6. Przy projektowaniu przebiegu trasy kolejek z na-

pędem spalinowym, w szczególności kolejek pod-

wieszonych, należy zwrócić uwagę na warunki 

wentylacyjne panujące w wyrobisku. Zastoso-

wanie układów transportowych z napędem spa-

linowym wymaga zapewnienia odpowiedniej 

ilości powietrza w wyrobisku. Wynika to z za-

potrzebowania na powietrze samego silnika jak 

i konieczności zapewnienia wymaganego przepi-

sami rozrzedzenia składników toksycznych spa-

lin. Należy unikać zabudowy kolejki w wyro-

biskach ze zużytym prądem powietrza z uwagi na 

wrażliwość napędów spalinowych na zapylenia 

oraz temperaturę, co wpływa na przegrzewanie 

się silników spalinowych. Dodatkowo w przy-

padku wyrobisk zawodnionych należy się liczyć 

z możliwością utraty sprzężenia ciernego pomię-
dzy okładziną kół napędów a środnikiem szyny 

na torach nachylonych. Spowodowane to jest osa-

dzaniem się pyłu na szynie, który wraz z wykra-

plającą się wodą tworzy osady obniżając w spo-

sób znaczny współczynnik tarcia. Utrata sprzę-
żenia ciernego na trasie nachylonej przy zjeździe 

może doprowadzić do poślizgu całego zespołu 

transportowego i po osiągnięciu prędkości ok. 

4,0 m/s (w przypadku nastawy wyzwalaczy od-

środkowych na wartość 2,8 m/s) powoduje 

zadziałanie układu hamulców bezpieczeństwa na-

pędu. Energia kinetyczna samostaczającego się 

zespołu po zadziałaniu układu hamulcowego mu-

si być rozładowana przez elementy toru tj. szyny, 

złącza, zawiesia oraz obudowę, na której jest za-

wieszona trasa kolejki. Wobec wystąpienia tak 

dużych obciążeń dynamicznych w czasie hamo-

wania, istnieje duże prawdopodobieństwo zerwa-

nia trasy kolejki. Stwarza to poważne zagrożenie 

życia dla operatora napędu, jaki ludzi przewożo-

nych na zestawie transportowym. W przypadku, 

gdy ruch zespołu odbywa się w kierunku wznio-

su, utrata sprzężenia ciernego może wręcz unie-

możliwić prowadzenie transportu kolejką. 
Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest zasto-

sowanie lokomotyw, których jednostki napędowo 

– hamulcowe są rozdzielone zestawami transport-

towymi (lokomotywa pracuje w układzie ciągną-

co–pchającym). Zastosowanie takiej konfiguracji 

zespołu transportowego pozwala na korzyst-

niejsze rozłożenie obciążeń dynamicznych na 

elementy toru w czasie hamowania awaryjnego 

układu hamulcowego lokomotywy, przez co 

zmniejsza się ryzyko zerwania trasy. 

Jednakże nie wszystkie stosowane w polskim 

górnictwie typy lokomotyw posiadają możliwość 

rozdzielenia jednostek napędowo–hamulcowych, 

wobec czego przy podejmowaniu decyzji o za-

kupie lokomotywy należy zwrócić uwagę na to 

czy lokomotywa posiada takie możliwości mając 

na uwadze warunki panujące w wyrobiskach, 

w których prowadzony będzie transport. 

Jedynym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy, pro-

blemu utraty sprzężenia ciernego jest oferowany 

przez firmę Becker Warkop ciągnik spalinowy 

wyposażony w hydrauliczne napędy zębate na-

pędowe, które współpracując z listwą zębatą znaj-

dującą się na szynie nośnej specjalnej konstrukcji 

umożliwia pokonanie dużych nachyleń, bez 

poślizgu. Rozwiązanie to jednak stosowane na 

etapie prowadzenia prób ruchowych w zakładzie 

górniczym. 

Napęd z wykorzystaniem listwy zębatej znalazł 

z powodzeniem zastosowanie w kolejce naspą-
gowe zębatej z napędem elektro-hydraulicznym 

oraz kolejce zębatej wyposażonej w napęd spa-

linowy. 

Rozwiązaniem problemu poślizgu w napędach 

spalinowych podwieszonych jest zastosowanie 

układu, „antypoślizgowego”, którego zadaniem 

byłoby, selektywne zabezpieczenie poszczegól-

nych jednostek napędowych lokomotywy przed 

spadkiem ciśnienia w siłownikach docisku na-

pędów. 
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7. Stosowanie układów transportowych z napędem 

spalinowym wymaga wykonania pomieszczeń 

funkcyjnych w postaci zajezdni lokomotyw oraz 

komór tankowania, czy też stanowisk tanko-

wania. Zajezdnie lokomotyw należy wyposażyć 

w stanowiska przeglądowo – naprawcze, na 

których wykonywane będą przeglądy i naprawy 

lokomotyw. Projektując zajezdnie lokomotyw na-

leży zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 

odpowiednich warunków wentylacyjnych pozwa-

lających na rozrzedzenia składników toksycznych 

spalin emitowanych przez silniki lokomotyw. 

Istotnym problemem stosowania układów trans-

portowych z napędem spalinowym jest tankowa-

nie lokomotyw. Na etapie projektowania układu 

transportowego należy przeanalizować czy tanko-

wanie będzie realizowane w komorach tanko-

wania wyposażonych dodatkowo w magazyn 

paliwa czy też na stanowiskach tankowania. 

Wybór sposobu tankowania uzależniony jest od 

ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania 

transportu w danym rejonie, odległości od szybu, 

możliwości spełnienia wymagań przepisów dla 

komór tankowania, czy też czasu eksploatacji 

układu transportowego w danym rejonie. 

8. Na wydajność układu transportowego istotny 

wpływ ma wyposażenie zespołów transportowych 

w środki transportu oraz rozwiązanie sposobu 

załadunku i rozładunku materiałów na stacjach 

materiałowych. Zespoły kolejek podwieszonych 

należy wyposażyć w środki transportowe z na-

pędem mechanicznym w postaci wciągników, 

belek transportowych czy też belek wysokoobcią-
żalnych. Wykonanie stacji załadowczych w wy-

robisku o odpowiedniej wysokości pozwala na 

najechanie zestawem transportowym nad plat-

formy czy też wozy przewozu kołowego umo-

żliwiając wykonanie przeładunku z jednego środ-

ka transportowego na drugi w sposób szybki 

i bezpieczny. Stacje przeładunkowe kolejek na-

spągowych należy wyposażyć w układy przeła-

dunkowe wyposażone w zespoły transportowe 

wodzone np. za pomocą ciągników manewro-

wych pozwalające na przeładunek materiałów 

z środków transportu kołowego na platformy noś-
ne zestawu transportowego. 

9. Obsługa urządzeń z napędem spalinowym z uwa-

gi na poziom zastosowanych rozwiązań technicz-

nych wymaga zatrudnienia pracowników o du-

żych umiejętnościach i wysokich kwalifikacjach. 

10. Ważnym czynnikiem wpływającym na efektyw-

ność i bezpieczeństwo transportu, jest niedostrze-

gany przez kopalnie problem organizacji trans-

portu. W większości kopalń stosowana jest 

zasada przejmowania urządzeń transportowych 

przez kolejnych użytkowników. Stosowany po-

dział zakresu odpowiedzialności za montaż i eks-

ploatację układu transportowego pomiędzy od-

działy (mechaniczne – odpowiadające za stan 

techniczny urządzeń, oraz oddziały górnicze – 

eksploatujące urządzenia), z uwagi na sprzecz-

ności interesów prowadzi do zmniejszenia 

efektywności układu transportowego, dewastacji 

urządzeń, oraz na obniżenie poziomu bezpieczeń-

stwa transportu. Zastosowanie rozwiązań orga-

nizacyjnych, polegających na scaleniu wszystkich 

zadań związanych z transportem w ramach jed-

nego oddziału, począwszy od zabudowy urządze-

nia w wyrobisku poprzez jego eksploatację 
stwarza warunki do osiągnięci optymalnej efek-

tywności i bezpieczeństwa zastosowanego układu 

transportowego. Zastosowanie tego rozwiązania 

jest szczególne istotne w przypadku stosowania 

układów transportowych z napędami spalino-

wymi. 

11. Stosowanie urządzeń transportu specjalnego w za-

kładach górniczych wymaga uzyskania decyzji 

dopuszczającej do stosowania wydanej przez 

Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Do po-

czątku lat dziewięćdziesiątych urządzenia trans-

portu specjalnego były wprowadzane do stoso-

wania zakładach jako kompletny zespół urządzeń 

stanowiący kolejkę, dostarczany przez jednego 

producenta np. kolejka podwieszona z napędem 

linowym typu, KSP – 63, KSZS PIOMA-VACAT 

produkowane i dostarczane na rynek przez Fa-

bryka Maszyn Górniczych „PIOMA”, czy też ko-

lejki naspągowe KS…., KSZS….., produkowane 

i dostarczana na rynek przez firmę BECKER. 

Zmiany przepisów w latach dziewięćdziesiątych 

dotyczących stosowania maszyn i urządzeń w za-

kładach górniczych dały możliwość dopuszczania 

oraz montowania kolejek przez kopalnie z pod-

zespołów produkowanych przez różnych produ-

centów. Dotyczy to głównie szynowych kolejek 

podwieszonych z napędem spalinowym. Jedynym 
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warunkiem, jaki należy spełnić przy montowaniu 

kolejek jest zachowanie pełnej kompatybilności 

zastosowanych do budowy kolejki podzespołów. 

Montaż kolejek z podzespołów różnych produ-

centów pozwala na dowolne ich konfigurowanie 

w zależności od potrzeb ruchowych oraz możli-
wości finansowych użytkownika, jednakże stwarza 

często problemy w czasie eksploatacji kolejki wy-

nikające z braku możliwości spełnienia w pełni za-

sad kompatybilności zastosowanych podzespołów. 

12. Dalszy rozwój urządzeń transportowych z na-

pędem spalinowym wymaga, opracowania no-

wych wymagań technicznych dla napędów spa-

linowych Wymagania te powinny uwzględniać 

między innymi zagadnienia dotyczące oddziały-

wania napędu na trasę kolejki w czasie ha-

mowania, poślizgu napędów, jak również wpływ 

warunków pracy na pewność działania zabez-

pieczeń ruchowych. 

Należy również opracować wymagania (przepisy) 

dotyczące eksploatacji układów transportowych 

z napędem spalinowym w szczególności doty-

czące zasad prowadzenia transportu, konfiguracji 

zespołów transportowych, sposobu ich zabezpie-

czania, wymagań dla stanowisk tankowania, pro-

cedur pomiaru spalin, dopuszczalnych wartości 

składników toksycznych spalin dla lokomotyw 

w eksploatacji. 

7. Podsumowanie 

1. Obniżenie kosztów wydobycia oraz podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa transportu jest możliwe 

przez wprowadzenie nowoczesnych, efektywnych 

systemów transportowych, dostosowanych do 

przewozu dużych mas jednostkowych. 

2. Wprowadzenie nowoczesnych systemów trans-

portowych, eliminujących układy transportowe, 

których elementem ciągnącym jest lina, wpływa 

znacząco na podniesienie poziomu bezpieczeń-

stwa transportu. 

3. Stosowanie nowoczesnych środków transporto-

wych wpływa zasadniczo na podniesienie wydaj-

ności systemów transportowych, zapewniając 

jednocześnie wymagany stopień bezpieczeństwa 

i komfortu pracy. 

4. Sposób zarządzania i organizacja prac związa-

nych z transportem ma istotny wpływ na efek-

tywność układu transportowego. 

 

 

EXPERIENCE IN EXPERT EXAMINATION OF EQUIPMENT FOR 

SPECIAL TRANSPORTATION PURPOSES 

Key words: Specialized transport, experience, safety 

 

Abstract 
The study presents: scope of activities performed by experts from CBiDGP ORiDUG in the field of equipment 

for special transportation purposes used in the underground mining industry, legal background for expert 

assessments on equipment for special transportation purposes, definition of equipment for special 

transportation purposes, brief characteristics of equipment and transportation systems for special purposes 

that are used in mining plants, with subdivision thereof into the equipment for personnel riding and 

transportation of materials, experience on examinations of transportation systems, (with regard to design of 

transportation systems, assembly and installation of the equipment, operation and maintenance) as well as 

factors that mitigate further development of transportation systems, evaluation of hazards that may occur 

during operation of the transportation equipment for special purposes. 
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Streszczenie: 
Idea nowego wzorca rezystancji bazuje na technice przełączanych pojemności (SC). Na bazie tej techniki 

opracowano model matematyczny 6-cio elementowego wzorca dużych rezystancji przeznaczonego do spraw-

dzania wskazań wybranych mierników do pomiarów dużych rezystancji, np. megaomomierzy. Zaletą przed-

stawionej tu koncepcji budowy wzorca jest możliwość nastawy odtwarzanej wartości rezystancji za pomocą 

parametrów (częstotliwości, współczynnika wypełnienia) sygnału sterującego procesem przełączania kon-

densatora, prostota układowa oraz znaczna rozdzielczość nastaw. 

 

 

Właściwości metrologiczne przyrządów pomiaro-

wych ulegają między innymi zmianom starzeniowym, 

skąd wynika określona potrzeba weryfikacji popraw-

ności ich wskazań. 

W szczególności, sprawdzanie poprawności wska-

zań przyrządów pomiarowych służących do pomiaru 

dużych rezystancji, na najwyższych zakresach (np. 

109–1016 Ω [2]) może okazać się niewykonalne, z uwa-

gi na brak odpowiednich wzorców. 

W praktyce [2], wykorzystuje się tu do imito-

wania dużych rezystancji układy złożone z trzech 

rezystorów wykorzystujących do działania przekształ-

cenie „gwiazda-trójkąt” [1], dlatego też zagadnienie 

opracowania koncepcji budowy wzorca dużych re-

zystancji w oparciu o inną zasadę jest jak najbardziej 

aktualne. 

Celem niniejszej pracy jest między innymi 

odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość budowy 

wzorca dużych rezystancji (wykonanego w technice 

przełączanych pojemności SC (ang. Switched Capa-

citors) [3] [4]) o wartościach nastawianych za pomocą 

zmiany parametrów (częstotliwości lub współczynnika 

wypełnienia) sygnału prostokątnego, sterującego pro-

cesem przełączania kondensatora C. Istotna jest próba 

przełożenia dokładności pomiaru czasu (obecnie rzędu 

2·10-14 dla wzorców cezowych) na dokładność od-

twarzania innej wielkości fizycznej (tu rezystancji). 

Technika SC z kolei już ze swej natury stanowi nie-

jako bazę dla konwersji wielkości czasu. 

Rozważany schemat połączeń zaproponowanego  

modelu wzorca dużych rezystancji przedstawiono na  

rys. 1[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Schemat połączeń wzorca dużych rezystancji z wzorcowanym megaomomierzem 
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Rys. 2. Schemat zastępczy obwodu ładowania/rozładowania kondensatora C przyjęty do obliczeń; 

1-1’ – faza ładowania, 2-2’ – faza rozładowania, (E0, R0) i (EZ, RZ) – parametry zastępczych 
dwójników reprezentujących obwody ładowania i rozładowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Przebieg czasowy napięcia )(tUC

; 
CdU  , 

CgU  – odpowiednio – dolna i górna wartość napięcia )( tU C
w stanie 

ustalonym 

 

Do obliczeń zastąpiono schemat z rys. 1. parą 
dwójników Thevenina [1] „widzianych” z zacisków 

kondensatora, przy czym jeden obwód jest obwodem 

ładowania a drugi rozładowania kondensatora C 

(rys. 2.) [5]. Przebieg czasowy napięcia UC(t) na kon-

densatorze C przedstawiono na rys.3. 

Faza ładowania kondensatora 

Odpowiedni do rozważań schemat zastępczy ana-

lizowanego obwodu dla fazy ładowania (I) przedsta-

wiono na rys. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Schemat zastępczy analizowanego obwodu 
dla fazy ładowania (I) 

 

Dla obwodu o schemacie wg rys. 4. można za-

pisać: 
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znając czas trwania fazy ładowania ta obliczymy 

przyrost ładunku kondensatora: 
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Faza rozładowania kondensatora 

Odpowiedni do rozważań schemat zastępczy 

analizowanego obwodu dla fazy rozładowania (II) 

przedstawiono z kolei na rys. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Schemat zastępczy analizowanego obwodu dla fazy 
rozładowania (II) 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 28 

Znając czas rozładowania tb otrzymuje się ubytek 

ładunku kondensatora w fazie rozładowania: 

 ( ) ⎟
⎟
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⎜
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⎛
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⎠

⎞
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⎝
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CR

t
expUECq

Z

b
CgZZΔ  (3) 

W stanie ustalonym pracy układu zachodzi rów-

ność przyrostu ładunku Δq0 w fazie ładowania (I) 

z ubytkiem ładunku ΔqZ w fazie rozładowania (II), 

przy czym czasy: ładowania ta i rozładowania tb nie 

muszą być sobie równe. Oznacza to relację: 
 Zqq ΔΔ =0  (4) 

Przyrost Δq0  (i ubytek ΔqZ) ładunku elektrycz-

nego jest ponadto równy różnicy ładunku całkowitego 

kondensatora w stanie pracy ustalonej: 

 CdCgZ CUCUqqq −=== ΔΔΔ 0  (5) 

skąd obliczymy wartości górną i dolną napięcia kon-

densatora. 

Obliczenie wartości rezystancji  „widzianej” 
przez wzorcowany megaomomierz 

Na podstawie schematu wg rys. 1. można zapisać 

równania: 
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Przy obowiązywaniu powyższych wzorów rezy-

stancja RELd/g „widziana” przez wzorcowany przyrząd 

(megaomomierz) wyraża się zależnością: 
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+
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Wzór (9) opisuje liczbowo dwa skrajne poziomy 

(d – dolny i g – górny „oscylującej” rezystancji REL. 

Rezystancja ta ulega cyklicznym zmianom powią-
zanym ze zmianami napięcia na kondensatorze UC (t) 

(por. rys. 3). 

Wybrane wyniki badań symulacyjnych [5] 

Interesujące jest sprawdzenie możliwości zmian 

odtwarzanej przez wzorzec wartości rezystancji za 

pomocą nastaw wybranych parametrów sygnału 

prostokątnego sterującego procesem przełączania 

kondensatora C (por. rys.1). 

Możliwe jest tutaj wykorzystanie zmian nastaw 

następujących parametrów sygnału prostokątnego:  

g) wartości częstotliwości sygnału, 

h) wartości współczynnika wypełnienia sygnału. 

Częstotliwościowa kalibracja wzorca 

Jest to najprostszy sposób kalibracji. Odpowie-

dnią zależność przedstawiono na rys. 6: 

Analizę zmian wartości odtwarzanych rezystancji 

wzorca przeprowadzono dla szerokiego zakresu zmian 

częstotliwości w zakresie od 0,1 do 100 000 kHz. 

Charakterystyka przedstawiona na rys. 6 a. uwidacznia 

fakt, iż sterowanie zmianami rezystancji wzorca moż-
liwe jest wyłącznie w wąskim zakresie dolnych czę-
stotliwości (tu: poniżej 1 kHz), przy czym zmiany 

częstotliwości powodują zmiany wartości rezystancji 

na poziomie dziesiętnych części procenta wartości 

realizowanej przez wzorzec. 

Wykres przedstawiony na rys. 6 b. ukazuje roz-

rzut względny odniesiony do wartości średniej rezy-

stancji realizowanej przez wzorzec. Widoczny jest 

spadek rozrzutu przy wzroście częstotliwości – czyli w 

obszarze gdzie traci się możliwość częstotliwościowe-

go sterowania wartością średnią rezystancji wzorca. 

Możliwym sposobem zmniejszenia rozrzutu jest zasto-

sowanie większej pojemności kondensatora C. 

Analiza charakterystyki z rys. 6. ukazuje trudność 

praktycznego wykorzystania  kalibracji częstotliwoś-
ciowej dla szerokiego zakresu zmian wartości rezy-

stancji wzorca. 

Na rys. 7 zaprezentowano symulację kalibracji 

częstotliwościowej analizowanego wzorca rezystancji. 

W przedziale czasu od 0 do 15 ms układ taktowano 

sygnałem o częstotliwości 500 kHz, przez kolejne 15 

ms sygnałem o częstotliwości 100 kHz i przez kolejne 

15 ms sygnałem o częstotliwości 50 kHz. 

Wartość średnia odtwarzanej rezystancji utrzymu-

je się wtedy na porównywalnym poziomie, pomimo 

zmian częstotliwości taktowania klucza. Z kolei ob-

wiednia obrazująca rozrzut odtwarzanej rezystancji 

wzorca wzrasta w miarę spadku częstotliwości ste-

rowania klucza. 
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Rys. 6. Częstotliwościowa kalibracja wzorca: a) Rezystancja średnia, b) Względny rozrzut rezystancji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 7. Przebieg czasowy zmian nastawy rezystancji wzorca dla kalibracji częstotliwościowej 

 

 

Kalibracja za pomocą zmiany współczynnika 
wypełnienia impulsu 

Bardzo obiecujące rezultaty uzyskano analizując 

kalibrację wzorca rezystancji za pomocą sygnału o sta-

łej częstotliwości (100 kHz), lecz o zmiennym wypeł-

nieniu (por. rys 8.). 

Charakterystyka kalibracji jest w tym przypadku 

zbliżona do charakterystyki liniowej co jest niewąt-

pliwą zaletą (por. rys 8a.), ponadto możliwa jest 

kalibracja w szerokim zakresie zmian wartości odtwa-

rzanej przez wzorzec rezystancji (nawet rzędu 10% 

i więcej). 

Przy założonej do analizy rezystancji wzorca rzę-
du 1 GΩ uzyskuje się znikomy rozrzut rzędu kilku-

dziesięciu Ω, który można jeszcze bardziej zmniejszyć 

stosując większą wartość pojemności kondensatora C. 

Różnicę pomiędzy górną i dolną wartością uzys-

kiwanej rezystancji można z powodzeniem zmniejszyć 

do poziomu setnych części procenta odtwarzanego po-

ziomu. 

Można zauważyć, iż największy rozrzut wartości 

odtwarzanej rezystancji ma miejsce dla współczynnika 

wypełnienia równego 50% (rys. 8b). 

Z tego też powodu kondensator C wzorca należy 

kluczować sygnałem o wypełnieniu poniżej 10% lub 

powyżej 90%. 

Z kolei na rys. 9. zaprezentowano charakterystykę 

symulacyjną kalibracji wzorca rezystancji za pomocą 

zmiany współczynnika wypełnienia sygnału prostokąt-

nego sterującego kluczowaniem kondensatora C. 

W przedziale czasu od 0 do 15 ms układ tak-

towano sygnałem o wypełnieniu 90%, przez kolejne 

15 ms sygnałem o wypełnieniu 50% i przez kolejne 

15 ms sygnałem o wypełnieniu 10%. Częstotliwość 

jest stała i wynosi 100 kHz. 

Można zauważyć wyraźne różnice wartości od-

twarzanych przez wzorzec rezystancji wzorca dla róż-
nych poziomów wypełnienia (możliwość sterowania), 

przy czym charakterystyczne jest, że rozrzut rezystan-

cji osiąga wartość stałą i to na małym poziomie. 
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Rys. 8. Kalibracja wzorca rezystancji poprzez zmianę współczynnika wypełnienia impulsu sterującego: a) Rezystancja średnia, 

b)sRozrzut rezystancji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 9. Przebieg czasowy zmian nastawy rezystancji wzorca dla kalibracji za pomocą zmiany współczynnika wypełnienia 

impulsu 

 

 

Podsumowanie 
Celem niniejszej pracy o charakterze teoretyczno-

koncepcyjnym było zaproponowanie rozwiązania ukła-

du wzorca, umożliwiającego imitację dużej wartości 

rezystancji za pomocą nastaw wybranych parametrów 

sygnału prostokątnego sterującego procesem kluczo-

wania kondensatora C (por.rys.1). 

Cel ten został zrealizowany, a w wyniku prze-

prowadzonej analizy opracowano model wzorca du-

żych rezystancji, mogący imitować rezystancję w bar-

dzo szerokim zakresie o znacznych wartościach (np. 

rzędu 109 Ω) i przy dużej rozdzielczości. 

Do zalet omawianego wzorca dużych rezystancji 

realizowanego w technice SC należy jego prostota 

układowa i możliwość osiągania znacznej rozdziel-

czości nastawy przy sterowaniu za pomocą zmiany 

wartości współczynnika wypełnienia impulsu steru-

jącego. 
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SIMULATIVE INVESTIGATIONS ON A MODEL OF LARGE 

RESISTANCES MAPPED ONTO THE SC TECHNOLOGY 

Key words: model of large resistances, simulative investigations, SC technology 

 

Abstract 
The idea that underlies the model of resistances bases on the technology of switched capacitors (SC). It is the 

technology that has served as a starting point to develop a mathematic model for a 6-component model of large 

resistances that can be used to verify indications of selected instruments used to measure large resistances e.g. 

mega-ammeters. The paper reveals one substantial advantage of the concept that has been applied to the 

design of the model, i.e. the possibility to set the reproduced resistance value by means of parameters 

(frequency, duty factor) attributable to the signal that controls the process of capacitor switching. Other 

advantages include simple design and significant resolution of settings. 
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Streszczenie: 
Przedmiotem publikacji jest przedstawienie metody prognozowania metanowości bezwzględnej wyrobisk 

wybierkowych opracowanej w CBiDGP Sp. z o.o. 

Podstawą założeń omawianej metody jest wyznaczenie obszaru desorpcji metanu według krzywych odgazo-

wania opracowanych przez A.T. Ajruniego. Metoda prognozowania uwzględnia miedzy innymi: metanonoś-
ność, budowę geologiczną prognozowanego rejonu, zaburzenia geologiczne, zawartość części lotnych oraz 

wpływ eksploatacji w pokładach wyżej i niżej ległych. 

 

 

1. Wstęp 
Metoda CBiDGP prognozowania metanowości 

bezwzględnej PB-07/06.2004 opiera się na założeniach 

opracowanych w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 

Podziemnego w Lędzinach będących kontynuacją 
prognozowania wyrobisk eksploatacyjnych autorstwa 

J. Tarnowskiego i A. Struzik 1974 [5][6][7]. 

Metoda jest ciągle modyfikowana i dostosowy-

wana do obecnych przepisów górniczych jak i wy-

magań zakładów górniczych. 

Podstawą założeń omawianej metody jest wy-

znaczenie obszaru desorpcji metanu według krzywych 

odgazowania opracowanych przez A.T. Ajruniego [1] 

i uogólnionych przez J. Tarnowskiego dla dowolnego 

kąta upadu warstw i różnej wielkości pustki eksplo-

atacyjnej, oraz określenie ciśnienia złożowego gazu. 

Zasięg odgazowania warstw podbieranych zależy od: 

– nachylenia pokładu, 

– wysokości pustki poeksploatacyjnej. 

Metoda uwzględnia wydzielanie metanu z wyzna-

czonego obszaru desorpcji z: 

– warstw nadległych nad stropem pokładu eksplo-

atowanego, 

– pokładu eksploatowanego, 

– warstw spągowych podległych pod pokładem 

eksploatowanym. 

Obliczenia dotyczą wydzielania metanu z każdej 

warstwy węgla i piaskowca. 

Metoda prognozowania uwzględnia analizę wyni-

ków badań i pomiarów następujących parametrów: 

metanonośności węgla, ciśnienia złożowego gazu, za-

wartości części lotnych i wskaźnika intensywności 

desorpcji ΔP2. 

2. Analiza wyników badań metanonośności 
w pokładach węgla. 

Podstawową metodą oznaczania zawartości me-

tanu pochodzenia naturalnego w węglu (metano-

nośności) jest metoda bezpośrednia otworowa wy-

konywana przez Rzeczoznawcę ds. Ruchu Zakładu 

Górniczego zgodnie z procedurą badawczą [3]. 

W wyniku analizy wyników badań wykreśla się 

izolinie zmienności metanonośności dla przykładowe-

go projektowanego wyrobiska wybierkowego (Rys. 1). 
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Rys.1. Izolinie zmienności metanonośności w przykładowej prognozowanej ścianie 

 

 

3. Analiza wyników badań ciśnienia złożowego 
metanu 

Pośrednia metoda pomiaru ciśnienia gazu w złożu 

węgla kamiennego przy użyciu desorbometru izoba-

rycznego cieczowego, wzorowanego na desorbometrze 

Hargraves-Somnier’a pozwala mierzyć ilość wydziela-

jącego się gazu z węgla w zależności od czasu i roz-

drobnienia używanej próbki. Metoda ta polega na 

odwierceniu w czole przodka odwiertu o odpowiedniej 

długości, analogicznie jak w przypadku badania 

metenonośności bezpośrednia metodą otworową [3] 

i pobraniu zwiercin węglowych oraz ich przesianiu 

do frakcji od 0,5 mm do 1mm (tzw. międzyziarno). 

Następnie zwierciny te umieszcza się w zbiorniczku 

wewnątrz desorbometru. Wydzielający się gaz z prób-

ki węgla znajdującej się w zbiorniczku przesuwa 

kroplę cieczy pomiarowej (glikolu). 

Wskaźnikiem przyrostu ciśnienia jest objętość ga-

zu desorbowanego z próbki węgla V2P w czasie 120 – 

600 s (2 – 10 min) od momentu rozpoczęcia poboru 

próbki [2]. 

Kolejny etap pomiaru ciśnienia gazu odbywa się 

już na powierzchni w warunkach laboratoryjnych. 

Zwierciny węglowe pochodzące z tego samego od-

wiertu, o granulacji identycznej jak w przypadku 

pomiaru dołowego trafiają w tej samej ilości do 

naczyń sorpcyjnych nasyconych metanem pod różnym 

ciśnieniem. Rozdrobnienie próby (międzyziarno) spra-

wia, że stan równowagi sorpcyjnej i pełne nasycenie 

gazem osiąga się w ciągu 10 do 12 godzin [6]. 

Następnie po otwarciu naczyń sorpcyjnych zwier-

ciny trafiają do zbiorniczka desorbometru izobarycz-

nego i wykonuje się pomiar identyczny jak w przy-

padku badania „in situ” w warunkach dołowych. 

Końcowy etap badania polega na porównaniu 

wartości V2P z pomiaru dołowego z laboratoryjnym 

i co za tym idzie określeniu ekwiwalentnego ciśnienia 

złożowego w węglu. Podobnie jak w przypadku izo-

linii metanonośności przedstawia się na mapie wy-

robisk wybierkowych przebieg zmienności ciśnienia 

złożowego gazu (Rys. 2). 

4. Analiza wyników badań zawartości części 
lotnych w złożu (Vdaf) 

Określenie zawartości części lotnych wykonuje 

się na podstawie analizy technicznej pobranych próbek 

węgla [8]. Wyniki zawartości części lotnych (Vdaf) 

również służą do wykreślenia izolinii na mapie po-

kładowej dla projektowanej ściany (Rys. 3). Izolinie te 

przedstawiają zmienność stopnia uwęglenia, która 

może mieć wpływ na wielkość metanonośności 

w prognozowanym rejonie. 

5. Analiza wyników badań wielkości 
wskaźnika desorpcji metanu 

Pomiar intensywności desorpcji traktowany jest 

jako dodatkowa kontrola zmiany stanu zagrożenia me-

tanowego w pokładach węgla i odbywa się przy pomo-

cy desorbometru monometrycznego typu DMC-2 [9]. 
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Rys. 2. Izolinie zmienności ciśnienia złożowego gazu w przykładowej prognozowanej ścianie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Izolinie zmienności zawartości części lotnych w przykładowej prognozowanej ścianie 

 

 

Pomiar ten polega na odwierceniu w czole przod-

ka odwiertu Ø 42mm i pobraniu z pod wiertła zwiercin 

węglowych, a następnie ich przesianiu do granulacji 

od 0,5 do 1mm.  

W otworze wierconym w pokładzie metanowym 

pobiera się próbki zwiercin węglowych z kolejnych 

głębokości odwiertu. Pobrane i przesiane zwierciny 

węglowe umieszcza się w ilości około 3g wewnątrz 

zbiorniczka desorbometru w czasie do dwóch minut od 

momentu pobrania zwiercin. Po tym czasie dokonuje 

się pomiaru wielkości ∆ P2. 

Bezpośredni pomiar wskaźnika intensywności 

desorpcji metanu jest najszybszą i najprostszą metodą 

określenia zagrożenia metanowego. W ciągu zaledwie 

kilku minut można określić za pomocą tabeli przeli-

czeniowej przybliżoną wartość metanonośności bada-

nego wyrobiska. Na podstawie wyników pomiaru 

wskaźników intensywności desorpcji możemy dodat-

kowo wykreślić izolinie wskaźnika desorpcji w grani-

cach prognozowanego wyrobiska (Rys. 4). 

Przedstawiają one istniejący stan zagrożenia me-

tanowego wywołany desorpcją metanu do wyrobisk 

górniczych. Potwierdzają zarazem kierunek zmien-

ności wielkości wpływających na stopień zagrożenia 

metanowego. 
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Rys. 4. Izolinie zmienności wskaźnika intensywności desorpcji w przykładowej prognozowanej ścianie 

 

 

6. Metoda prognozowania wyrobisk 
wybierkowych 

Metoda przede wszystkim uwzględnia wpływ 

krzywych eksploatacji wyznaczonych przez A.T. Ajru-

niego. Krzywe uwzględniają dowolny kąt nachylenia 

pokładu i wysokość pustki eksploatacyjnej. 

Do obliczenia metanowości bezwzględnej wyro-

bisk wybierkowych oprócz ciśnień złożowych metanu, 

metanonośności oraz zawartości części lotnych niez-

będne są następujące dane techniczne projektowanej 

ściany tj: 

– profil geologiczny złoża uwzględniający pokłady 

wyżej i niżej zalegające, 

– sposób zalegania pokładu z uwzględnieniem wy-

stępowania zaburzeń tektonicznych, 

– długość ściany [m], 

– wybieg ściany [m], 

– miąższość pokładu i miąższość eksploatacyjna [m], 

– system eksploatacji, 

– kąt nachylenia pokładu [°], 

– wielkość wydobycia [Mg/d], 

– ilość powietrza w ścianie [m3/min]. 

Do obliczenia metanowości bezwzględnej ściany 

wyznacza się punkty obliczeniowe, które lokuje się tak 

aby ujmowały przede wszystkim krawędzie eksploa-

towanych wyrobisk pokładów wyżej lub niżej ległych, 

litologię skał stropowych i spągowych, zaburzenia 

tektoniczne oraz zmienność metanonośności i ciśnie-

nia gazu w obrębie projektowanej ściany. W wyniku 

tego otrzymuje się wydzielanie względne i bezwzględ-

ne metanu z warstw stropowych, pokładu eksploa-

towanego i warstw spągowych. 

Wyniki dotyczące prognozy metanowości 

względnej ściany przedstawia się na mapie pokładowej 

(Rys. 5). 

Następnie wyznacza się średnią metanowość bez-

względną wzdłuż  przekroju ściany na wybiegu ściany 

co 100m dla dowolnego wydobycia (Rys.6). 

Wyniki otrzymane z powyższych obliczeń służą 

do przedstawienia za pomocą wykresów poszczegól-

nych zależności: 

– wielkość wydobycia dla założonych wydatków 

powietrza dla przyjętej koncentracji metanu 

w wyrobisku (1,5 i 2,0%) (Rys. 7), 

– procentowy udział wydzielania się metanu z po-

szczególnych warstw do środowiska projektowa-

nej ściany dla wydobycia modułowego (Rys. 8), 

– wydzielanie metanu [m3/min] z poszczegól-

nych warstw dla dowolnego wydobycia (Mg/d) 

(Rys. 9). 

Na podstawie wyników przeprowadzonych po-

miarów ciśnienia i metanonośności w pokładach węgla 

wyznacza się: 
– wykres metanonośności pokładu w rejonie przy-

kładowej projektowanej ściany (Rys. 10), 

– wykres ciśnienia gazu w pokładzie w rejonie 

projektowanej ściany (Rys. 11). 

Wyniki dotyczące prognozy metanowości bez-

względnej ściany przedstawia się na mapie pokładowej 

będącej załącznikiem do sprawozdania (Rys. 12). 
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Rys. 5. Izolinie zmienności metanowości względnej w przykładowej prognozowanej ścianie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.6. Wykres metanowości bezwzględnej ściany wzdłuż przekroju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 7. Wielkość wydobycia dla założonych wydatków powietrza 
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Rys. 8. Procentowy udział wydzielania metanu do środowiska ściany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 9. Wydzielanie metanu [m3/min] z poszczególnych warstw dla dowolnego wydobycia (Mg/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 10. Wykres metanonośności pokładu w rejonie przykładowej projektowanej ściany 
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Rys. 11.Wykres ciśnienia gazu w pokładzie w rejonie przykładowej projektowanej ściany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 12. Izolinie zmienności metanowości bezwzględnej w przykładowej prognozowanej ścianie 

 

 

7. Wnioski 
Metoda CBiDGP prognozowania metanowości 

bezwzględnej wyrobisk wybierkowych oparta na ciś-
nieniu złożowym gazu pozwala dostarczyć informacji 

o zmienności metanowości bezwzględnej projekto-

wanej ściany wraz ze wzrostem jej wybiegu. 

Dodatkowo pozwala na analizę struktury wydzie-

lania metanu do środowiska ściany co daje możliwość 

zastosowania właściwego systemu przewietrzania oraz 

odmetanowania dla projektowanej ściany. Pozwala 

również na stosowanie z odpowiednim wyprzedze-

niem profilaktyki zmniejszenia lub ograniczenia stanu 

zagrożenia metanowego w rejonie projektowanej 

ściany. Metoda CBiDGP prognozowania wyrobisk 

wybierkowych jest jedną z tzw. „dynamicznych 

metody prognozowania wyrobisk eksploatacyjnych” 

i może być z powodzeniem stosowana do oceny stanu 

zagrożenia metanowego wyrobisk wybierkowych lub 

nowo rozcinanych partii pokładu. 
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THE METHOD PROPOSED BY THE RESEARCH AND SUPERVISORY 

CENTRE OF UNDERGROUND MINING FOR PREDICTION 

OF ABSOLUTE METHANE INFLOW TO COAL FACES BASED 

ON DESORBOMETRIC INVESTIGATION OF GAS PRESSURE 

IN COAL BEDS 

Key words: prediction of methane inflow, absolute methane content, gas pressure in coal beds, intensity of gas 

desorption, volatile particles 

 

Abstract 
The proposed method bases on determination of the area where desorption of methane occurs and uses 

degasification curves proposed by A.T. Ajruni. The proposed predictive method take account for great many 

factors, including methane content in coal bed, geological structure attributable to the region of prediction, 

geological disturbances (faults), content of volatile particles and influence of extraction in coal beds located 

above and below the extracted coal face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 40 

inż. Jan Knura*, mgr inż. Andrzej Jałowiecki*, mgr inż. Roman Duży*, Ryszard Pamuła* 

Badania nieniszczące 

* Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.; 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 20; 
 

Słowa kluczowe: badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe, badania magnetyczno-proszkowe, badania 

wizualne, badania radiograficzne, badania penetracyjne 
 

Streszczenie: 
W artykule zostały przedstawione następujące zagadnienia: rodzaje konstrukcji poddawane badaniom 

nieniszczącym w zakładach górniczych, przegląd metod badań nieniszczących, specyfika metod badawczych, 

zalety i ograniczenia, wymagania dla personelu badawczego, wymagania dla aparatury, procedury i in-

strukcje, raporty z badań. 

 

 

1. Wstęp 
Do oceny stanu technicznego konstrukcji w tym 

konstrukcji spawanych coraz powszechniej stosuje się 

badania nieniszczące i to zarówno na etapie ich 

wytwarzania jak i w okresie eksploatacji. 

W odróżnieniu od badań (prób) niszczących, sto-

sowanie badań nieniszczących pozwala uzyskać niez-

będne informacje o stanie technicznym złączy spawa-

nych i ich jakości bez potrzeby zniszczenia. Badania 

nieniszczące są niezastąpione przy ujawnianiu wszel-

kich nieprawidłowości (wad) pochodzenia wytwórcze-

go i powstałych w czasie eksploatacji. Pozwalają na 

dokładną lokalizację wykrytych niezgodności i okre-

ślenie ich rozmiarów, co ma istotne znaczenie przy 

opracowywaniu technologii ewentualnych napraw. 

Badania nieniszczące cechuje nieustanny rozwój 

i wzrost obszarów zastosowania, są dziedziną wyma-

gającą zaangażowania specjalistów z różnych branż 

i zawodów. 

2. Badania nieniszczące konstrukcji 
spawanych w górnictwie 

Badania nieniszczące konstrukcji spawanych w gór-

nictwie zostały najbardziej rozpowszechnione w za-

kresie wyciągów szybowych. Stało się tak z powodu 

występowania szczególnego zagrożenia bezpieczeń-

stwa dla przewożonych osób oraz fakt, że wyciągi 

szybowe są najbardziej newralgicznym ogniwem w łań-

cuchu wydobywania kopalin.  

Badania nieniszczące stosuje się przy badaniach: 

– konstrukcji spawanych maszyn wyciągowych: 

− elementów układów hamulcowych, dźwignio-

wych i tarczowych, 

− linopędni (bębnów i tarcz Koepe), 

– naczyń wyciągowych ( klatek i skipów ), 

– elementów zawieszeń lin wyrównawczych, 

– zespołów kół linowych kierujących i odciskowych, 

– wałów i wirników wentylatorów głównego prze-

wietrzania,  

– rurociągów sprężonego powietrza i głównego 

odwadniania w szybach, na poziomach wydo-

bywczych i na powierzchni: 

– elementów zbrojenia szybowego: 

− dźwigary, 

− prowadniki, 

– zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza, 

– urządzeń dźwignicowych: 

− konstrukcje ustrojów nośnych, 

− elementy zbloczy, 

– obudów ścianowych, 

– rynien przenośników, 

– inne. 

3, Metody badań nieniszczących. Specyfika ich 
zastosowania 

Badania nieniszczące przeprowadza się następu-

jącymi metodami: 

– wizualną (VT), 

– penetracyjną (PT), 

– magnetyczno – proszkową (MT), 

– radiograficzną (RT), 

– ultradźwiękowa (UT), 

– badania szczelności. 
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Z uwagi na zalety i ograniczenia poszczególnych 

metod badań nieniszczących najczęściej do oceny 

wadliwości elementów stosuje się badania kilkoma 

metodami lub technikami w danej metodzie. To która 

metoda jest metoda podstawową wynika ze specyfiki 

badania, na co wpływ ma miedzy innymi kształt złącza, 

rodzaj materiału podstawowego, dostęp do obiektu czy 

nawet czas, który można przeznaczyć na badanie. 

Często wszystkie metody stosuje się komplekso-

wo aby zminimalizować wpływ ograniczeń. Diagno-

styka bowiem polega na wykorzystywaniu szeregu 

metod w zależności od warunków pracy ocenianego 

obiektu a każda konstrukcja wymaga indywidualnego 

podejścia do oceny trwałości eksploatacyjnej. Po-

mocna jest tez znajomość procesów produkcyjnych 

i półfabrykatów, z których wytwarzane są elementy 

konstrukcji maszyn i urządzeń, co pozwala dobrać 
odpowiednią metodę i sposób badania aby wykryć 

wszelkie wady i określić ich położenie. 

4. Przegląd metod badań nieniszczących. 
Zalety i ograniczenia poszczególnych metod 

Aktualnie w obszarze poszczególnych metod ba-

dań nieniszczących funkcjonują obok siebie dotych-

czasowe polskie normy jak również tłumaczenia norm 

europejskich. Dlatego też przed przystąpieniem do 

badań powinno się w ramach uzgodnień z klientem 

ustalić metodę badań ale również normę wg. której 

badanie to ma być przeprowadzone. Wykaz norm 

stosowanych w badaniach nieniszczących podano 

w osobnym punkcie. 

Badania wizualne (VT) 

Badania wizualne zwane potocznie oględzinami 

zewnętrznymi, są metodą odrębną w zbiorze badań 

nieniszczących, stanowią również działanie poprze-

dzające badanie inną metodą. Badania wizualne 

poprzedzające badanie inną metodą wynikają wprost 

z wymagań norm odnoszących się do tych metod 

badawczych. Ujemny wynik oględzin zewnętrznych 

eliminuje potrzebę dalszych badań. Powszechność 

stosowania badań wizualnych wywołuje wrażenie, że 

są one łatwe do przeprowadzenia i nie wymagają żad-

nego przygotowania. Tymczasem badania wizualne, 

tak jak każde inne badanie nieniszczące wymaga od 

badającego określonej wiedzy i doświadczenia. 

Badania wizualne stanowią proces obserwacji 

prowadzonej nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu 

różnych zestawów pomocniczych dla sprawdzenia czy 

badany obiekt spełnia określone wymagania. 

Badania wizualne dzielą się na: 

– badania wizualne bezpośrednie, 

– badania wizualne pośrednie. 

Badania wizualne bezpośrednie przeprowadza się 

okiem nieuzbrojonym, za pomocą lupy, mikroskopów, 

przyrządów pomiarowych takich jak: spoinomierze, 

sprawdziany itp. 

Badania wizualne pośrednie przeprowadza się 

z zastosowaniem lusterek, boroskopów, fiberoskopów, 

videoskopów, itp. 

Warunkiem prowadzenia badań wizualnych jest 

zapewnienie na badanej powierzchni oświetlenia o na-

tężeniu 500 lx. Do badan bezpośrednich wymaga się 

aby odległość miedzy okiem badającego a powierzch-

nia badaną nie była większa niż 600 mm, przy kącie 

widzenia nie mniejszym niż 30o. 

Badania wizualne prowadzone są w trakcie ca-

łego procesu wytwarzania. Przy wytwarzaniu np. 

konstrukcji spawanych obejmują przygotowanie ele-

mentów do spawania badanie podczas spawania i ba-

danie gotowych złączy spawanych. 

Badania penetracyjne (PT) 

W badaniach penetracyjnych wykorzystuje się 

zjawisko włosowatości (kapilarności). Wszelkiego ro-

dzaju wady wychodzące na powierzchnię zachowują 

się jak kapilary, w które wnika ciecz zwana pe-

netrantem. Wykrywane mogą być tą metodą wszystkie 

wady zewnętrzne w wyrobach wykonanych z dowol-

nych materiałów nieporowatych. 

Do badań penetracyjnych stosuje się różnego 

rodzaju zestawy penetracyjne rozumiane jako kom-

binacja: 

– penetranta, 

– zmywacza nadmiaru penetranta, 

– wywoływacza. 

Badanie metodą penetracyjną obejmuje zwykle 

następujące fazy : 

– przygotowanie i czyszczenie wstępne, 

– nanoszenie penetranta, 

– usuwanie nadmiaru penetranta, 

– nanoszenie wywoływacza, 

– kontrola i rejestracja wskazań, 

– czyszczenie końcowe. 

Zalety metody penetracyjnej : 

– szybki i prosty proces badania, 
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– możliwość badania różnych materiałów i wyro-

bów o dowolnych kształtach i wymiarach, 

– łatwość wykrywania wad o wielkości od około 

0,001mm, 

– łatwość stosowania w warunkach warsztatowych 

i terenowych, 

– niskie koszty badania, 

– możliwość mechanizacji procesu badania, 

– duża skuteczność wykrywania wad eksploatacyj-

nych. 

Ograniczenia i wady metody penetracyjnej: 

– konieczność wstępnego oczyszczenia i odtłucz-

czenia powierzchni badanej oraz oczyszczania 

powierzchni po badaniu, 

– wykrywanie tylko wad otwartych, a zatem wpływ 

rodzaju obróbki na skuteczność kontroli (nie wy-

krywalne są wady które zostały „zaciągnięte” pod-

czas szlifowania, śrutowania, piaskowania, itp.), 

– wpływ temperatury obiektu na własności pre-

paratów (popularne zestawy penetracyjne pozwa-

lają badać obiekty o temperaturze od +10°C do 

+50°C, stosując zestawy specjalne penetrantów 

można poszerzyć zakres temperatur od – 20°C 

do 80°C i więcej, 

– starzenie się preparatów, 

– duża toksyczność preparatów (konieczność za-

pewnienia dobrej wentylacji podczas stosowania 

w pomieszczeniach zamkniętych), 

– konieczność stosowania specjalnych preparatów 

do badania stali austenitycznych (zagrożenie ko-

rozja międzykrystaliczną – naprężeniową). 

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) 

W badaniach magnetyczno-proszkowych wyko-

rzystuje się zjawisko rozproszenia pola magnetycz-

nego lub zmiany przenikalności magnetycznej w miej-

scach występowania nieciągłości. Za pomocą badań 

magnetycznych wykrywa się wady powierzchniowe 

i podpowierzchniowe w materiałach ferro – magne-

tycznych. 

Zalety metody magnetyczno-proszkowej: 

– duża skuteczność wykrywania wad,  

– znacznie mniejsza wrażliwość na zabrudzenia 

powierzchni badanej oraz na tzw. zamknięcie 

wad tak jak w metodach penetracyjnych, 

– szybki i prosty proces badania. 

Ograniczenia i wady metody magnetyczno-prosz-

kowej: 

– zastosowanie tylko dla materiałów ferro – mag-

netycznych, 

– bardziej skomplikowana aparatura, 

– często konieczność oczyszczenia i rozmagneso-

wania elementu badanego przed i po kontroli. 

Badania radiograficzne (RT) 

W badaniach radiograficznych wykorzystuje się zja-

wiska towarzyszące promieniowaniu jonizującemu oraz 

zjawiska fotochemiczne. W odniesieniu do badań złączy 

spawanych badania radiograficzne zajmują niekwestio-

nowaną czołową pozycję oraz długoletnia tradycję. 
Stosuję się je do kontroli złączy ze spoinami czołowymi 

i pachwinowymi z blach i rur wykonanych ze: 

– stali, 

– miedzi i jej stopów, 

– niklu i jego stopów, 

– aluminium i jego stopów, 

– tytanu i jego stopów. 

Zalety metody radiograficznej: 

– możliwość badania materiałów o dowolnych 

własnościach, 

– dobra wykrywalność wad stanowiących ubytek 

grubości badanego obiektu od ok. 5%, 

– trwały wynik badania w postaci radiogramu. 

Ograniczenia i wady metody radiograficznej: 

– wysokie koszty aparatury, sprzętu i prowadzenia 

badań, 

– ograniczona wykrywalność wad w elementach 

grubościennych i elementach o złożonych kształ-

tach, 

– brak wykrywalności płaskich wad równoległych 

do powierzchni filmu ( np. rozwarstwienia), 

– wysokie reżimy bezpieczeństwa. 

Badania ultradźwiękowe (UT) 

Badanie ultradźwiękowe polega na wykorzysta-

niu wzajemnego oddziaływania fal ultradźwiękowych 

i badanego obiektu. Falami ultradźwiękowymi nazywa 

się fale mechaniczno sprężyste o częstotliwości powy-

żej 16 kHz. Najczęściej w badaniach przemysłowych 

stosuje się fale ultradźwiękowe o częstotliwości w za-

kresie 0,5 do 10 MHz. Na rozchodzenie się fal 

ultradźwiękowych mają wpływ materiał i powierzch-

nie graniczne obiektu (powierzchnia zewnętrzna, 

wszelkie nieciągłości). Wpływ ten objawia się odbi-

ciem, załamaniem i tłumieniem fal, a także zmianą 

prędkości i powstawaniem cienia fal. Wpływy te 
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można odpowiednio mierzyć i wykorzystywać: 
– do wykrywania nieciągłości (wad) materiału oraz 

określenia ich wielkości i położenia, 

– do kontroli wymiarów (pomiary grubości ścian), 

– do kontroli własności materiałów. 

Stosowane są różne techniki badań ultradźwię-
kowych np. impulsowa technika echa, impulsowa 

technika przepuszczania, technika rezonansu. 

Najpowszechniej stosowana technika echa polega 

na mierzeniu amplitudy i czasu odbioru impulsów 

odbitych od powierzchni granicznych. Najczęściej 

realizuje się ją za pomocą głowicy pracującej jako 

nadajnik i odbiornik impulsów. Czas upływający od 

chwili wysłania impulsu do chwili jego odbioru jest 

proporcjonalny do odległości między powierzchnią 

odbijającą i głowicą. Odbierane impulsy – echa, przed-

stawiane są na ekranie defektoskopu. 

Zalety metody ultradźwiękowej: 

– duża uniwersalność i skuteczność metody zwłasz-

cza dla elementów o grubości powyżej 10 mm, 

– szybkość badania i bezpośrednia dostępność wy-

ników, 

– możliwość dokładnej lokalizacji wad, 

– możliwość pomiaru grubości ścianki elementów 

jednostronnie dostępnych z dokładnością nawet 

do 0.01mm, 

– przenośna i lekka aparatura. 

Ograniczenia i wady metody ultradźwiękowej: 

– konieczne wysokie kwalifikacje personelu bada-

jącego, 

– utrudnione lub niemożliwe badanie elementów 

bardzo małych,  

– wpływ struktury badanego materiału na wykry-

walność wad (utrudnione badanie materiałów 

niejednorodnych i gruboziarnistych), 

– konieczność dobrego przygotowania powierzch-

ni badanego elementu. 

 

Badanie szczelności  

Badanie szczelności polega na doprowadzeniu 

odpowiednio dobranego czynnika ciekłego lub gazo-

wego do jednej ze stron badanej powierzchni i wy-

krywaniu śladów przejścia tego czynnika po drugiej 

stronie tej samej powierzchni. Zależnie od czynnika 

wykrywanie śladów przejścia odbywa się w świetle 

białym lub ultrafioletowym. 

W przypadku konstrukcji zamkniętych kontrola 

szczelności może być jednocześnie próbą wytrzyma-

łości gdy wewnątrz konstrukcji wytworzy się odpo-

wiednie ciśnienie. Kontrole szczelności można też 

przeprowadzić metodą penetracyjną. 

5. Wymagania dla personelu badań 
nieniszczących  

Personel przeprowadzający badania nieniszczące 

powinien posiadać kwalifikacje zgodne z wymaga-

niami normy PN – EN – 473;2002 „ Kwalifikacja 

i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady 

ogólne”, lub stosowne do poziomu wymagań w danym 

sektorze przemysłowym. 

Przez kwalifikacje rozumie się udokumentowane 

wyszkolenie, fachowe wiadomości i umiejętności, 

odpowiednią praktykę oraz przydatność fizyczna do 

prowadzenia w sposób właściwy czynności badaw-

czych. 

Rozróżnia się trzy stopnie kwalifikacji: 

I stopień – oznacza, że osoba posiada kwali-

fikacje do wykonywania badań nieniszczących zgod-

nie z pisemna instrukcją i pod nadzorem osób z II lub 

III stopniem kwalifikacji. Osoba ta powinna posiadać 
następujące umiejętności: 

– skalowanie aparatury, 

– wykonywania badań wg pisemnej instrukcji, 

– rejestrowania wyników badań i ich klasyfiko-

wania wg ustalonych kryteriów, 

– sporządzania raportów ( sprawozdań ) z badań. 

Osoba z I stopniem kwalifikacji nie jest odpo-

wiedzialna za wybór odpowiedniej metody lub tech-

niki badania jak również nie dokonuje oceny wyników 

badań. 

II stopień – oznacza, że osoba posiada kwali-

fikacje do wykonywania nadań i kierowania nimi wg 

ustalonych procedur, powinna być kompetentna w za-

kresie: 

– wyboru techniki badania dla stosowanej metody 

badania, 

– określenia ograniczeń w stosowaniu metody ba-

dania, 

– znajomości norm i specyfikacji w zakresie badań 

nieniszczących i wprowadzać je do instrukcji 

badań, 

– nastawiania i skalowania aparatury, 

– wykonywania i nadzorowania badań, 

– interpretacji i oceny wyników badań zgodnie 

z obowiązującymi normami, wytycznymi lub 

specyfikacjami, 
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– przygotowywania pisemnych instrukcji badaw-

czych, 

– szkolenia i kierowania personelem o kwalifikac-

jach niższych, organizowania badań i przedsta-

wiania wyników badań.  

III stopień – oznacza najwyższe kwalifikacje do 

kierowania dowolną czynnością badań nieniszczących. 

Osoba ta powinna być kompetentna w zakresie: 

– opracowywania i potwierdzania technik i proce-

dur badawczych, 

– interpretacji wytycznych, norm, specyfikacji 

i procedur, 

– znajomości i praktycznego doświadczenia w sto-

sowaniu materiałów i technologii produkcji aby 

dokonać wyboru metod i technik badania oraz 

współpracować przy ustalaniu kryteriów odbioru 

jeżeli takich brak, 

– znajomości wszystkich metod badań nieniszczą-

cych, 

– kierowania personelem o niższych kwalifikac-

jach. 

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje może 

być poddana certyfikacji wg określonej procedury 

przez uprawniona jednostkę certyfikującą. 

6. Wymagania odnośnie aparatury do badań 
nieniszczących 

Aparatura do badań nieniszczących podlega nad-

zorowi metrologicznemu w postaci sprawdzeń okreso-

wych i bieżących. Możliwe też jest wykonywanie do-

browolnych uwierzytelnień. Sprawdzenia takie wyko-

nywane są przez kompetentne laboratoria pomiarowe. 

Nadzorowi podlegają również wyposażenie do 

badań takie jak wzorce z wadami naturalnymi 

i sztucznymi, próbki odniesienia, wzorce do skalo-

wania czułości, narzędzia pomiarowe (mikrometry, 

suwmiarki itp.). Wymagania te wynikają z Systemu 

Jakości funkcjonującego w Laboratorium Badawczym, 

posiadającym uznanie lub akredytację jako potwier-

dzenie kompetencji wg normy PN-EN-ISO17025;01 

„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laborato-

riów badawczych i wzorcujących”. 

7. Procedury i instrukcje badawcze  

Wszystkie badania nieniszczące przeprowadza się 

zgodnie z opracowanymi pisemnymi procedurami, tak 

jak to wymagają normy dla określonej metody ba-

dawczej lub jak to uzgodniono w porozumieniu z kli-

entem. W przypadku braku rutynowej procedury po-

winno się opracować procedurę na użytek konkretnego 

badania. W przypadku badań kompleksowych należy 

opracować plan badań obejmujący wszystkie stoso-

wane metody, ustalić kolejność i zakres badań. 

8. Raporty z badań 

Po każdym przeprowadzonym badaniu sporzą-
dzany jest raport (sprawozdanie) z badań. Raport 

powinien być dostosowany do wymagań zlecenio-

dawcy. Normy na poszczególne rodzaje badań nie-

niszczących określają jakie informacje powinien za-

wierać raport z badania. Uznane (akredytowane) 

laboratoria badawcze posiadają opracowane wzory 

sprawozdań z badań uwzględniające ponadto wyma-

gania wynikające z Systemu Jakości. 
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The paper outlines the following issues: types of structures that subject to non-destructive tests in mining 

operations, overview of methods for non-destructive examinations, specific features of research and 

investigation methods, advantages and constraints, requirements to the research and investigation personnel, 

– Requirement to the applicable equipment, procedures and instructions, reports on examinations. 

 



SPIS TREŚCI: 
1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.................................................................. 1 
2. Zygmunt Folta, Waldemar Raszka: Badania rzeczoznawcze elementów górniczych wyciągów 

szybowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego, wykonywane przez CBIDGP 
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych.................................................................... 3 

3. Stefan Mateja, Janusz Pypłacz, Waldemar Raszka: Badania rzeczoznawcze eksploatowanych 
górniczych lin wyciągowych z wykorzystaniem defektografów magnetycznych ................................ 12 

4. Henryk Mrowiec: Doświadczenia z badań rzeczoznawczych urządzeń transportu specjalnego ........... 19 
5. Zbigniew Tyman, Janusz Guzik: Badania symulacyjne wzorca dużych rezystancji wykonanego 

w technice SC........................................................................................................................................ 26 
6. Grzegorz Sporysz, Stanisław Piątkowski: Metoda CBiDGP prognozowania metanowości 

bezwzględnej wyrobisk wybierkowych w oparciu o badania desorbometryczne ciśnienia 
złożowego gazu ..................................................................................................................................... 32 

7. Jan Knura, Andrzej Jałowiecki, Roman Duży, Ryszard Pamuła: Badania nieniszczące....................... 40 
 
LIST OF CONTENTS: 
1. The Research and Supervisory Centre of Underground Mining CO. LTD ............................................. 1 
2. Zygmunt Folta, Waldemar Raszka: Past experience in expert assessment carried out by the cbidgp 

centre of expertise and surveillance on mining equipment and dedicated to machinery parts 
incorporated into mining shaft hoists operated in hard coal mines ......................................................... 3 

3. Stefan Mateja, Janusz Pypłacz, Waldemar Raszka: Export investigation of hosting ropes 
with the use of magnetic defectographs ................................................................................................ 12 

4. Henryk Mrowiec: Experience in expert examination of equipment  
for special transportation purposes........................................................................................................ 19 

5. Zbigniew Tyman, Janusz Guzik: Smulative investigations on a model of large resistances 
mapped onto the sc technology ............................................................................................................. 26 

6. Grzegorz Sporysz, Stanisław Piątkowski: The method proposed by the Research and Supervisory 
Centre of Underground Mining for prediction of absolute methane inflow to coal faces based on 
desorbometric investigation of gas pressure in coal beds ..................................................................... 32 

7. Jan Knura, Andrzej Jałowiecki, Roman Duży, Ryszard Pamuła: Non-destructive examinations ......... 40 
 
 
 
 

 
WYDAWCA: KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO TECHNICZNE 

31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 
tel. (012) 632 27 48 (Red. Nacz.) 

Redaguje: Komitet 

Redaktor Naczelny: 
prof. dr hab. inż. WIESŁAW S. BLASCHKE 

Redaktor zeszytu nr 138 – 139: 
mgr inż. ZBIGNIEW ZABAWA 

Skład i łamanie tekstu: 
mgr inż. STANISŁAW A. BLASCHKE 

Kolegium Redakcyjne: 

prof. dr hab. inż. NIKODEM MARIAN NOWAKOWSKI 
mgr inż. MIECZYSŁAW DZIADKOWIEC 
doc. dr inż. STANISŁAW RYBICKI 

dr inż. WIESŁAWA STYKA 

KONTO: PKO BP S.A. IO/Kraków 
52 1020 2892 0000 5302 0016 1265 

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. 
W publikowanych artykułach redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów. 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY: 

Biprokom S.A.-Kraków (dawniej Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego w Krakowie), 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Krakowie, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 
Agrobisp Sp. z o.o. – Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 

Wiejskiego w Krakowie 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Kraków, 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie, 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 
oraz wszyscy autorzy artykułów i osoby współpracujące w zespołach 
z tytułu przekazywania swych opracowań nieodpłatnie „Czasopismu 
Technicznemu”. 

© Copyright by Krakowskie Towarzystwo Techniczne 2007 

ISSN 1425-8390 
NR INDEKSU 334006 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


