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Dr hab. inż. Jacek Szczepiński, Dyrektor
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa
Odkrywkowego: „Poltegor - Instytut” jest
wiodącym ośrodkiem badawczo - rozwojowym opartym na wiedzy i doświadczeniu
z wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukową
i techniczną, kreującym i wspomagającym
przyjazne środowisku warunki dla rozwoju
branży górnictwa odkrywkowego oraz efektywnego i racjonalnego gospodarowania
zasobami naturalnymi oraz energią. Historia
„Poltegor-Instytut” sięga początku 1950 roku, kiedy to we
Wrocławiu utworzono Oddział Centralnego Biura Przemysłu Węglowego w Katowicach. W 1967 roku powstał Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor (COBPGO-Poltegor), którego działalność
była nierozerwalnie związana z rozwojem branży górnictwa odkrywkowego, w tym przede wszystkim kopalń węgla
brunatnego: Bełchatów, Turów, Konin i Adamów. W 1990
roku z COBPGO-Poltegor wydzielone zostały i usamodzielniły się dwie jednostki: Biuro Studiów i Projektów Poltegor
oraz „Poltegor - Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, który Zarządzeniem Ministra Przemysłu
powołany został jako jednostka badawczo – rozwojowa.

J.Sz.: Podstawowym obszarem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych oraz
wdrażanie wyników tych badań w przemyśle. Obecna działalność Instytutu obejmuje
tematy badawcze i prace zlecone dotyczące
nowoczesnych koncepcji zagospodarowania i udostępnienia złóż metodą odkrywkową, innowacyjnych technologii eksploatacji złóż oraz zagospodarowania wyrobisk
poeksploatacyjnych. W Instytucie powstają
autorskie oprogramowania oraz systemy monitorowania
i sterowania wspomagające roboty górnicze. Instytut jest
wiodącym ośrodkiem w skali kraju w dziedzinie odkrywkowego urabiania skał z użyciem materiałów wybuchowych.
Znaczący jest nasz wkład w budowę maszyn dla górnictwa,
pras wulkanizacyjnych, wykrywaczy metalu i wielu innych.
W Instytucie powstają innowacyjne układy sterowania hydrauliki siłowej oraz dokumentacje technologiczne prototypowych elementów gumowych, gumowo-metalowych
i tkaninowo-gumowych.
Działalność Instytutu obejmuje nie tylko górnictwo, ale
również energetykę oraz ochronę środowiska. W spektrum
działalności Instytutu znajdują się raporty oddziaływania
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„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

na środowisko, prace związane z ochroną przed hałasem
i degradacją gleb oraz projekty i prace badawcze dotyczące geoinżynierii, odwadniania kopalń, ujmowania wód
podziemnych oraz ich ochrony. W pracach tych wykorzystywane są najnowocześniejsze programy do tworzenia
wielowymiarowych cyfrowych modeli złóż, modelowania
przepływu i transportu masy w wodach podziemnych oraz
modelowania przestrzennego w GIS. Ważnymi obszarami
badań są biotechnologia, utylizacja odpadów oraz termiczna i biologiczna konwersja surowców organicznych.

I.B.: Jaka jest misja Instytutu?
J.Sz.: Misją „Poltegor - Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego jest kreowanie innowacyjnych procesów,
technologii, metod oraz rozwiązań technicznych w obszarze geologii, geoinżynierii i górnictwa, w szczególności
górnictwa odkrywkowego, zgodnie z polityką bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju.

I.B.: Jak wygląda współpraca
z ośrodkami zagranicznymi?
J.Sz.: Wielkość, ranga i złożoność problemów związanych
z realizacją przedstawionych prac wymaga ścisłej współpracy Instytutu z innymi wyspecjalizowanymi jednostkami
badawczymi i naukowymi oraz przedstawicielami przemysłu w Polsce i za granicą. Kontynuowana jest współpraca
z partnerami zagranicznymi z kilkunastu krajów Europy,
przede wszystkim w ramach projektów realizowanych dla
Funduszu Badawczego Węgla i Stali. W projektach tych
„Poltegor-Instytut” pełni rolę zarówno konsorcjanta jak i lidera, koordynującego prace kilkunastu jednostek z Europy.

I.B.: Jakie są obszary działalności Instytutu?
J.Sz.: Aktualnie zadania Instytutu realizuje 50-osobowy zespół, w skład którego wchodzą między innymi pracownicy
naukowi oraz badawczo-techniczni. W strukturze organizacyjnej Instytutu funkcjonują interdyscyplinarne zespoły
pracowni, które wzmocnione zapleczem laboratoriów są
przygotowane do wykonywania kompleksowych i innowacyjnych prac badawczych. W ramach Instytutu działa
5 pracowni: górnicza, geologii i ochrony środowiska, maszyn podstawowych i urządzeń transportowych, technologii i eksploatacji taśm przenośnikowych oraz zrównoważonego rozwoju i współpracy międzynarodowej. Instytut
prowadzi badania w zakresie zagospodarowania złóż oraz
zwałowisk, składowisk odpadów poeksploatacyjnych i poprzemysłowych, a także w obszarze procesów wydobycia,
przeróbki i wzbogacania kopalin i odpadów mineralnych.
Duże znaczenie mają opracowania z zakresu inżynierii środowiskowej, warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych. Pracownie maszynowa oraz taśm przenośnikowych
prowadzą badania w zakresie stanu technicznego maszyn,
nowych konstrukcji taśm przenośnikowych oraz prototypowych taśm profilowanych.
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność górniczą
metodą odkrywkową związaną z wydobyciem surowców,
ze swej natury wpływają destrukcyjnie na środowisko. Instytut traktuje to zagadnienie jako szczególnie ważne,
dlatego istotnym jest poszukiwanie takich rozwiązań, aby
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Instytut jest wiodącym
ośrodkiem w skali kraju
w dziedzinie odkrywkowego
urabiania skał z użyciem
materiałów wybuchowych.
Znaczący jest nasz wkład
w budowę maszyn
dla górnictwa, pras
wulkanizacyjnych,
wykrywaczy metalu
i wielu innych.
odkrywkowa działalność górnicza nie tylko rozwiązywała
problemy społeczne i potrzeby rynku, ale także nie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Obecnie jednym z podstawowych składników tego procesu jest problematyka rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych.

I.B.: Jak ocenia Pan współpracę Instytutu
z innymi ośrodkami, przedsiębiorstwami?
J.Sz.: W Instytucie współpracujemy zarówno z ośrodkami
naukowymi, jak i z przemysłem. Z instytutami oraz z uczelniami realizujemy szereg projektów badawczych, w tym
międzynarodowych. Obecne warunki konkursowe wymagają udziału w tych projektach przedsiębiorcy, dlatego też
ściśle współpracujemy między innymi z PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. ZE PAK KWB Konin oraz
licznymi kopalniami surowców skalnych. Poza tym realizujemy prace badawczo-rozwojowe i usługowe na rynku
komercyjnym. Oprócz wyżej wspomnianych są to również
KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG S.A., Geofizyka Toruń, Hydroprojekt i inne. Fakt tak szerokiej współpracy z przemysłem świadczy o naszych kompetencjach w tym zakresie
i spełnianiu oczekiwań partnerów biznesowych. Wynika
to również z tego, iż wielu wiodących pracowników Instytutu ma wcześniejsze doświadczenia zawodowe we współpracy z wieloma przedsiębiorstwami.
Wieloletnie doświadczenia kadry badawczej w realizacji
różnorodnych zadań, umożliwiają Instytutowi prowadzenie szerokiej działalności badawczo – aplikacyjnej na
potrzeby podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą
i zaoferowanie im oryginalnych projektów i technologii,
badań, ekspertyz i usług specjalistycznych.

I.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Redakcja czasopisma „Nauka i Biznes” dziękuje Dyrekcji za
przygotowanie i przekazanie materiału na temat działalności
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego.

„POLTEGOR-INSTYTUT” KREUJE INNOWACYJNE
PROCESY, TECHNOLOGIE, METODY
I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W OBSZARZE
GÓRNICTWA, GEOLOGII I GEOINŻYNIERII.
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Wybrane projekty badawcze realizowane przez
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
BEWEXMIN Praca koparek kołowych w warunkach
występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych
oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych

Realizacja: 2015-2018

zasoby PAK KWB Konin S.A.

Celem projektu było opracowanie rozwiązań prowadzących do ograniczenia
awaryjności wielonaczyniowych koparek kołowych, zarówno już eksploatowanych, jak i nowo budowanych, przy urabianiu ośrodka zawierającego utwory
o nadmiernych oporach urabiania i wtrącenia nieurabialne. Konieczność takich
działań spowodowana była tym, że w obowiązujących zasadach i przepisach budowy koparek w niedostatecznym stopniu ujęto warunki, jakie występują przy
urabianiu takich ośrodków.
W ramach projektu BEWEXMIN:
wskazano warunki, jakie powinien spełniać zespół urabiania, aby można było
uzyskać maksymalne ograniczenie obciążeń dynamicznych w trakcie urabiania utworów o nadmiernych oporach, jak i obciążeń impulsowych przy
natrafieniu czerpaka na nieurabialne wtrącenie, bez obniżenia efektywności
pracy maszyny oraz możliwie duże dostosowanie ustroju nośnego maszyny,
do wynikających z doświadczeń, wartości obciążeń dynamicznych przy pracy w takich warunkach;
opracowano system ciągłego monitorowania stopnia wytężenia, zarówno
doraźnego jaki i zmęczeniowego, ustroju nośnego koparki kołowej. Informacje z tego systemu umożliwiają odpowiednie sterowanie pracą maszyny, jak
i podejmowanie odpowiednich działań przeciwdziałających ewentualnym
awariom. Monitoring objął ustrój nośny, gdyż jego awarie skutkują najpoważniejszymi konsekwencjami.

SLOPES Inteligentne rozwiązania inżynierskie
dla odkrywkowych kopalni węgla brunatnego
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Realizacja: 2015-2018

zasoby PAK KWB Konin S.A.

Celem projektu SLOPES było udoskonalenie metod monitoringu i pogłębienie
wiedzy na temat możliwości przewidywania zagrożeń naturalnych oraz wypracowanie narzędzi analiz ryzyka osuwiskowego dla zboczy w kopalniach węgla
brunatnego. W ramach projektu:
opracowano i wdrożono technologie pozyskiwania szczegółowych danych
monitoringu lotniczego (LIDAR, UAV), powierzchniowego (skaning laserowy)
oraz interferometrii satelitarnej w wysokiej rozdzielczości (PSI) w działającej
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego;
opracowano i praktyczne przetestowano zaawansowany system monitoringu in-situ i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem osuwiskowym w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego;
dokonano analiz probabilistycznych dostępnych i nowo pozyskanych danych
geotechnicznych związanych z określeniem stateczności zboczy dla odzwierciedlenia rzeczywistego stopnia zagrożeń w kopalniach odkrywkowych;
opracowano i zastosowano modele numeryczne zawierające analizę statystyczną, jak również wpływ czynników naturalnych na stopień stateczności
zboczy;
zebrano dane dla zaawansowanej charakterystyki gruntów zwałowych i ich
szczegółowych parametrów wytrzymałościowych w różnych warunkach
geotechnicznych i geo-środowiskowych;
opracowano modele konstytutywne oparte na wynikach badań laboratoryjnych i modelowaniu numerycznym.

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

DYNAMIC LIGHT w kierunku inteligentnego
i energooszczędnego oświetlenia miejskiego

Realizacja: 2016-2019

zasoby własne „Poltegor-Instytut”

W ramach projektu Dynamic Light zaprezentowano proces wdrożenia systemu
energooszczędnego oświetlenia, począwszy od pomysłu, gromadzenia danych
przestrzennych i ich analizy, opracowania strategii do modeli finansowych, zasad udzielania zamówień, realizacji i oceny inwestycji. Celem było zapewnienie
planistom miejskim, pracownikom gminnym, władzom, konsultantom technicznym narzędzi do zrozumienia potrzeb społecznych, preferencji użytkowników,
możliwości technicznych, prawnych i finansowych oraz sposobu, w jaki można
je przy użyciu nowych technologii przełożyć na strategie dynamicznego sterowania oświetleniem.
Działaniom tym towarzyszyły inwestycje o charakterze demonstracyjnym mające na celu zwiększenie akceptacji dla energooszczędnego oświetlenia wśród
użytkowników końcowych i urbanistów poprzez poprawę jakości dynamicznego oświetlenia i dostosowanie go do potrzeb społecznych. W różnych krajach Europy Środkowej wdrożono osiem instalacji pilotażowych. W ten sposób
połączono techniczne aspekty oświetlenia z zagadnieniami urbanistyki w celu
pełnego wykorzystania możliwości technologicznych i stworzenia przestrzeni
przyjaznych do zamieszkania i użytkowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu
zużycia energii, ograniczeniu zanieczyszczenia światłem i wspieraniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni publicznych. Opracowano master plany, wytyczne finansowe i przeprowadzono szkolenia, które miały za zadanie ułatwienie
inwestowania w inteligentne i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe
w perspektywie długoterminowej.

CE-HEAT Kompleksowy model wykorzystania ciepła
odpadowego w regionach Europy Środkowej

Realizacja: 2016-2019

zasoby własne „Poltegor-Instytut”

Celem projektu CE-HEAT była poprawa efektywności energetycznej wybranych
regionów poprzez zwiększenie wykorzystania lokalnego źródła energii jakim
może być ciepło odpadowe. W ramach projektu zaprezentowane zostały metody
lepszego zarządzania ciepłem odpadowym w formie kompleksowego modelu
i zespołu narzędzi służących wykorzystaniu ciepła, które dostępne jest w różnych
formach i miejscach. Dla różnych scenariuszy wykorzystania ciepła odpadowego
ustalone zostały techniczne, środowiskowe i finansowe uwarunkowania i stopień
wykonalności, zostały także przygotowane zalecenia dla władz samorządowych.
W ramach projektu Poltegor-Instytut opracował KATASTER CIEPŁA ODPADOWEGO dla Dolnego Śląska zawierający informacje na temat lokalizacji poszczególnych źródeł ciepła odpadowego i jego ilości. Kataster został wdrożony w ramach
serwisu mapowego Geoportal Dolny Śląsk prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

DOBOSZOWICE Technologia wykorzystania
odpadów wydobywczych przy równoczesnym
ograniczeniu ich powstawania na etapie
eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1
Celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania nowych produktów
z odpadów wydobywczych powstających przy eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1 na kruszywo. Jest to działanie w kierunku stworzenia bezodpadowej
technologii selektywnej eksploatacji złoża w wyrobisku wraz z zagospodarowaniem dotychczas zgromadzonych odpadów wydobywczych zakładu górniczego.
W ramach projektu:
przeprowadzone zostaną badania odpadu z produkcji grysów i kamieni
ozdobnych oraz określone zostaną ich właściwości fizyko-chemiczne;

Realizacja: 2018-2021

NAUKA I BIZNES
www.igo.wroc.pl
25

wykonanie zostaną badania próbek odpadów i ustalone ich właściwości
przeróbcze;
przeprowadzone zostaną badania technologiczne na wybudowanym węźle
rozdrabniania odpadu, ustalające parametry procesu rozdrabniania;
wykonanie zostaną próby przeróbki odpadu dla określenia możliwości wytwarzania produktów skaleniowych i komponentów do polepszacza glebowego.
Wiedza ta będzie wykorzystana przy weryfikacji przydatności produktów skaleniowych oraz przy projektowaniu i budowie demonstracyjnej linii badawczej.
Linia ta zostanie wkomponowana w istniejący układ przeróbczy produkujący
grysy. Rozbudowa układu pozwoli na wytworzenie nowych produktów o wyższej wartości handlowej oraz zagospodarowanie już istniejących odpadów.

zasoby własne „Poltegor-Instytut”

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

HYDROCOAL PLUS Opracowanie i demonstracja
technologii hydro-otworowej dla poprawy
konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego
na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko

Realizacja: 2018-2021
zasoby własne „Poltegor-Instytut”

Celem projektu HydroCoal Plus jest przetestowanie innowacyjnej technologii
hydro-otworowej (HBM Hydraulic Borehole Mining) eksploatacji węgla brunatnego w warunkach złoża Bełchatów. Przed przystąpieniem do testów w Bełchatowie przeprowadzone zostaną również testy wstępne na złożu węgla kamiennego Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.
W ramach projektu planowane jest:
zbadanie możliwości wdrożenia technologii hydro-otworowego wydobycia
węgla brunatnego na skalę przemysłową;
przeanalizowanie stabilności stropu podczas procesu i możliwości jego podsadzania;
określenie ekonomii procesu;
określenie wpływu hydro-otworowego wydobycia na środowisko;
zdefiniowanie ryzyka zastosowania tej technologii na skalę przemysłową.
Projekt HydroCoal Plus ma charakter wybitnie aplikacyjny. Wiele złóż węgla brunatnego w Polsce, szczególnie na terenach zurbanizowanych lub niedostępnych
dla metody odkrywkowej i podziemnej, może być eksploatowanych w sposób
niekonwencjonalny.

RAFF Ocena zagrożeń w zbiornikach końcowych kopalń
odkrywkowych podczas wypełnianiaich wodą
Głównym celem projektu jest stworzenie metod optymalizacji procesów wypełniania zbiorników końcowych w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego
oraz minimalizacji zagrożeń występujących podczas tego procesu. W ramach
projektu przewiduje się opracowanie rozwiązań technologicznych mających
wpływ na ograniczenie zakresu robót ziemnych przy łagodzeniu nachyleń
skarp wyrobisk poeksploatacyjnych, zminimalizowanie kosztów rekultywacji,
a także skrócenie czasu przekazywania terenów poeksploatacyjnych do użytku. Wypracowane zostaną standardy postępowania przy projektowaniu rekultywacji i przy wyborze sposobu zagospodarowania terenów pokopalnianych.
Planuje się stworzenie spójnego systemu oceny zagrożeń podczas wypełniania wodą zbiorników końcowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.
Planowane działania:
identyfikacja problemów i zagrożeń w zbiornikach końcowych w oparciu
o doświadczenia z przeprowadzonych rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

NAUKA I BIZNES
26 www.igo.wroc.pl

Realizacja: 2019-2022

opracowanie narzędzi do oceny warunków geotechnicznych i ich zmian
w kopalniach odkrywkowych;
opracowanie metodologii, narzędzi i modeli do oceny zmian warunków hydrodynamicznych i hydrochemicznych w kopalniach odkrywkowych i ich
otoczeniu;
opracowanie modeli zbiorników końcowych wraz z analizą zagrożeń.

zasoby PAK KWB Konin S.A.

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

SUMAD Zrównoważone wykorzystanie
zwałowisk pogórniczych

Realizacja: 2019-2022

zasoby PAK KWB Konin S.A.

Celem projektu jest określenie sposobów optymalizacji użytkowania i długoterminowego zarządzania terenami pogórniczymi, przede wszystkim zwałowiskami. Potencjalne sposoby wykorzystania zwałowisk to budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe.
W ramach projektu przewidziano następujące działania:
zidentyfikowanie i scharakteryzowanie zwałowisk w Europie według kluczowych kryteriów i zarekomendowanie odpowiednich miejsc do przeprowadzenia badań;
przeprowadzenie oceny geotechnicznej i środowiskowej wybranych obiektów;
określenie potencjalnych działań rewitalizacyjnych we współpracy z kluczowymi interesariuszami i dokonanie oceny rentowności;
dokonanie oceny ograniczeń społeczno-ekonomicznych i formalnych oraz
wskazanie czynników zachęcających do podjęcia działań rewitalizacyjnych
na wybranym terenie;
opracowanie metodologii modelowania fizycznego materiału zdeponowanego;
zaprojektowanie i przetestowanie systemów fundamentowania dla wybranych lokalizacji;
modelowanie długotrwałego zachowania gruntów zwałowych pod wypływem obciążenia fundamentami;
opracowanie narzędzia do zarządzania ryzykiem umożliwiającego wykorzystanie danych zebranych w trakcie realizacji projektu.

„Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego
„Lubiąż” na rzece Odrze, w rejonie wsi
Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji”.
„Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego
„Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”.

„Wykonanie dodatkowych badań geologicznych w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geofizyki
płytkiego podłoża dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, na terenie
gmin Choczewo, Krokowa i Gniewno
w województwie pomorskim”.

MINRESCUE „Od odpadów wydobywczych po cenne zasoby: nowe koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym”
Celem projektu MINRESCUE jest opracowanie innowacyjnych koncepcji recyklingu i zarządzania geomateriałami
odpadowymi wytwarzanymi podczas
działalności wydobywczej w Europie.

Realizacja: 2019 - 2021

Realizacja: 2019 -2021

Realizacja: 2020-2023
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