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„

…Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć…”
(Adam Asnyk fragment wiersza „Do Młodych”)
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SŁOWO WSTĘPNE NA ZŁOTY JUBILEUSZ

Ten okrągły jubileusz 50 – lecia istnienia to doskonała okazja popatrzenia wstecz na
dokonania tych, którzy w znaczący sposób zapisali się w historii tworzenia przemysłu miedziowego.
W dniu 15 lutego 1965 roku Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi powołał w Lubinie
Zakład Badań i Doświadczeń, a po zmianie nazwy funkcjonujący przez wiele lat jako Zakład Doświadczalny. To na bazie prac badawczych i wdrożeniowych tworzonych w Pionach Górniczym, Przeróbki,
Chemii, Atestacji, Mechanizacji i Elektrotechniki Górniczej Zakładu Doświadczalnego, powstawała
technologia wydobycia i przeróbki rudy miedzi. Wiązało się to również z produkcją odpowiednich maszyn górniczych i obudowy wyrobisk podziemnych. W związku z zagrożeniami tąpaniami powołano
służby mechaniki górotworu i zbudowano w kopalniach systemy obserwacji sejsmicznych. Rola wysoko
wykwalifikowanej kadry Zakładu Doświadczalnego jest nie do przecenienia.
W miarę upływu lat innowacyjne, twórcze działania były doskonalone i rozwijane. Zaowocowało to wieloma patentami oraz licznymi nagrodami.
W 1993 roku Zakład Doświadczalny został przekształcony w spółkę prawa handlowego,
a w grudniu 2001 roku zmienił nazwę na INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
Na kolejnych stronach opracowania można znaleźć wiele interesujących faktów z kalendarium, ciekawe wywiady oraz zdjęcia - niech będą ciekawą lekturą dla byłych i obecnych pracowników
oraz sympatyków Spółki INOVA.

Prezes Zarządu
Leon Łukaszewicz

Wiceprezes Zarządu
Jerzy Bednarz

Minione półwiecze daje przekonanie i satysfakcję, że nasza praca jest potrzebna i jest
istotną częścią historii KGHM Polska Miedź S.A. INOVA obecnie to nowoczesna firma XXI wieku.
Świadomi trudów, wyzwań oraz nowych możliwości wkraczamy w kolejne innowacyjne lata bogatsi
o pięćdziesięcioletnie doświadczenie.

Prezes Zarządu

Leon Łukaszewicz
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Potrzeba matką wynalazku
czyli INNOWACYJNOŚĆ NA BAZIE PROFESJONALIZMU
Określenie potrzeb, narodziny pomysłu, działalność badawczo – rozwojowa oraz projektowa, produkcja oraz upowszechnianie – to składowe procesu tworzącego szeroko pojęte zjawiska innowacyjne. Działania tego typu oparte na nowatorstwie
i wynalazczości to również nadrzędna wartość, najlepiej obrazujące ducha Spółki INOVA.
Od momentu powołania do działalności w 1965 r. Zakładu Doświadczalnego, spoczął na nim cały ciężar oczekiwań na
innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, należy jednoznacznie stwierdzić, że Zakład
wywiązał się w powierzonych mu zadań i obowiązków oraz pokładanych w nim nadziei, czego owocem było zastosowanie i wdrożenie wydajnych i bezpiecznych technologii przy budowie nowoczesnych kopalń Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
Obecnie jego kontynuator - INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. - w oparciu o konsekwentnie poszerzaną i aktualizowaną wiedzę o innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa, z powodzeniem wdraża nowatorskie rozwiązania do stosowania
w podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
W odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie stawia współczesność w dziedzinie innowacyjnych maszyn, urządzeń oraz rozwiązań, Spółka INOVA oferuje produkty i usługi z zakresu czterech dziedzin:
»»
»»
»»
»»

AUTOMATYKA i ELEKTROTECHNIKA
MECHANIKA
TELEKOMUNIKACJA
CERTFIKACJA I ATESTACJA

Nowoczesne przedsiębiorstwo w celu uzyskania i utrzymania konkurencyjności jest zobligowane do uczestniczenia
w procesie zmian, których to powinno systematycznie poszukiwać m.in. poprzez współpracę w zakresie działalności badawczo –
rozwojowej. Ważnym aspektem jest wypracowanie efektywnego modelu współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy
spółką, a światem nauki.
Z tego też powodu firma INOVA od początku swojego istnienia zbudowała ścisłą współpracę z wiodącymi ośrodkami
naukowo – badawczymi m.in. takimi jak: Instytut Geofizyki PAN, Główny Instytut Górnictwa, Akademia Górniczo – Hutnicza,
Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, ZBiPM „Cuprum” oraz innymi placówkami i firmami.
Nieocenionym źródłem wiedzy i rozwiązań technologicznych oraz wielką wartością Spółki INOVA są jej pracownicy.
Technicy i inżynierowie w drodze twórczości wynalazczej doskonalą i optymalizują procesy technologiczne, maszyny i urządzenia.
„Złoty Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica w kategorii „transport i komunikacja” za projekt „Automatyczna podnoszona
tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem ZET-S OKO” realizowana we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A., „Laur Umiejętności SITG” dla pracowników INOVA Spółka z o.o. w uznaniu osiągnięć na niwie efektywnego wdrażania w Zakładach Górniczych
KGHM Polska Miedź S.A. innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie łączności radiowej czy zdobycie wyróżnienia „Laur
Innowacyjności 2013” za projekt Systemu Łączności Ratowniczej „RATRA” w organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej konkursie – to tylko niektóre przykłady efektów nowatorskiego myślenia
pracowników Spółki.
Równie ważnym aspektem jest świadomość jak ważnym i cennym zasobem jest wiedza pracowników Spółki oraz jak
wykorzystać jej ogromny potencjał poprzez możliwości współdziałania i współpracy. Mając na uwadze znaczenie oraz wartość jaką
niesie współpraca pomiędzy ekspertami reprezentującymi różne dziedziny w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Spółka INOVA przystąpiła w 2013 r. do udziału w projekcie Centrum Wiedzy - przedsięwzięcia powstałego z połączenia umową
konsorcjum czterech spółek badawczo-rozwojowych:
»»
»»
»»
»»

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Centrum Badań Jakości sp. z o.o.
INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o.
BIPROMET S.A.

Głównym celem utworzonego konsorcjum jest dostarczenie podmiotom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz
KGHM International wiedzy, rozwiązań technicznych, technologicznych oraz analiz mających wygenerować dla KGHM Polska Miedź
S.A. dodatkową wartość. Spółki wchodzące w skład Centrum Wiedzy charakteryzuje bogate wyposażenie laboratoryjno – technologiczne oraz wysoce wykwalifikowana kadra.
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Sekcje działalności Spółki INOVA
Oddział Elektrotechniki (TE)
Dyrektor Oddziału – Piotr Kania
Oddział Elektrotechniki na początku istnienia Zakładu Badań i Doświadczeń, później Zakładu Doświadczalnego, a obecnie INOVA Spółka z o.o. był związany z Oddziałem Mechanicznym i nosił nazwę TME do 1980 roku. Natomiast od 1 września
2008 r. funkcjonuje jako samodzielne centrum zysku.
Podstawową działalnością Oddziału jest projektowanie i produkcja w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz
systemów automatyki, pomiarów i sterowania. Wykonywane są również prace usługowe i serwisowe z dziedzin elektrotechniki
i automatyki oraz realizowane projekty zabudowy przenośników taśmowych i innych obiektów elektroenergetycznych.
Ponadto od kwietnia 2013 r. Oddział realizuje usługi serwisowe mające na celu utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn
i urządzeń oraz instalacji elektrycznych w Oddziale P7 i P27 Huty Miedzi Głogów.
Najważniejszymi produkowanymi produktami są: stacje transformatorowe, rozdzielnice elektryczne, kompensatory mocy
biernej, zestawy łączeniowe, systemy sterowania Protos, Promos oraz układy sterowania tam wentylacyjnych.
W 2014 r. Spółka INOVA otrzymała „Brązowy Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne za projekt „System sterowania PROTOS”.

ROZDZIELNICA PRZODKOWA
typu IN-PRM - 1000V_b

STACJA TRANSFORMATOROWA
typu INSp_3_a

Oddział Mechaniczny (TM)
Dyrektor Oddziału – Leszek Michalewicz
Oddział Mechaniczny został utworzony w 2008 roku. Podstawową działalnością Oddziału jest produkcja i zabudowa tam
wentylacyjnych w wyrobiskach w podziemnych Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Ponadto świadczy usługi mechaniczne wspomagające działalność wewnętrzną Spółki tj. wykonawstwo, remont części, zespołów oraz maszyn, zabezpieczanie antykorozyjne, konserwacja i pakowanie wytworzonych lub wyremontowanych wyrobów. Utrzymuje także w sprawności park obrabiarkowy
i wózki transportowe. Zadaniem Oddziału jest także opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz pomocniczej na nowe i modernizowane wyroby.
Spółka otrzymała „Złoty Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica w kategorii „transport i komunikacja” za projekt
„Automatyczna podnoszona tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem ZET-S OKO” realizowany we współpracy z KGHM Polska
Miedź S.A. Ponadto tama zajęła I miejsce w Konkursie Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego 2012 i otrzymała tytuł Dolnośląskiego
Mistrza Techniki w roku 2014.
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TAMA AUTOMATYCZNA
typu OKO

Oddział Rozwoju Nowych Technologii (TR)
Dyrektor Oddziału – Jan Moszumański

TAMA AUTOMATYCZNA
przesuwna

Oddział Rozwoju Nowych Technologii (TR) powstał w 2008 r. w celu prowadzenia prac
projektowych i rozwojowych oraz specjalistycznych usług w dziedzinie radiokomunikacji i sejsmologii.
Obecnie Oddział prowadzi obserwacje sejsmiczne w Kopalnianych Stacjach Geofizyki Górniczej w O/ZG Lubin i O/ZG Polkowice – Sieroszowice, w tym analizę tomografii sejsmicznej w O/ZG Lubin. Serwisuje dołowe stanowiska sejsmiczne i specjalistyczną aparaturę rejestrującą zainstalowaną na Kopalnianych Stacjach Geofizyki Górniczej
w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Realizacji Projektu DOTRA (TD)
Dyrektor Oddziału – Bronisław Zabielski

Świadczy usługi telekomunikacyjne w regionalnej sieci radiotelefonicznej typu
trankingowego (LGOMnet) na terenie Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
W Oddziale prowadzone są prace projektowe i przygotowywane dokumentacje techniczne systemu łączności radiowej DOTRA obejmujące Oddziały Górnicze KGHM Polska Miedź S. A.

Oddział Realizacji Projektu DOTRA (TD) powstał w 2007 z przeznaczeniem do pracy w podziemnych wyrobiskach
górniczych.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników przebywających w wyrobiskach górniczych, poprawy organizacji pracy, usprawnienia i przyspieszenia procesu zarządzania Zakładami Górniczymi KGHM Polska Miedź S.A. Oddział TD zajmuje się budową, rozbudową oraz serwisem „Systemu łączności radiowej dla Oddziałów Górniczych KGHM”. Koordynuje, uzgadnia
i pełni nadzór nad wdrażaniem projektu DOTRA, współpracuje z Oddziałem Rozwoju Nowych Technologii w zakresie:

Ponadto pracownicy TR serwisują specjalistyczne systemy i urządzenia radiotelefoniczne
pracujące w sieciach łączności radiowej, w tym: DOTRA, RATRA, S-160 i LGOMnet oraz systemy
radiowego sterowania i monitorowania ujęć wody.
Oddział Rozwoju Nowych Technologii to także produkcja elementów i podzespołów
do systemu łączności DOTRA i S-160D między innymi takich jak: zasilacze, rozgałęźniki,
zakończenia, stanowiska do ładowania, testery radiotelefonów DOTRA oraz zestawy radiotelefonów bazowych i retransmiterów.

»» realizacji projektu „System łączności radiowej dla Oddziałów Górniczych KGHM”,
»» badań i rozwoju systemów lokalizacji maszyn i urządzeń.
Oddział od 2012 roku zajmuje się także zabudową i uruchamianiem tam wentylacyjnych w Oddziałach Górniczych KGHM
jak również realizuje inne prace serwisowe i montażowe pod ziemią.

Ważną domeną Oddziału są prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami bazującymi
na cyfrowej transmisji głosu i danych w systemach radiokomunikacji, sejsmologii, monitoringu i sterowania oraz identyfikacji ludzi i maszyn, które posiadają wiele nowatorskich
funkcjonalności poprawiających wydajność, organizację i bezpieczeństwo pracy.

Obecnie System łączności dołowej w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje chodniki kopalniane o długości około 380 km i liczy 770 szt. radiotelefonów noszonych, 1200 szt. radiotelefonów przewoźnych zabudowanych na maszynach
górniczych i 67 szt. radiotelefonów stacjonarnych.

CZOŁOWA STACJA BAZOWA DOTRA
widok od frontu

RADIOTELEFON STACJONARNY
DOTRA SB -1

Radiotelefony noszone
GP 680 i PD785 U DOTRA

Radiotelefon przewoźny DOTRA:
GM 1280
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Radiotelefon przewoźny DOTRA:
MD785 U
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W strukturze Biura Certyfikacji Wyrobów usytuowane jest również laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej wykonujące między innymi: badania instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie: odporności na udary i serie szybkich
elektrycznych stanów przejściowych, emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych, odporności na wyładowania elektrostatyczne
do 30 kV.

Laboratorium Badawcze (DL)
Kierownik – Ryszard Siczek
Laboratorium Badawcze wyodrębniono ze struktur Biura Certyfikacji, Rzeczoznawstwa i Atestacji Wyrobów w dniu
31.08.2009 r.
W strukturze Laboratorium znajdują się dwie niezależnie działające Pracownie:
»» Pracownia Akustyki, która posiada w zakresie
swojej działalności pomiary hałasu, drgań ogólnych
i miejscowych na stanowisku pracy, wyznaczanie poziomu mocy akustycznej. Ponadto przeprowadza pomiary oświetlenia na stanowisku pracy oraz maszyn
i urządzeń.

»» Pracownia Obudowy Górniczej, której podstawą są badania wytrzymałościowe kotwi górniczych oraz badania nośności kotwi prowadzone zarówno w pracowni jak i w warunkach dołowych. W ramach
badań obudowy kotwowej Laboratorium sprawdza jakość wykonania
oraz parametry wytrzymałościowe. Świadczy również usługi kontrolne dla Zakładów Górniczych i firm zewnętrznych polegające na
sprawdzeniu zabudowy wyrobisk, w tym mocowania zawiesi szyn
jezdnych urządzeń dźwignicowych.
Oddział Obsługi Lampowni (TL)
Kierownik – Elżbieta Leszczyńska

Oddział Obsługi Lampowni zajmuje się kompleksową obsługą lampowni na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. na terenie
Zakładów Górniczych:
»» O/ZG „Rudna”– od 1989 r.
»» O/ZG „Lubin” – od 2003 r.
»» O/ZG „Polkowice Sieroszowice” – od 2007 r.
W dniu 15 czerwca 2011 roku Laboratorium Badawcze uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1265
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie.

Biuro Certyfikacji Wyrobów (DC) i Pracownia Urządzeń Technicznych (DU)
Dyrektor – Zdzisław Kozicki

Oddział Obsługi Lampowni prowadzi bieżącą ewidencję zjazdów i wyjazdów pracowników dołowych. Obsługuje,
konserwuje, naprawia lampy górnicze i urządzenia przeznaczone do ich ładowania oraz do ochrony dróg oddechowych. Ponadto
prowadzi ewidencję oraz wydaje i konserwuje przenośne radiotelefony Systemu Łączności Radiowej „DOTRA”.
Dobowo pracownicy lampowni na poszczególnych Wydziałach obsługują około 3200 sztuk aparatów ucieczkowych,
6300 sztuk lamp górniczych oraz 380 radiotelefonów systemu DOTRA.

Pierwszy zespół zajmujący się atestacją maszyn górniczych został powołany w 1973 roku w Zakładzie Doświadczalnym
wchodzącym w skład Kombinatu Górniczo Hutniczego Miedzi w Lubinie. Organizacyjnie był usytuowany w strukturze Pionu Mechanizacji i Elektryfikacji.
Obecnie Biuro Certyfikacji Wyrobów (BCW) jest samodzielną komórką organizacyjną usytuowaną w strukturze INOVA
Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Celem działania BCW jest ocena zgodności wyrobów z obowiązującymi wymaganiami,
zwłaszcza przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych oraz odkrywkowych zakładów górniczych. BCW jest notyfikowane w Unii Europejskiej pod numerem 1547.
W związku z koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej do wymagań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
w procesie nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego osobom prawnym z dniem 01.01.2013 r.
wydzielono z Biura Certyfikacji Wyrobów zadania wykonywane przez rzeczoznawców do odrębnej komórki organizacyjnej w pionie
Prezesa Zarządu pn. Pracownia Urządzeń Technicznych.
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Historia: Karty z kroniki działalności
Spółki INOVA
tytuł artykułu:

„Znaczący postęp w obszarze mechanizacji i rozwoju
maszyn górniczych w Zakładzie Doświadczalnym
i Spółce INOVA”
Prekursorem powołania przed 50 – ciu laty przy Kombinacie Górniczo – Hutniczym Miedzi w Lubinie placówki o charakterze badawczo – doświadczalno – wdrożeniowym, która po szeregu przekształceń przyjęła w grudniu 2001 roku nazwę „INOVA
Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o.” – był ówczesny dyrektor naczelny KGHM dr inż. Tadeusz Zastawnik. To z jego
inicjatywy w rejonie szybu wschodniego kopalni Lubin wybudowano Centralne Laboratorium Chemiczne, którego zadaniem było
dokonanie pełnego rozeznania mineralogicznego i chemicznego złoża oraz dobrania najkorzystniejszych metod odzysku metalu.
Również w rejonie szybu wschodniego w pobliżu Laboratorium Wschodniego wybudowano Zakład Doświadczalny Przeróbki Rud
dla przeprowadzania w nich w skali półtechnicznej prób wzbogacania rud miedzi w celu opracowania najkorzystniejszych schematów technologicznych dla projektowanych Zakładów Przeróbki Rud.
Z kolei dla przygotowania własnej kadry badawczo – wdrożeniowej do rozwiązywania problemów z zakresu górnictwa
i mechanizacji robót górniczych, KGHM w lutym 1964 roku skierował na praktykę do Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach pięcioro nowoprzyjętych absolwentów AGH (w tym jedną absolwentkę Wydziału Górniczego i czterech absolwentów Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych). Po odbyciu w poszczególnych działach GIG i w kopalniach Węglowych blisko rocznej praktyki,
w czasie której uczestniczyli m.in. w rozwiązywaniu problemów zleconych do GIG przez KGHM, pracownicy ci wrócili do KGHM
w grudniu 1964 roku tworząc zalążki przyszłego Zakładu Badań i Doświadczeń KGHM powołanego oficjalnie dopiero w dniu
15 lutego 1965 roku.
Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań ZBiD było dokończenie prowadzonych jeszcze w GIG eksperymentów potwierdzających zastosowanie obudowy kotwiowej jako obudowy ostatecznej na co wskazywały wyniki badań wytrzymałościowych
skał. Eksperymenty te prowadzono we wnękach wyrobisk korytarzowych pędzonych w obudowie ŁP od szybu wschodniego kopalni
Lubin. W efekcie realizacji tych prac i przy wsparciu autorytetem GIG potwierdzono możliwość stosowania obudowy kotwiowej
jako obudowy ostatecznej. W tym czasie w ZBiD opracowane zostały schematy zabudowy kotwi, opracowano konstrukcję i uruchomiono produkcję urządzeń do ręcznego wiercenia otworów kotwiowych oraz urządzeń do kontroli poprawności zabudowy kotwi.
O nowatorstwie i poziomie realizowanych w tym czasie prac świadczą uzyskane patenty na: głowicę kotwi ekspansywnej, dynamometr hydrauliczny-kontrolny, dynamometr do pomiaru nośności kotwi oraz wzór użytkowy na stosowaną do dzisiaj w kopalniach
całej Polski kotwiarkę stropową ręczną „KSR-WUP-22”.
Pozytywny wynik eksperymentów z obudową kotwiową urealnił możliwość wprowadzenia mechanizacji robót górniczych
co ZBiD wykorzystał przy projektowaniu systemu eksploatacji w ramach ogłoszonego w 1966 r. przez KGHM konkursu na:
„Projekt eksploatacji złoża w kopalni Lubin i Polkowice zapewniający osiągnięcie wydajności dołowej 15 t/rbdn przy docelowym
wydobyciu po 4,5 mln ton rudy rocznie”.
W konkursie tym oprócz ZBiD wzięły udział jeszcze takie jednostki jak: AGH Kraków, GIG Katowice, ZKMPW Gliwice i wrocławski Oddział BIPROMET. Komisja Konkursowa najwyżej oceniła i przyznała dwie równorzędne nagrody zespołom wrocławskiego Oddziału BIPROMET i Zakładowi Badań i Doświadczeń Lubin. Jednostki te przedstawiły projekty eksploatacji złoża systemem
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komorowo-filarowym z zastosowaniem sprawdzonej już obudowy kotwiowej i wysokowydajnych samojezdnych maszyn górniczych.
Projekt ZBiD dodatkowo sugerował podjęcie prac nad opanowaniem produkcji tego typu maszyn górniczych w kraju. Pozostałe
jednostki preferowały tradycyjny, stosowany w starym zagłębiu miedziowym system ścianowy chociaż w opracowaniu GIG zaproponowano zastosowanie wozów wiertniczych i ładowarek zabierakowych w robotach chodnikowych przy rozcince złoża. Ponieważ
zwycięskie projekty były na ówczesne czasy projektami zbyt rewolucyjnymi, a w kraju brak było jakichkolwiek doświadczeń w tym
zakresie, Dyrekcja Kombinatu postanowiła, że dla dokonania pewniejszego wyboru systemu eksploatacji należy przeprowadzić
próby wybierania złoża zarówno zaproponowanym komorowo-filarowym jak i znanym w Polsce systemem ścianowym. Zadanie
wyboru najwłaściwszego systemu eksploatacji jak również ustalenia form organizacyjnych gwarantujących uzyskanie najkorzystniejszych wskaźników techniczno-ekonomicznych wdrażanych systemów eksploatacji powierzono Zakładowi Doświadczalnemu
KGHM powołanemu przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w dniu 14 lutego 1967 r. Zarządzeniem nr 2/org/67. Zakład ten powstał
w wyniku połączenia Zakładu Badań i Doświadczeń, Zakładu Doświadczalnego Przeróbki Rud oraz Centralnego Laboratorium
Chemicznego i był w owym czasie jedynym zakładem wchodzącym w skład KGHM.
Wrocławskiemu oddziałowi BIPROMETU powierzono natomiast opracowanie projektu technicznego całego przedsięwzięcia związanego z wyborem systemu eksploatacji. Zgodnie z opracowanym w 1967 r. projektem technicznym wydzielone w rejonie
szybu wschodniego kopalni Lubin pole Oddziału Doświadczalnego podzielono na dwie części: jedną pod eksploatację systemem
ścianowym, drugą pod eksploatację systemem komorowo-filarowym. Na potrzeby eksploatacji złoża systemem komorowo-filarowym zakupiono:
»»
»»
»»
»»

trzy wozy wiertnicze (dwa SBU-2M z ZSRR, jeden Serpent firmy Joy z USA)
dwa wozy do kotwienia (RBD-8b, RBD-15 firmy Joy z USA)
jedną ładowarkę zabierakową 18 HR4 z francuskiego oddziału firmy Joy
oraz dwa wozy odstawcze „Expadump 14D2” również z francuskiego oddziału firmy Joy.

Podjęcie eksploatacji w Oddziale Doświadczalnym poprzedzone zostało naborem i intensywnym szkoleniem pracowników.
Z pracownikami do pracy w systemie ścianowym nie było większych problemów, gdyż zatrudniono tu ludzi ze starego zagłębia
miedziowego z kopalni „Lena” i „Konrad”. Natomiast dużo wysiłku wymagało opanowanie i nabycie umiejętności obsługi sprzętu
ciężkiego zastosowanego w systemie komorowo-filarowym. Pomimo braku większego doświadczenia załogi pracującej w systemie
komorowo-filarowym, prowadzona od listopada 1967 r. do maja 1968 r. eksperymentalna eksploatacja wykazała zdecydowaną
przewagę systemu komorowo-filarowego z obudową kotwiową i samojezdnymi maszynami górniczymi nad systemem ścianowym.
W wyniku dopracowania organizacji pracy udowodniono, że zalecany do szerokiego rozpowszechnienia komorowo-filarowy system
eksploatacji złoża gwarantuje uzyskanie wysokich wydajności oraz zadawalających wskaźników techniczno-ekonomicznych i tym
samym zapewnia dotrzymanie zakładanych terminów i osiągnięcia pełnych zdolności wydobywczych nowobudowanych kopalń.
Z dniem 1-ego maja 1968 r. Oddział Doświadczalny przekazany został wraz z maszynami i wyszkoloną załogą Samodzielnemu
Oddziałowi Wykonawstwa Inwestycji, który do końca 1968 r. prowadził eksploatację Oddziału, ale już tylko systemem komorowo-filarowym, bo system ścianowy został zaniechany. Następnie Oddział przejęty został przez powstałe Zakłady Górnicze Lubin.
Zarówno przed jak i w trakcie prowadzenia eksperymentalnej eksploatacji złoża Zakład Doświadczalny wykonał ogromny
zakres prac związany z:
»»
»»
»»
»»
»»

tłumaczeniem i opracowaniem instrukcji obsługi importowanych maszyn
doborem i szkoleniem załogi w zakresie obsługi, eksploatacji i napraw użytkowanego sprzętu
opracowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie pod ziemią przedmiotowych maszyn
opracowaniem planów przeglądów i konserwacji sprzętu ciężkiego
opracowaniem instrukcji demontażu, opuszczania na dół i montażu przedmiotowych maszyn.

Niezależnie od prac związanych z wdrażaniem nowego systemu eksploatacji i samojezdnego sprzętu ciężkiego w ZD
prowadzono równolegle prace projektowe nad podjęciem krajowej produkcji maszyn górniczych. Przy realizacji tych prac przyjęto
generalną zasadę, by nie projektować maszyn od podstaw, lecz maksymalnie wykorzystywać elementy maszyn produkowanych już
seryjnie przez przemysł krajowy i adoptowanie ich do budowy maszyn górniczych. Bazowano tu głównie na zespołach produkowanych przez zakłady zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Budowlanych BUMAR, a szczególnie na maszynach produkowanych w Fabryce Maszyn Budowlanych Fadroma we Wrocławiu.
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»»
»»
»»
»»

Zgodnie z przyjętą koncepcją dokonano zakupu następujących maszyn produkowanych seryjnie w kraju:
wózka widłowego „GPW-2003”, popularnego „Misia”
dwóch ciągników walca drogowego „WG-2”
ładowarki Ł-l
ładowarki Ł-2.

Następnie na bazie wózka widłowego „Miś” i zespołów roboczych z rosyjskiego wozu wiertniczego SBU-2M zbudowano
prototyp pierwszego wozu do kotwienia, który nie zdał egzaminu w ciężkich warunkach dołowych ze względu na niestabilność.		
Na bazie ciągników walca drogowego WG-2 produkowanego w tym czasie seryjnie przez FMB Fadroma i zaimportowanych z francuskiej firmy Secoma zespołów roboczych zbudowano w ZD w 1969 r. prototypy wozu wiertniczego i wozu do kotwienia. Wykonanie
tych prototypów było poprzedzone przebadaniem w warunkach dołowych dostarczonych nieodpłatnie przez firmę Secoma zespołów
roboczych.
Na bazie ładowarki Ł-2 po podobnych przeróbkach jak w przypadku ładowarki Ł-l wykonano model doświadczalny ładowarki kopalnianej o ładowności 4 ton. Wyniki badań dołowych tego modelu posłużyły do opracowania wspólnie z FMB Fadroma
konstrukcji maszyny ładująco-odstawczej zwaną ładowarką kopalnianą ŁK-1. Na uwagę zasługuje tempo, w jakim zrealizowano
to przedsięwzięcie, bowiem równolegle z badaniami prowadzono prace projektowe i wykonanie prototypu przemysłowego nastąpiło już w dwa miesiące po zakończeniu badań dołowych modelu doświadczalnego. Badania modelu doświadczalnego trwały od
listopada 1968 r. do czerwca 1969 r., a prototyp przemysłowy wykonano w sierpniu 1969 r. Na przełomie 1969 i 1970 r. prototypy
maszyn wykonanych w ZD Lubin, jak i prototyp przemysłowy ładowarki kopalnianej wykonanej w FMB Fadroma, poddane zostały
gruntownym badaniom dołowym, w wyniku których zadecydowano o podjęciu seryjnej produkcji ładowarek kopalnianych ŁK-1
oraz wozów wiertniczych i kotwiących, ale na bazie ciągników ŁK-1.
Seryjna produkcja ładowarek kopalnianych ŁK-1 oraz ciągników ŁK-1 uruchomiona została w FMB Fadroma
w 1979 r. natomiast seryjną produkcję maszyn kotwiących i wiercących budowanych na bazie ciągników ŁK-1 i importowanych
zespołów roboczych z firmy Secoma oraz Atlas-Copco uruchomiono w 1971 r. w Zakładach Mechanicznych „Legmet” w Legnicy.
Obiecujące wyniki pracy ładowarki ŁK-1 były przyczynkiem opracowania wspólnie z FMB Fadroma dwukrotnie większej
ładowarki kopalnianej ŁK-2 o ładowności 8 ton. Po przeprowadzeniu w 1972 r. badań dołowych dwóch egzemplarzy prototypowych
tej maszyny w 1973 r. FMB Fadroma uruchomiła ich produkcję seryjną. Wyposażony w te ładowarki oddział G-21 w Zakładach Górniczych Polkowice uzyskał w kwietniu 1975 r. nieosiągalną w owym czasie w Polsce wydajność przodkową 50 ton/robotnikodniówkę.
Uruchomienie produkcji i wprowadzenie do eksploatacji dużej ilości maszyn do wiercenia otworów strzałowych i kotwiowych zrodziło potrzebę szybkiego uruchomienia importowanych dotychczas bardzo drogich narzędzi wiertniczych tj. różnego rodzaju żerdzi, łączników, tulej łączących, raczków i koronek. Do czasu uruchomienia w Fabryce Sprzętu i Narzędzi „Gonar”
w Katowicach licencyjnej produkcji, narzędzia te były produkowane głównie w zakładach KGHM Legmet i Lena przy ścisłej współpracy z Hutą Batory w Chorzowie, gdzie doprowadzono do wyprodukowania nowego gatunku stali na żerdzie i Hutą „Baildon”
w Katowicach, gdzie ulokowano produkcję kształtek z węglików spiekanych niezbędnych przy produkcji koronek i raczków.
Kolejnym etapem prac ZD było eliminowanie importu poszczególnych zespołów niezbędnych do budowy maszyn i tym
samym minimalizowanie wydatków dewizowych. Jedną z pierwszych decyzji było zastąpienie ładowarki zabierakowej firmy Joy
znacznie tańszą ładowarką PNB-3K produkcji ZSRR. Z czasem import tej ładowarki również został całkowicie zaniechany w miarę
rozwoju produkcji ładowarek ŁK-2. Obniżka wydatków na zakup wozów odstawczych nastąpiła w wyniku systematycznego zwiększania zakresu produkcji w ZM Legmet. Rozpoczęto od produkcji skrzyni załadowczych, zastosowania krajowego silnika i w ostatniej fazie produkcji ciągnika. W wozach wiertniczych i kotwiących opanowano krajową produkcję wysięgników, ram prowadniczych
i wieżyczek wiercąco-kotwiących. Dynamiczny wzrost wydobycia i związana z nim konieczność zabezpieczenia dużej ilości odpowiednio przeszkolonej kadry operatorów, konserwatorów i dozoru spowodowała, że działająca w pionie mechanizacji górnictwa
komórka szkolenia przekształciła się w Wydział Szkolenia, a od 1-ego października 1979 r. całkowicie się usamodzielniła jako
Centrum Kształcenia Kadr.
Po doprowadzeniu do uruchomienia produkcji maszyn górniczych niezbędnych dla realizacji podstawowych procesów
eksploatacji przystąpiono do prac nad mechanizacją robót pomocniczych. Pierwszą maszyną przystosowaną w 1968 r. do prac pod
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ziemią była spycharka polskiej produkcji SH-50J. Ze względu na zbyt delikatną konstrukcję i małą moc silnika zastąpiona została
dwukrotnie silniejszą spycharką T-100M produkcji ZSRR, a te w kolejnych latach wyeliminowane zostały przez spycharki TD-15C
produkowane na licencji „Harvester” przez Hutę Stalowa Wola. Spycharki stosowano głównie do podgarniania urobku po odstrzałach w przodku i do równania dróg transportowych. Duże odległości miejsc pracy od szybów wymusiły konieczność dowożenia ludzi.
Początkowo wykorzystywano do tego celu wozy odstawcze wyposażone w specjalne ławki. Po opracowaniu i podjęciu produkcji
specjalnych wozów transportowych SWT transport załogi odbywał się tylko tymi wozami. Wóz transportowy zabierał naraz 26 osób.
Dla likwidacji wybranej przestrzeni przez odstrzelanie stropu i resztek filarów uruchomiono w ZM Legmet specjalny wóz zawałowy
zbudowany na zespołach wozów wiertniczych i krótkich ramach prowadniczych wyposażonych w chwytaki żerdzi niezbędne do
przedłużania żerdzi w trakcie wiercenia długich otworów. Zmechanizowano również sposób załadunku tych otworów materiałem
wybuchowym tzw. saletrolem przez uruchomienie produkcji wozów strzelniczych.
Na bazie ciągników ładowarki ŁK-1 i ŁK-2 wykonanych zostało szereg maszyn pomocniczych takich jak:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

nośniki kontenerów
wozy paliwowo-smarownicze
wozy obsługi technicznej
wozy do odwadniania przodków
wozy do zwijania taśm przenośnikowych
wozy do montażu rurociągów - dźwig do robót
montażowych
»» nośnik do transportu obudowy kasztowej
»» wozy do obrywki stropu i ociosów.
Kolejnym wyzwaniem dla pracowników ZD była konieczność podjęcia przez ZG Rudna eksploatacji grubego (do 20 m)
złoża oraz przez ZG Sieroszowice cienkiego (do 2 m) złoża. Wspólnie z innymi producentami doprowadzono do opracowania
dokumentacji i uruchomienia jednostkowej produkcji zestawu maszyn zabezpieczających eksploatację w tych złożach.
W ramach podniesienia bezpieczeństwa pracy doprowadzono do opracowania dokumentacji, uruchomienia produkcji
i wyposażenia wszystkich maszyn górniczych:
»» w stałe instalacje gaśnicze
»» w konstrukcje ochronne stanowisk pracy operatora
Przedstawiony krótki zarys historyczny przedstawia rolę i wpływ Pionu Mechanizacji Górnictwa ZD na rozwiązywanie problemów i zagadnień z zakresu mechanizacji w powstających kopalniach Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Efektem
wszystkich prac w początkowych latach działalności Zakładu było wdrożenie do eksploatacji w kopalniach LGOM systemów komorowo – filarowych z zastosowaniem samojezdnych maszyn górniczych i obudowy kotwiowej oraz uruchomienie produkcji maszyn
i urządzeń niezbędnych w przemyśle metali nieżelaznych przez polskich producentów. Istotnymi elementami było opracowanie założeń projektowych samojezdnych maszyn górniczych niezbędnych do utrzymania ruchu zakładu górniczego, budowa i badanie prototypów maszyn, szkolenia operatorów oraz służb utrzymania ruchu. W kolejnych latach doskonalono konstrukcję produkowanych
maszyn samojezdnych i wdrażano do produkcji nowe typy maszyn. Bezpośredni kontakt specjalistów z Zakładu Doświadczalnego
i z kopalń pozwolił na zaprojektowanie i wykonanie typoszeregu maszyn dla grubego i cienkiego złoża. Skonstruowanie oraz wykonanie konstrukcji ochronnych stanowisk operatora maszyn górniczych, jak również wprowadzenie we wszystkich maszynach stałych
instalacji gaśniczych, doprowadziły do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa operatorów maszyn i wprowadziły nowe standardy
w tym zakresie dla wszystkich producentów maszyn górniczych. Podsumowując, w swojej wieloletniej działalności Spółka INOVA
(przedtem Zakład Doświadczalny) poprzez swoje pionierskie prace we wdrażaniu mechanizacji i automatyzacji robót górniczych
w znaczący sposób wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie wydajności wydobycia rud metali nieżelaznych.
Autorzy: Jan Kopeć, Ludwik Ostropolski
Redakcja: Paweł Juszczak
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tytuł artykułu:

„Rola i wpływ Zakładu Doświadczalnego na rozwój
systemów łączności radiowej w górnictwie miedziowym.”

pod opieką serwisową INOVY przez 25 lat. Dostępne w kraju radiotelefony noszone były zbyt duże i ciężkie jak na potrzeby służb
utrzymania ruchu hut, dlatego też poczyniono starania i za tzw. zł dewizowe zakupiono w Anglii z firmy MULTITONE dwa systemy
przywoławcze (BPO). Również i w tym przypadku niechęć pracowników była tak duża, że odstąpiono od ich wdrożenia na hutach
i zainstalowano jeden komplet w szpitalu górniczym a drugi w szpitalu miejskim w Lubinie, gdzie doskonale spełniały swoje zadania przez ponad dwadzieścia lat serwisowane przez INOVA. Staraniem Zakładu Doświadczalnego i Głównego Energetyka KGHM
w ówczesnej Państwowej Inspekcji Radiowej uzyskano przydziały częstotliwości na potrzeby służb transportowych i utrzymania
ruchu. W wyniku tych działań zakupiono i uruchomiono około tysiąca radiotelefonów dla transportu kołowego ówczesnego Zakładu
Transportu i służb utrzymania ruchu kopalń i hut na powierzchni.

Wstęp.

Trudne lata 80-te, ale niestracone.

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o. o. w Lubinie (dawniej Zakład Doświadczalny) wchodząca w skład
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A. od początku swojego istnienia zajmowała się tematyką i potrzebami budującego
się Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. Jedną z potrzeb było komunikowanie się w terenie i pod ziemią pomiędzy
pracownikami i operatorami pojazdów. Należy przypomnieć, że druga połowa lat sześćdziesiątych i lata siedemdziesiąte to rozwój
w Polsce analogowej telewizji publicznej. Dyspozytorska łączność radiowa była zarezerwowana przede wszystkim dla takich służb
publicznych jak milicja, straż pożarna i służba zdrowia. Służby komercyjne były traktowane drugorzędnie, mimo to zauważano
możliwości poprawy zarządzania transportem materiałów i ludzi poprzez zastosowanie łączności radiowej. Wówczas nie było dostępu do nowoczesnych technologii i produktów zagranicznych. W Polsce było dwóch producentów sprzętu radiołączności tj. Zakłady
Elektroniczne WAREL w Warszawie i Zakłady Radiowe RADMOR (wcześniej MORS) w Gdyni. Telefonia komórkowa była nieznana,
a na podłączenie telefonu w domu czekało się w kolejce latami z powodu braku wolnych numerów w centralach i znikomej sieci
kablowej – zwłaszcza na nowych osiedlach mieszkaniowych.

W tych latach uruchomiono lokalne sieci dyspozytorskie dla służb elektrycznych utrzymania ruchu, służb technologicznych,
straży przemysłowej, transportu samochodowego i kolejowego oraz górniczej służby zdrowia. W tym celu sporządzono wymaganą
dokumentację radiową i techniczną ponad stu masztów i konstrukcji wsporczych anten, a następnie wykonano je w terenie.
Należy podkreślić, że Zakład Doświadczalny wchodzący bezpośrednio do KGHM pełnił funkcję koordynatora łączności
radiowej i reprezentował wszystkie firmy podległe KGHM przed stosownymi urzędami regulującymi gospodarką częstotliwościową
w Polsce. Istotnym kamieniem milowym była zgoda Wojewódzkiej Stacji Transportu Sanitarnego w Legnicy na korzystanie z ich
kanałów częstotliwości przez karetki, przychodnie i punkty pielęgniarskie górniczej służby zdrowia. Sieć obejmowała na południu
Zakłady LENA w Wilkowie i Nowym Kościele, a na północy Hutę Głogów, natomiast na wschodzie Hutę Cedynia w Orsku, a na zachodzie kopalnię Konrad w Iwinach. Ważną siecią radiotelefoniczną zbudowaną i uruchomioną przez Zakład Doświadczalny była
sieć łączności radiowej transportu kolejowego obejmująca Huty: Legnica, Głogów, Cedynia oraz wszystkie nastawnie kolejowe na
przemysłowej linii kolejowej z Lubina (Katanga) do Polkowic (RG) i Kaźmierzowa (SW-1). Niestety tutaj PKP nie wyraziło zgody
na udostępnienie swoich kanałów. Sieć ta przeszła dwie modernizacje polegające na wymianie sprzętu radiołączności. Pierwszą na
początku lat 90-tych na zmodernizowane radiotelefony RADMOR. Drugą na początku nowego wieku na radiotelefony trankingowe
MOTOROLA pracujące w sieci INOVA LGOMnet. Należy tu wspomnieć, że przed pierwszą modernizacją podjęto współpracę z firmą
niemiecką AEG, ale koncepcja budowy sieci w oparciu o ich rozwiązania i urządzenia nie została zaakceptowana ze względu na
wyższą cenę.

Lata 60-te i 70-te – początki badań i tworzenia koncepcji oraz pierwsze systemy i import urządzeń.
Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rozpoczęto w Zakładzie Doświadczalnym opracowywać koncepcje budowy
sieci dyspozytorskich i przeprowadzać próby łączności na dostępnych pasmach częstotliwości zarówno na powierzchni jak i na
dole. Ponieważ temat był trudny nawiązano współpracę z Politechniką Wrocławską, Wojskową Akademią Techniczną i Zakładem
Doświadczalnym przy Zakładach Radiowych RADMOR w Gdyni. W ramach tej współpracy wykonano szereg prób i testów propagacyjnych na dole kopalni oraz opracowano wspólnie z Zakładem Doświadczalnym RADMOR w Gdyni pierwszy system łączności
dołowej S-35 pracujący w paśmie 34-45MHz. System ten był oparty na radiotelefonach RADMOR i przewodzie promieniującym,
który do tego celu wyprodukowały Zakłady Kablowe ZAŁOM w Szczecinie. Przewód powstał na bazie już produkowanego przewodu
koncentrycznego typu WL poprzez redukcję oplotu ekranu zewnętrznego tak, aby uzyskać efekt wypromieniowania sygnału radiowego. Niestety system S-35 nie posiadał wzmacniaczy dwukierunkowych regenerujących straty sygnału radiowego w przewodzie
promieniującym - dlatego uzyskiwane zasięgi wynosiły zaledwie
kilka kilometrów i nie odpowiadały potrzebom rozbudowujących
się kopalń. Dodatkowymi trudnościami były częste jego awarie
wynikające z niezbyt odpornej na warunki górnicze elektronice.
Nie bez znaczenia był też opór psychologiczny załogi w jego stosowaniu, ponieważ traktowany był jak policjant. Po dwuletnich
próbach wdrożenia na kopalni Polkowice system został wycofany,
a jego komponenty zostały wykorzystane do budowy systemu radiowej łączności w szybach. Na bazie tych doświadczeń pod koniec lat siedemdziesiątych powstał kolejny system łączności dołowej S-450 pracujący w paśmie 450MHz. System ten pracował na
dziesięciokrotnie wyższych częstotliwościach, które znacznie lepiej
propagują się w wyrobiskach górniczych kopalń miedzi. Przy jego budowie porzucono koncepcję przewodu promieniującego
i zastosowano na trasie chodników kopalnianych kaskadę przekaźników radiowych rozmieszczonych co około 250m. System został
zabudowany w kopalni Lubin na oddziale wydobywczym G-4. Częste uszkodzenia systemu S-450 powodowane awaryjną elektroniką
w warunkach kopalnianych, a zwłaszcza wibracjami występującymi na samojezdnych maszynach górniczych oraz opór psychologiczny załogi skutecznie blokowały jego pełne wdrożenie. System ten nie został całkowicie wycofany, ponieważ po odpowiedniej
adaptacji został zabudowany i uruchomiony na przewozie szynowym ASEA na kopalni Polkowice w Rejonie PW, gdzie pracował
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Lata 90-te tranking – nowa generacja systemów łączności radiowej.
Ten okres to wielka zmiana systemowa. Zakład Doświadczalny jako jeden z pierwszych zaczął próby i wdrożenie systemów łączności automatycznej – trankingowej. Poprzez wcześniejszą współpracę i kontakty z firmą niemiecką AEG w Ulm nawiązano współpracę z holenderska firmą ROHILL w Hoogeveen, co zaowocowało uruchomieniem w 1996 r. pierwszej stacji bazowej
trankingowej w standardzie europejskim MPT1327 w O/ZG Rudna. W latach następnych uruchomiono kolejne trzy stacje w O/ZG
Lubin, HM Legnica i HM Głogów pozwalających na objęcie zasięgiem radiowym cały Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Sieć ta
została nazwana LGOMnet a Zakład Doświadczalny - później INOVA - został jej operatorem po uzyskaniu stosownej koncesji. Należy podkreślić że sieci trankingowe dały podwaliny dla sieci komórkowych. W apogeum swojej świetności zanim na dobre weszły sieci
komórkowe, sieć LGOMnet liczyła ponad tysiąc abonentów. W tym okresie został również opracowany system łączności szybowej
S-160, który zainstalowano we wszystkich 27 szybach kopalń KGHM i kilkanaście kompletów znalazło zastosowanie w kopalniach
węglowych – niemetalowych na Górnym Śląsku.
Lata 2000 – nowy wiek, nowe technologie i powrót do problemu łączności dołowej.
Na bazie sieci trankingowej LGOMnet opracowano i wdrożono takie rozwiązania innowacyjne jak: sieć nadzoru i alarmowania o zagrożeniach zbiornika Żelazny Most, system przekazywania danych o stanie środowiska z wyniesionych kontenerów
pomiarowych wokół Huty Głogów czy system sterowania i monitorowania ujęć wody w rejonie Huty Głogów, Sobina i Rynarcic dla
Spółki Energetyka. Lata te były również powrotem do rozwiązania problemu łączności radiowej z wykorzystaniem nowych, coraz
bardziej dostępnych technologii. W 2003 roku powstał pierwszy system łączności trankigowej dołowej z wykorzystaniem przewodu promieniującego i technologii dwukierunkowych wzmacniaczy regenerujących sygnał radiowy - przy współpracy z australijską
firmą Minecom. Został on nazwany DOTRA i wdrożony na trasie 18 km na przewozie szynowym w O/ZG Lubin. Należy zauważyć,
że bez doświadczeń z systemami trankigowymi miedzy innymi LGOMnet byłoby to bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Kolejną
instalacją była kilkunastokilometrowa trasa przewozu szynowego w O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Instalacje te były podstawą do
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złożenia stosownej oferty na system łączności dołowej dla wszystkich kopalń KGHM, który obecnie po wdrożeniu obejmuje chodniki
kopalniane o długości około 370 km i liczy ponad 2500 radiotelefonów. Na bazie tych doświadczeń wychodząc naprzeciw potrzebom
Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego opracowano innowacyjny system łączności ratowniczej DOTRA-R.
Lata 2010-te postępująca cyfryzacja.
Rozwój technologii radiowych oraz pojawienie się radiotelefonów cyfrowych powoduje galopujący rozwój systemów
radiowych. W życiu codziennym objawił się cyfryzacją telewizji.
Na bazie tych technologii został zmodernizowany system łączności szybowej do wersji cyfrowej o nazwie S-160D.
Opracowano również nową całkowicie odmienną wersję systemu łączności ratowniczej o nazwie RATRA. W system ten wyposażono
nie tylko Jednostkę Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, ale również wszystkie Kopalniane Stacje Ratownictwa Górniczego w kopalniach KGHM. W ramach rozwoju i modernizacji systemu łączności dołowej DOTRA zintegrowano jej funkcjonalność z systemami
alarmowo rozgłoszeniowymi STAR i SAT, wprowadzono modyfikację poprzez funkcję pracy radiotelefonów na specjalnym kanale
SOS oraz wprowadzono do systemu nowej generacji radiotelefony analogowo-cyfrowe, które umożliwią w najbliższej przyszłości pełną cyfryzację systemu. Podjęto również cyfryzację systemu łączności rankingowej na powierzchni LGOM-net. Należy tutaj
również wspomnieć o zakończonych pracach nad systemem monitorowania pracy samojezdnych maszyn górniczych przy pomocy
specjalnego rejestratora o nazwie „Smartbox” oraz pracach projektowych, instalacyjnych i testowych systemów identyfikacji maszyn
i ludzi pod ziemią.
Konkluzja.
Stworzony w Zakładzie Doświadczalnym dział radiowy zajmujący się rozwojem i wdrożeniami nowych technologii
radiokomunikacyjnych oraz profesjonalnym serwisem radiowym to grupa wysokiej klasy fachowców i pasjonatów już trzeciego
pokolenia, przez cały ten okres, wykonywała i wykonuje do dziś swoje zadania nie tylko dla wszystkich jednostek podległych KGHM
ale również dla kamieniołomów z okolic Złotoryi i Jawora oraz firm komunalnych i ochroniarskich.
Powyższy rys historyczny pięćdziesięciolecia działalności w zakresie radiokomunikacji INOVA Spółka z o.o., wcześniej
Zakładu Doświadczalnego, obejmujący tylko mały wycinek działalności, nasuwa stwierdzenie, że Spółka od samego początku do
dnia dzisiejszego odgrywa istotną rolę w zakresie radiołączności w górnictwie miedziowym.
Jan Moszumański
Dyrektor Oddziału Rozwoju Nowych Technologii

tytuł artykułu:

„Udział Zakładu Doświadczalnego w budowie
i rozwoju obserwacji sejsmicznych górotworu
w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.”
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zniszczenia w wyrobiskach górniczych (tąpnięcia, odprężenia). W celu sprawdzenia ewentualnego zagrożenia tąpaniami we współpracy z Polską Akademią Nauk uruchomiono pierwsze powierzchniowe stanowisko sejsmiczne. Ponieważ duża głębokość zalegania
złoża nie pozwalała na dokładną identyfikację zjawisk sejsmicznych z powierzchni, rozpoczęto budowę podziemnej sieci obserwacji
sejsmologicznych.
Budowa systemu obserwacji sejsmologicznych LGOM
W roku 1969 wzrosła w wyraźny sposób aktywność sejsmiczna. Na skutek czego zbudowano pierwsze dołowe trójskładowe
stanowisko sejsmiczne na terenie Kopalni ZG Lubin. Obserwacje rozszerzono w latach 1973-1974 o kolejne trójskładowe stanowiska sejsmiczne. W tym czasie rejestracja prowadzona była metodą galwanometryczną na papierze światłoczułym. Pierwsze prace
prowadzone w kierunku rejestracji zjawisk sejsmicznych na terenie LGOM prowadził przy współpracy z Instytutem Geofizyki PAN
pracownik Zakładu Doświadczalnego KGHM mgr inż. Mirosław Kazimierczyk. Wykorzystanie sejsmogramu z aparatury optycznej
możliwe było dopiero po zakończeniu 4 godzinnego cyklu rejestracji i obróbce chemicznej sejsmogramu. W roku 1972 po zaistnieniu silnego wstrząsu w kopalni Lubin o magnitudzie M=2,8 oraz pierwszego wypadku z udziałem ludzi w kopalni Polkowice
(1974 rok) podjęta została decyzja o prowadzeniu ciągłych obserwacji sejsmologicznych. Wszystkie kopalnie zostały zobowiązane
do uruchomienia na swoim obszarze górniczym stacji geofizyki górniczej.
Organizację stacji sejsmologicznych powierzono Zakładowi Doświadczalnemu we współpracy z Zakładami Badawczymi
Projektowymi Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu.
Podjęto decyzję o zakupie nowoczesnej aparatury rejestrująco-odtwarzającej Racal-Thermionic produkcji angielskiej.
Czujnikami drgań są stosowane do dzisiaj sejsmometry Willmore’a. Nowoczesna na owe czasy aparatura Racal-Thermionic rejestrowała na taśmie magnetycznej i odtwarzała sejsmogramy na bieżąco przy pomocy oscyloskopu lub mingografu (oscylografu) na taśmie papierowej. W Polsce w tamtych czasach taką
aparaturą dysponował jedynie Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach. Czas opracowania zjawisk sejsmicznych uległ
skróceniu. Sposób przygotowania sejsmogramu stał się o wiele łatwiejszy i szybszy do przeprowadzenia. Pierwszą kopalnią
w której uruchomiono rejestrację magnetyczną wstrząsów była
kopalnia Polkowice (1974 rok). Mankamentem powyższego
rozwiązania była proca „off-line” to znaczy taśmy z zapisem
zjawisk przesłuchiwano co 2 godziny i dopiero po tym czasie
można było przystąpić do opracowania zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych. Bardzo często istniała potrzeba sprawdzenia rejestracji zjawisk na życzenie dyspozytora kopalni, lecz
nie wszystkie zjawiska sejsmiczne były sygnalizowane przez
pracowników z dołu kopalni. System ten nie pozwalał zawsze
w krótkim czasie informować o zjawiskach sejsmicznych osoby zainteresowane. Umożliwiał on jednak w bardziej dokładny sposób
określać parametry ognisk wstrząsów sejsmicznych niż system zapisu optycznego. W tym okresie lokalizację wstrząsów prowadzono
poprzez wykreślanie na mapie epicentrum wstrząsu metodą lokalizacji prędkości różnicowych (metoda lokalizacji względnej),
a energię wyznaczano z tablic na podstawie zapisu trwania zjawiska.

Przebieg obserwacji sejsmologicznych prowadzonych na obszarze LGOM.

Kolejnym krokiem do usprawnienia obserwacji sejsmicznych była budowa aparatury ElogorA. Powstała ona dzięki dużemu zaangażowaniu Panów magistrów inżynierów Jerzego Tenerowicza i Leona Łukaszewicza.
Ta wersja aparatury umożliwiała otrzymanie sejsmogramu w czasie rzeczywistym i była milowym krokiem w kierunku skrócenia
czasu opracowania zjawiska sejsmicznego dla potrzeb ruchu zakładu górniczego.

Pierwsze próby prowadzenia obserwacji sejsmologicznych na wniosek Kierownictwa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie podjęto w 1967. Próbowano wówczas stwierdzić, czy złoża miedzi są zdolne do generowania zjawisk sejsmicznych.
Jak wiadomo zjawiska sejsmiczne są generowane na skutek prowadzenia działalności górniczej. Często powodują one

W tym samym czasie do lokalizacji zjawisk sejsmicznych wykorzystano komputer. Pierwsze próby przeprowadzono
z użyciem komputera ODRA. W stacji geofizyki został zainstalowany terminal. Wprowadzano parametry zjawiska sejsmicznego
i otrzymywano natychmiast wynik lokalizacji, który należało nanieść na mapę wyrobisk górniczych i podać telefonicznie dyspozytorowi ruchu kopalni. Wadą takiego rozwiązania były częste wyłączenia i nieciągła praca komputera. Profesor Andrzej Kijko z IGF
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PAN przekazał program przeznaczony dla mikrokomputera ZX SPECTRUM lokalizujący zjawiska sejsmiczne metodą „Lokalizacji
względnej”. Pozwoliło to na uniezależnienie się od komputera Odra pracującego nieregularnie.
Kolejnym krokiem była budowa przez Zakład Doświadczalny KGHM w pełni cyfrowego systemu obserwacji sejsmologicznych ELOGOR-C. Aparatura ta całkowicie wyeliminowała papierowe sejsmogramy oraz ręczną ich obróbkę. Podstawowym elementem Elogora-C był KRAW (kopalniany rejestrator i analizator wstrząsów). Cyfrowa rejestracja zjawisk sejsmicznych umożliwiła
szersze wykorzystanie sejsmogramów do analizy parametrów ognisk wstrząsów i ich mechanizmów. System ELOGOR-C powstał
dzięki ogromnemu zaangażowaniu Panów magistrów inżynierów Jerzego Tenerowicza i Leona Łukaszewicza.
Połączenie kopalń Polkowice i Sieroszowice wymusiło zwiększenie obszaru obserwacji sejsmologicznych, co skutkowało
powstaniem Bezobsługowej Stacji w rejonie SW-1 z Elogorem-C 64 kanałowym. System ten powstał w Zakładzie Doświadczalnym
dzięki zaangażowaniu Pana mgr inż. Leona Łukaszewicza we współpracy z firmą Convert i profesorem doktorem habilitowanym
Politechniki Wrocławskiej Ryszardem Makowskim. W roku 2007 powstała kolejna wersja Elogora-C oparta na szybszych komputerach PC.
Bardzo duży wkład w rozwój obserwacji sejsmologicznych wniósł dr inż. Marian Król, który przez wiele lat sprawował
funkcję Kierownika Stacji Geofizyki Górniczej Polkowice-Sieroszowice. Do rozwoju aparatury wydatnie przyczynił się zawsze mocno
zaangażowany w jej rozwój mgr inż. Jerzy Tenerowicz.
Obecnie trwają prace związane z dalszym rozwojem aparatury do prowadzenia obserwacji sejsmologicznych. Powstał
prototyp nowoczesnego całkowicie cyfrowego toru transmisyjnego opartego na transmisji światłowodowej.
Obserwacje geofizyczne w kopalniach LGOM zawsze wykonywane są na najwyższym poziomie technologicznym i technicznym. Analiza parametrów zjawisk sejsmologicznych dostarcza informacje na poziomie uzyskiwanym jedynie w jednostkach naukowo – badawczych zajmujących się tą tematyką. Prace te pozwalają na coraz lepsze rozpoznanie zagrożeń ze strony górotworu oraz
pomagają podejmować działania w celu ich zwalczania.
Jerzy Giza
Kierownik Stacji Geofizyki Górniczej Polkowice-Sieroszowice

Rocznica Spółki w złotym blasku
- czas wspomnień i refleksji

WYWIAD Z PANEM JERZYM TENEROWICZEM
Jerzy Tenerowicz, zatrudniony w latach 1971 – 2006 w Zakładzie Doświadczalnym Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi w Lubinie. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Zaczynał pracę na stanowisku asystenta technicznego, a zakończył jako
Wiceprezes Zarządu Spółki.
Opracował liczne urządzenia z zakresu elektrotechniki górniczej produkowane dla potrzeb Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
Kierował budową i ciągłym rozwijaniem kopalnianych systemów sejsmicznych przeznaczonych do zwalczania zagrożenia tąpaniami. Współautor
pięciu patentów oraz kilkudziesięciu prac naukowo – badawczych wprowadzonych do praktyki przemysłowej w KGHM Polska Miedź S.A.
Paweł Juszczak: Jak to się stało, że związał Pan swoje życie zawodowe z Zakładem
Doświadczalnym? W jakich to było okolicznościach? Czy miał Pan to w swoich planach
zawodowych, czy było to raczej coś niespodziewanego i spontanicznego?
Jerzy Tenerowicz: Był wtedy początek lat 70-tych. Najtrudniejszą kwestię dla młodych ludzi stanowił brak własnego
mieszkania. W Krakowie skąd pochodzimy na swoje lokum czekało się wtedy aż 15-20 lat! Takie niestety były realia. I nagle
zupełnie przypadkowo okazało się, że gdzieś na drugim końcu Polski jest miejsce, gdzie mieszkanie można otrzymać niemal
od razu po przyjeździe. Mówiono, że powstaje tam nowe i wielkie zagłębie miedziowe, które bardzo chętnie chce przyjmować
inżynierów do pracy, daje miejsce do życia i nadzieję! Z dnia na dzień i ja podpisałem więc umowę przedwstępną o zatrudnieniu w tym ciekawym regionie. I tak w ciągu zaledwie paru dni spakowaliśmy się z żoną i wyjechaliśmy pociągiem z Krakowa w nieznane. Ponieważ z wykształcenia byłem inżynierem automatykiem, więc pierwotnie planowano zatrudnić mnie
w Hucie Miedzi Głogów. Rozpoczynała się właśnie jej budowa i pilnie poszukiwano tam inżynierów z różnych dziedzin. Ostatecznie okazało się jednak, że akurat w tamtym momencie automatyków w hucie nie potrzebują. Pamiętam kadrowca, który
telefonował w różne miejsca, gdzie tylko było można, chcąc znaleźć dla mnie jakieś miejsce pracy. Zatelefonował wtedy m.in.
także do działu kadr Zakładu Doświadczalnego i tam wreszcie potwierdzono, że potrzebują inżyniera o mojej specjalności i chętnie przyjmą mnie do pracy. Tak właśnie wszystko się zaczęło! Zatrudniono mnie na stanowisku inżyniera automatyka,
a właściwie, najpierw jako asystenta technicznego i od tego stanowiska zacząłem swoją pierwszą pracę.
Jak Pan wspomina swój pierwszy dzień w pracy?
Gdy przyszedłem okazało się, że na parterze budynku była pracownia elektrotechniki, gdzie poznałem bardzo sympatyczne grono współpracowników, którzy zostali później także moimi przyjaciółmi. Zresztą całe grono Zakładu Doświadczalnego było
jak wielka rodzina! Panowała tam bardzo miła i sympatyczna atmosfera. Podstawowymi elementami pracy Zakładu były wtedy
maszyny ciężkie, w tym instalacje elektryczne do tych maszyn, a także ciągłe poszukiwanie sposobów na uzyskanie poprawnego
i sprawnego zasilania oddziałów wydobywczych kopalni. Wtedy były to właśnie takie podstawowe problemy, z którymi trzeba było
się jakoś skutecznie zmagać. Na dodatek panował wszechobecny brak materiałów i trudności w ich zdobyciu, z powodu nikłego
jeszcze importu i małej produkcji krajowej. Brak było wielu narzędzi, materiałów i sprzętu. Poszukiwanie i zdobywanie tych rzeczy
było wtedy niemal całą naszą pracą. Zresztą w tamtym czasie w ogóle była atmosfera tworzenia wszystkiego dosłownie od podstaw.
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fot.
Wspaniałą i wyróżniającą się postacią był wtedy dr inż. Tadeusz Zastawnik – Naczelny Dyrektor KGHM. To właśnie on zainicjował
tworzenie Zakładu Doświadczalnego łączącego naukę z przemysłem. Taki zakład pracy wcześniej w Polsce praktycznie nigdzie nie
istniał i nie mieliśmy podobnych wzorców do naśladowania. Pomysł powołania Zakładu Doświadczalnego przekuto niezwłocznie
w czyn. Gdy Zakład powstawał był rok 1965, a mnie zatrudniono w 1971 r.

Jerzy Tenerowicz

przy sesjmicznym rejestratorze magnetycznym

Jak z perspektywy czasu ocenia Pan swoją ryzykowną i spontaniczną decyzję o niespodziewanej emigracji w nieznane i podjęciu
pracy w Zakładzie Doświadczalnym ?
Porzucenie Krakowa w tamtym czasie było decyzją dosyć trudną, choć jednocześnie podjąłem ją z radością, ponieważ
wierzyłem, że w nowym miejscu czeka mnie wielka przygoda związana z nową pracą i dostępem do nowoczesnego świata techniki.
Urzekła mnie również niesamowicie przyjazna atmosfera pracy, którą tutaj zastałem. Panowała tu tolerancja dla różnych poglądów, koncepcji i rozwiązań technicznych, wytworzyły się bliskie i jednoczące więzi. Obecny wtedy dyrektor Zakładu Doświadczalnego
Pan Jan Stosiak stworzył w Zakładzie wielkie możliwości kontaktów ze światem. W ramach Kombinatu powstał też, niezwykły jak
na tamte czasy, Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej. Za jego pomocą można było ściągać dowolną literaturę, w tym nie tylko
krajową, ale i zagraniczną. Wtedy było to swoiste okno na świat!
W jakim stopniu Zakład Doświadczalny przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz jak bardzo wpłynął na poprawę
wydajności i rentowności ekonomicznej kopalni Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego ?
Pomysł powołania Zakładu Doświadczalnego, jak na tamte czasy, był pomysłem zupełnie rewolucyjnym. Inżynierowie
pracujący w strukturach tego zakładu pałali entuzjazmem i widzieli, że mają możliwość realizacji wszystkiego, co potrafią i chcą
zrobić. Zakład Doświadczalny opracowywał i wdrażał nie tylko nowe maszyny, ale przede wszystkim nowe technologie eksploatacji.
Szczególnym osiągnięciem było również opracowanie i wdrożenie kotwiowej obudowy wyrobisk górniczych. W Polsce, w ówczesnych
warunkach, była to zupełnie pionierska praca na wielką skalę, jakiej wcześniej w naszym kraju nie podejmowano. Zasługi Zakładu
Doświadczalnego są zatem niepodważalne! W bardzo trudnych warunkach zdołano zaprojektować, przetestować i wyprodukować
zupełnie nowy rodzaj maszyn górniczych, przeznaczonych do systemów eksploatacji, które również zostały tu wymyślone. Wypracowano też nowatorską strukturę zarządzania i pracy zakładu. Utworzono oddzielne piony, w tym pion górniczy zajmujący się
projektowaniem systemów eksploatacji, pion mechanizacji górnictwa, którego zadaniem było konstruowanie maszyn górniczych,
pion elektryfikacji górnictwa zajmujący się elektryfikacją i automatyzacją kopalń, pion doskonalenia przeróbki mechanicznej rud
oraz zbudowano laboratorium centralne. Wszystko, co zostało zapoczątkowane w Zakładzie, właściwie zostało bardzo szeroko
wdrożone.
W kwestii bezpieczeństwa podobno kierował Pan specjalnie powołanym zespołem, którego zadaniem była praca nad ewolucją
aparatury sejsmologicznej. Jak Pan wspomina tamten okres?
Bardzo ważny był też stale podejmowany problem bezpieczeństwa pracy pod ziemią, ponieważ górnictwo miedziowe
sięgało do eksploatacji złóż będących na dużych głębokościach. Prognozowano przy tym, że problemy związane z sięganiem w głąb
ziemi będą powodowały pojawianie się szeregu niebezpieczeństw. Już prawie od samego początku działalności kopalń pojawił się
problem zagrożenia tąpaniami bezpośrednio związanymi z systemami eksploatacji.
Istniała wówczas potrzeba rozszerzania oraz doskonalenia prowadzonych obserwacji i pomiarów, ponieważ na początku
lat 70. zaczęły pojawiać się wstrząsy i to bardzo groźne. Zdecydowano też, że należy poszukać nowy, lepszy rodzaj aparatury pomiarowej o wyższej jakości, umożliwiającej przede wszystkim transmisję sygnału sejsmicznego bez zakłóceń oraz jego trwalszy zapis.
Miałem przyjemność od początku kierować zespołem zakładowym, który powołano właśnie specjalnie do zajmowania się sprawami
aparatury sejsmologicznej.
Właściwie można powiedzieć, że tworzenie aparatury sejsmicznej, odpowiedniej dla potrzeb górnictwa na naszym terenie,
było stale doskonalonym procesem. Tak jak mówiłem, miałem przyjemność od początku zajmować się tymi właśnie kwestiami i doprowadzić je do mniej więcej takiego stanu, jaki mamy w chwili obecnej. Od momentu zakupu aparatury z zapisem magnetycznym,
rozpoczęliśmy samodzielne konstruowanie własnej aparatury pomiarowej. Oczywiście nie było jeszcze wtedy komputerów typu PC
i nie było mowy o wprowadzaniu techniki cyfrowej, jednak na rynku pojawiły się tzw. cyfrowe rejestry przesuwne i to dało nam
możliwość skonstruowania tzw. elektronicznej linii opóźniającej z rejestratorem papierowym, który zapisywał zjawiska w czasie
rzeczywistym. Ciekawostką było też to, że gdy skonstruowaliśmy elektroniczną linię opóźniającą, na rynku nie było jeszcze takich
rejestratorów papierowych, które by się maksymalnie szybko uruchamiały. Po raz pierwszy wykorzystaliśmy więc do tego rejestra-
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„(..)pracowaliśmy nad doskonaleniem systemów łączności podziemnej DOTRA
i DOTRA R, za które wcześniej otrzymaliśmy nagrodę Mistrza Techniki
Zagłębia Miedziowego. Te nowinki techniczne oraz działania innowacyjne miały
pokazać, że dynamika rozwoju i poszukiwania innowacji w naszej firmie
stanowią proces ciągły.”
tory papierowe, które były stosowane do badań na Księżycu. Były one tak skonstruowane, by mogły działać niezawodnie w bardzo
trudnych warunkach. Tak stworzoną aparaturę nazwaliśmy Elogor analogowy. Przy budowie tego systemu uczestniczył aktywnie
Pan inżynier Leon Łukaszewicz z całym zespołem.
Elogor był na tamte czasy sporym osiągnięciem i bardzo nowatorskim rozwiązaniem, które nie tylko dawało satysfakcję,
ale sprawiało też, że stawiane nam oczekiwania, zostały udanie spełnione! To nadało naszej pracy nowego rozpędu do dalszego
działania. Następnym etapem prac był już Elogor cyfrowy. Była to aparatura wykorzystująca już prawdziwe przetwarzanie cyfrowe z wykorzystaniem elementów komputerowych, które zastosowano do rejestracji i do opracowywania uzyskanych wyników.
W 2003 r. przyszedł z kolei czas na Elogora komputerowego, w pełni wykorzystującego już dostępne techniki komputerowe, zarówno do rejestracji, jak i do opracowywania danych. W następnych latach kontynuowano rozwój i doskonalenie tych systemów
w kierunku optymalizacji zapisu oraz jego interpretacji. Prace te są oczywiście dalej na bieżąco rozwijane i kontynuowane. Omawiany system sejsmiczny stanowi bardzo ważny element w zakresie nadzorowania bezpieczeństwa eksploatacji. Jego przydatność
jest niezaprzeczalna!
Czy opracowywane przez Zakład Doświadczalny, a następnie Spółkę INOVA rozwiązania i innowacje wyznaczały jakieś nowe standardy w czasie, w którym Pan tutaj pracował?
Zdecydowanie tak. Może szerzej powiem w tym miejscu o naszej działalności, jeżeli chodzi o elektrotechnikę, gdyż przez
wiele lat miałem przyjemność kierować działem elektrotechniki. Chciałbym więc wspomnieć o takich rozwiązaniach, w stosunku do
których zostały spełnione wysokie standardy, a na które było autentyczne zapotrzebowanie. Problemy związane z elektrycznością
dotyczyły szczególnie kompensacji mocy biernej. Kompensacja z kolei przyczynia się przede wszystkim do tego, że podnosi jakość
i powoduje oszczędność energii elektrycznej. Oszczędza się na inwestycjach, bo nie trzeba budować zbyt wielu linii przesyłowych.
Zwłaszcza w górnictwie, kompensacja oznacza również łatwiejszy rozruch silników elektrycznych. Takie rozwiązania, które powstawały w naszym Zakładzie spowodowały, że kompensacja stała się bardziej powszechna. Wspomnę w tym miejscu o jednym
z takich rozwiązań, które cieszyło się szczególnie dużym zainteresowaniem. Była to kompensacja indywidualna, dotycząca napędów przenośników taśmowych. Rozwiązanie to nadal jest bardzo efektywne, ponieważ pozwala w trudnych warunkach górniczych
w łatwiejszy sposób dokonać rozruchu napędów przenośników taśmowych. Za rozwiązania w zakresie kompensacji mocy biernej,
w 1999 r. Zakład Doświadczalny otrzymał złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To docenione rozwiązanie
z jednej strony było bardzo dojrzałe pod względem inżynieryjnym, a z drugiej strony – dawało bardzo konkretne efekty ekonomiczne w użytkowaniu.
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Przez pewien okres piastował Pan również stanowisko wiceprezesa. Jakie wyzwania stały wówczas przed Spółką INOVA?
Jak Pan wspomina tamten okres?
Wiceprezesem Zarządu zostałem na okres kilkunastu miesięcy. Chciałem wtedy wiele {uśmiech}. Miałem plan wykonania wielu zadań i jak już wcześniej powiedziałem – udało mi się w tym czasie powołać radę konsultacyjną i liczyłem na to,
że po jakimś czasie dyskusji i planów ustalanych na forum tej rady, uda mi się przekształcić je w konkretne kierunki działalności
Zakładu. Równocześnie starałem się uruchamiać i podejmować rozwiązania o największym stopniu innowacyjności, które mogłyby być
z powodzeniem przekazane do efektywnego stosowania w kopalniach. Aby zrealizować wyzwania, które stanęły wówczas przed
naszą Firmą, podjęliśmy między innymi szerokie działania zmierzające do energooszczędnego zasilania oddziałów wydobywczych.
Rozpoczęliśmy przygotowania do produkcji systemów sterowania Protos i Inovis. Opracowaliśmy koncepcję elektrycznych samojezdnych maszyn górniczych. Zostały uruchomione prace z zakresu selektywnego wybierania i flotowania łupków miedzionośnych,
a także ługowania odpadów flotacyjnych. Dalej były doskonalone i rozwijane systemy radiowej łączności trankingowej. Wspólnie
z kolegami, pod kierownictwem Pana inż. Jana Moszumańskiego pracowaliśmy nad doskonaleniem systemów łączności podziemnej DOTRA i DOTRA R, za które wcześniej otrzymaliśmy nagrodę Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego. Te nowinki techniczne
oraz działania innowacyjne miały pokazać, że dynamika rozwoju i poszukiwania innowacji w naszej firmie stanowią proces ciągły.
Patrząc z perspektywy czasu co dało Panu największą satysfakcję w pracy w Zakładzie Doświadczalnym, a później w Spółce INOVA?
Największą satysfakcję dało mi to, że znalazłem się w gronie tak przyjaznych oraz bardzo interesujących ludzi, którzy
z wielką pasją i oddaniem realizowali się w swojej pracy. Cieszę się, że mogłem z tymi koleżankami i kolegami podejmować prace
zespołowe i tworzyć to, co stanowiło także i moją pasję! Realizowane przez nas pomysły przynosiły mi dużo satysfakcji także z tego,
że udawało się je z sukcesami wdrożyć i że one nadal funkcjonują i rozwijają się! Tak bym to ocenił.
Czy utkwiło Panu w pamięci jakieś szczególne wydarzenie z okresu, w którym Pan tutaj pracował?
Czy jest taki dzień, do którego wraca Pan często w pamięci i pozytywnie go wspomina?
Powiedziałbym, że jest wiele takich dni, bo finalizacja tych rozwiązań, które po drodze udało się nam zainicjować
i realizować, zawsze przynosiła wielkie zadowolenie i radość. Można tu wymienić np. uruchamianie stacji sejsmicznych i oddawanie ich do ruchu. Było to też uruchamianie Górniczego Ośrodka Telewizyjnego, w sensie uruchamiania technicznego. Dawało to
również wiele zadowolenia i satysfakcji ludziom, którzy dzięki nam mogli po raz pierwszy oglądać telewizję satelitarną. Były to
również inne zdarzenia, które zapamiętałem z okresu mojej pracy. Na przykład po uruchomieniu systemu sejsmicznego z zapisem
magnetycznym, w prasie pojawiła się szeroka informacja o tym i wtedy nagle zadzwonił do mnie telefon z Komendy Milicji z pytaniem:

– „Co wy tam na tej stacji sejsmicznej robicie? Mnie się biurko trzęsie!
Co wy sobie wyobrażacie?!”
– co zapamiętałem dlatego, że zdziwiło mnie, iż ktoś mógł sobie skojarzyć, że system do pomiarów sejsmicznych to taki, który
generuje wstrząsy, a nie je rejestruje. To było takie irracjonalne i niecodzienne. Innym razem, gdy prowadziliśmy audycję w naszym
Górniczym Ośrodku Telewizyjnym, zdarzyło się tak, że pociąg jadący opodal (obok giełdy samochodowej) nagle się wykoleił. Myśmy
mieli swoją siedzibę obok stadionu, w budynku na 6 piętrze i z tego miejsca obserwowaliśmy te tory i tę katastrofę. Z wagonów,
które całkiem wypadły z szyn, wysypywał się cukier. Skierowaliśmy więc kamery na ten wykolejony pociąg, gdzie za chwilę zbiegli
się ludzie z taczkami, by zająć się tym cukrem. Wtedy też mieliśmy telefon z pretensjami:

– „Co wy pokazujecie, co to jest, co to za inscenizacja jakaś?!”
– bo nikt nie zorientował się, że to było na żywo. To taka telewizyjna przygoda. Utkwiły mi w pamięci również spotkania i narady
prowadzone przez Pana dyrektora Zastawnika. Pamiętam taką naradę dotyczącą rozwoju systemów sejsmicznych. Ważyły się wtedy
losy, czy nasze rozwiązanie o nazwie ELOGOR będzie wdrażane w kopalniach, czy raczej jego miejsce zajmie rozwiązanie konkurencyjne. Zwołano w tym celu wielką naradę, którą akurat poprowadził Pan dyrektor Zastawnik, będący wtedy dyrektorem ZB
i PM Cuprum. Pamiętam z jaką uwagą Pan Zastawnik słuchał naszych argumentów. Uważaliśmy, że zbudowany przez nas system
jest poprawny technicznie i na pewno spełni swoją rolę. Spotkanie zakończyło się dla nas wielkim sukcesem. Dzięki swoim zaletom
i nowatorskim rozwiązaniom, nasz system sejsmiczny został wysoko oceniony i w końcowym efekcie wdrożony do eksploatacji.
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WYWIAD Z PANEM LUDWIKIEM OSTROPOLSKIM
Ludwik Ostropolski,

po ukończeniu studiów na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej został zatrudniony
w Zakładzie Doświadczalnym KGHM w Lubinie kwietniu 1979 roku.
Brał czynny udział w opracowaniu i wdrażaniu do eksploatacji
samojezdnych maszyn górniczych dla cienkiego i grubego złoża. Współautor
kilkunastu patentów i wzorów użytkowych zastosowanych w KGHM.
Paweł Juszczak: Jak Pan wspomina swoje pierwsze lata pracy w Zakładzie Doświadczalnym?
Ludwik Ostropolski: Pracę w Zakładzie Doświadczalnym podjąłem
w 1979 r. w kwietniu. Wszystko było dla mnie wtedy nowe, ponieważ człowiek który
kończy studia, wyposażony jest tylko w wiedzę teoretyczną i na pewno jest zaskoczony tym wszystkim, co go później spotyka
w pracy. Oczywiście znałem parę zakładów pracy z praktyk studenckich, jednak było to coś zupełnie innego. Na pewno duże
wrażenie wywarł na mnie pierwszy zjazd pod ziemię, to było na ówczesnym Szybie Zachodnim Polkowic. Nigdy wcześniej nie
miałem okazji być w tego typu kopalni, więc pierwsze zjazdy pod ziemię były dla mnie czymś zupełnie nowym i zrobiły na
mnie duże wrażenie! Jednak zapamiętałem ten czas również jako okres wspaniałej przygody, gdyż miałem okazję pracować
z fantastycznymi ludźmi, mającymi dużą wiedzę i wiele energii. Byli to ludzie o naprawdę szerokich horyzontach i z dużym
doświadczeniem! Bardzo miło tych ludzi teraz wspominam i wiele się również od nich nauczyłem. Moi ówcześni współpracownicy
cechowali się głównie jedną ważną rzeczą – otóż nasz Zakład zajmował się wdrażaniem nowych maszyn, więc związani z tym
ludzie byli otwarci na nowości, potrafili z determinacją dążyć do osiągnięcia celu oraz przełamywali konwenanse i ludzkie opory.
Większość ludzi boi się przecież zmian i tego, co może nastąpić. Naturalną reakcją jest więc obawa przed zmianami, choć może
ten opór nie do końca jest świadomie artykułowany. Myślę, że jest to naturalne i ludzkie zachowanie. Dlatego obcowanie z ludźmi, którzy potrafili to robić i przełamywać bariery, było prawdziwą frajdą i wielką satysfakcją!
Jak Pan ocenia wybór pracy w tym Zakładzie z perspektywy lat?
Dzisiaj mogę stwierdzić, że niewiele jest osób mogących powiedzieć, że w swoim życiu robiły ciągle coś nowego oraz
spotykały się z nowymi rzeczami i technologiami, a także miały okazję ciągle poznawać nowych ludzi. Zadania które wtedy
wykonywaliśmy, były prowadzone we współpracy z różnymi ludźmi, a dla mnie było to o tyle ważne, że w tamtym okresie dostęp
do zachodnich technologii był bardzo ograniczony. Byliśmy więc grupą, która pracowała w polskim zakładzie, współpracując
jednak ze specjalistami z zagranicy. Współpracowaliśmy wtedy z takimi firmami jak: ATLAS COPCO, SECOMA, SALZGITTER, TAMROCK, itp. Wspomnienia te sięgają okresu, kiedy ta współpraca istniała i miała się dobrze, mimo że wtedy w Polsce współpraca
z firmami zachodnimi była mocno utrudniona i większość zakładów takiej współpracy w ogóle nie miała!
Czy czas przemian społecznych oraz tzw. pęknięcie „żelaznej kurtyny” miało wpływ na ówczesny Zakład Doświadczalny?
O tak! Kiedy był tworzony cały Kombinat, powstawał on w oparciu o technologie i doświadczenia firm zagranicznych.
Stosowane wtedy w Polsce technologie były ukierunkowane na wydobycie węgla. Natomiast jeżeli chodzi o rudy metali nieżelaznych, to owszem takie technologie istniały, ale były przestarzałe i niewątpliwie od samego początku Kombinat był nastawiony na
eksploatację i przeróbkę rudy w zupełnie inny sposób. Technologie były więc oparte na głównie zagranicznych doświadczeniach
w eksploatacji rud metali nieżelaznych, choć dostęp do tych technologii nie był może aż tak bezpośredni. Oczywiście wszystko
było wtedy utrudnione, jednak ten okres przejściowy był również bardzo pozytywny! Pamiętam na przykład, jak w początkach lat
80-tych ludzie byli pełni nadziei na nowości i zmiany, na poprawę wszystkiego! Oczywiście jednak całe lata 80-te to był również okres
bardzo trudny, w szczególności jeśli chodzi o zwykłe życie i dostęp do towarów. To się również odbijało na działalności naszej firmy.
Pewne rzeczy były trudnodostępne i siłą rzeczy stosowało się wtedy dużo zamienników, choć na zachodzie takie rzeczy były do
kupienia dosłownie „od ręki”!
Co dało Panu największą satysfakcję w pracy w Zakładzie Doświadczalnym?
Nie chciałbym wyróżniać jakiegoś jednego zdarzenia, bo tych momentów było wiele. Dla mnie osobiście największą war-
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tością byli ludzie i moją satysfakcją było, gdy Ci ludzie nawet w swoich trudnych okresach w życiu potrafili docenić i odczuć to, że nie
są sami, że są z nimi znajomi i koledzy! Takich momentów było bardzo wiele! Była w nas euforia, entuzjazm i nadzieja na zmiany,
na to że będzie lepiej! Oczywiście większość z nas nie była w stanie przewidzieć jak to wszystko się potoczy. Towarzyszyło nam
również uczucie lęku przed tym, co może się wydarzyć. Lata 80-te to z pewnością był trudny okres, ale jednocześnie z perspektywy
czasu można go jednak określić jako okres pozytywny. Dziś łatwo jest historykom mówić, że gdybyśmy wtedy podejmowali takie,
a nie inne decyzje, to byłoby lepiej. Z perspektywy czasu zbyt łatwo się pewne zdarzenia ocenia! Jeśli jednak człowiek w danym
momencie musi podjąć jakąś decyzję tu i teraz, to zwykle targają nim rozterki i nie do końca jest przekonany, że to co wybiera jest
w pełni słuszne i najlepsze. Myślę, że tak jest zawsze i to dobrze! Byłoby źle, gdyby ktoś z góry wiedział, że dane sprawy potoczą
się w taki, a nie inny sposób. Życie byłoby wtedy nudne!
Czy pamięta/wspomina Pan jakiś jeden wyjątkowy dzień z tamtego okresu?
Przez całe swoje życie zawodowe zajmowałem się rzeczami, które były związane z ryzykiem i przełamywaniem oporów –
mówię tu o wdrażaniu nowych rzeczy – i takie sytuacje były dosyć częste. W zasadzie jest tak, że jak się jest osobą młodą, to myśli się
wtedy raczej o tym co będzie, a nie o tym co było. Ja nigdy takich starych wspomnień nawet nie próbowałem reaktywować. Dla mnie
ważne jest to, co jest teraz i co będzie. Więcej takich osobliwych i ważnych chwil oraz momentów mam z życia osobistego, choćby
narodziny dziecka. Ale proszę mi wierzyć, że uruchomienie jakiejś nowej maszyny, czy wdrożenie jakiejś technologii – wszystko
to wiąże się z istotnymi uczuciami dla każdej osoby, która bierze w tym udział, więc także i dla mnie. Trzeba jednak pamiętać,
że nie mówimy tu o rzeczach, które były i są tworzone przez pojedynczego człowieka. W dzisiejszym świecie większość rzeczy jest
tworzona przez zespoły ludzi. Tak było również przed laty u nas w Firmie. Naprawdę istotne rzeczy tworzyły się przy tym w dosyć
dużym stresie! Zawsze jest bowiem tak, że podczas tworzenia nowych rzeczy pojawiają się nieoczekiwane problemy. Jak już się
coś pokonuje, to jest oczywiście satysfakcja i wiąże się to zazwyczaj z dużym zmęczeniem. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby
powstawało coś nowego i nie było z tym jakichkolwiek problemów! Może zdarzały się takie pojedyncze historie. Najczęściej wiązało
się to z podniesionym poziomem adrenaliny i dużym zmęczeniem.
Jak Pan wspomina okres czasu, w którym piastował stanowisko Prezesa?
Czy stawiał Pan wtedy na jakiś konkretny styl zarządzania Zakładem oraz ludźmi ?
To zawsze się odbywało na podstawie współpracy z innymi pracownikami. A to, że miałem okazję w pewnym okresie
pracować najpierw jako Dyrektor, a później jako Prezes tej Spółki – stanowiło dla mnie spore wyróżnienie, ale jednocześnie i dużą
odpowiedzialność za losy swoich koleżanek i kolegów! Zarządzanie Zakładem, a później Spółką było trudne, ponieważ to była
Firma, w której było wiele różnych branż. Ja zostałem dyrektorem w 1990 r. i wtedy w naszym Zakładzie było kilka Wydziałów,
tj. Wydział: Mechanizacji, Elektryfikacji, Górniczy, Chemii, Przeróbki, a także Atestacja. I to nie jest tak, że w tym samym czasie
wszędzie było dobrze! Niestety, albo na szczęście było tak, że w momencie, kiedy jeden z wydziałów miał zdecydowanie dobrą
sytuację, to innemu zgoła inaczej się wiodło, jednak przez to że Zakład silnie „stał na czterech nogach”, łatwiej mu było przetrwać
trudne sytuacje w niektórych Oddziałach. Oczywiście trzeba też mocno podkreślić, że nasza praca była zespołowa, a na pierwszym
miejscu zawsze byli ludzie, ale nie w kategoriach interesu pojedynczej osoby, lecz całego zespołu! Muszę powiedzieć, że chyba
największą wartością tej Firmy było to, że ludzie niezależnie od tego jakie mieli przekonania – zarówno zawodowe jak i polityczne – potrafili jednak zawsze się dogadywać i to jest ten element, który najbardziej sobie od zawsze ceniłem! Wtedy, gdy to
było potrzebne, to ludzie się tez i sprzeczali i to czasem dosyć mocno! Jednak choć czasem były to dyskusje trudne, to i tak zawsze
potrafiliśmy dojść do jakiegoś konsensusu i to była wartość największa! Zawsze przyświecało nam bowiem głównie to, by się rozwijać i wprowadzać nowości, choć nie mogę powiedzieć, że wszystkie przedsięwzięcia były do końca trafione. Jednak w większości
przypadków tak właśnie było!
Zakład Doświadczalny powstał głównie po to, by od podstaw tworzyć i wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz mechanizmy poprawiające bezpieczeństwo do nowopowstających kopalni. Czy z perspektywy lat można stwierdzić, że Zakład wywiązał się z powierzonych mu zadań ?
Tak. Od samego początku zajmowaliśmy się tym, by opracowywać, a później udoskonalać i wdrażać technologie wydobycia, a później również przeróbki rud metali nieżelaznych, w tym wypadku rud, które zawierały głównie miedź, ale nie tylko.
Oczywiście to była podstawa i na początku, zanim ja jeszcze zacząłem tam pracować, to były właśnie główne cele. Stworzono system
wydobycia złoża systemami filarowo-komorowymi, opracowano taką, a nie inną przeróbkę rudy itp., przy czym, te technologie były
na początku próbowane i wdrażane w Zakładzie Doświadczalnym w skali mikro, a dopiero później na tej podstawie były budowane
i organizowane kopalnie. Oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś coś stworzy, to pozostanie to już na długie lata dobre i niezmienne,
przez cały czas trwają bowiem prace zmierzające do modernizacji, obniżania kosztów wydobycia i przeróbki rudy, poprawy bezpie24

czeństwa itp. W tych pracach nasz Zakład Doświadczalny cały czas brał udział. Chcę jednak podkreślić, że była to praca zespołowa
i nie wszystko powstawało tylko i wyłącznie dzięki pracownikom z naszego Zakładu. Zawsze bowiem była współpraca z osobami
najpierw z Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, a później z KGHM Polska Miedź S.A. i na pewno był to przepływ informacji
w jedną i drugą stronę, który idealnie pozwalał, by pewne rzeczy rozwijać. Raz jeszcze jednak podkreślę – nie jest to tylko zasługa
pracowników naszego Zakładu Doświadczalnego, ale wszystkich którzy pracowali w KGHM-ie.
Czy ma Pan w pamięci jakieś szczególne innowacyjne rozwiązanie i związane z nim jakieś wyjątkowe wspomnienia?
Było wiele takich rozwiązań! Mogę powiedzieć, że uczestniczyliśmy we wdrażaniu maszyn dla tzw. „Grubego Złoża”,
którego „miąższość” wynosiła 12-20 m. Uczestniczyliśmy również we wdrażaniu maszyn,
które były przeznaczone do złóż niskich. Ważnym zadaniem były prace związane z realizacją projektu „hydraulizacji” kopalń. Wcześniej powszechnie stosowane były tzw. napędy pneumatyczne, które charakteryzują się dosyć niską sprawnością. Użytkowanie takich
urządzeń wiązało się z wysokim poziomem hałasu i było uciążliwie dla obsługi. Były
też próby podejmowane z wykonaniem i z wdrożeniem ładowarek i wozów odstawczych
z napędem elektrycznym, te jednak nie znalazły się potem w powszechnym użyciu.
Wspomnę tu także o wdrożeniu w samojezdnych maszynach górniczych konstrukcji
ochronnych kabin operatora (tzw. „daszków”), co w istotny sposób zwiększyło bezpieczeństwo pracy. Zresztą program związany z umaszynowieniem prac niebezpiecznych był
stale i na bieżąco modyfikowany.
Czy w Oddziale Mechanizacji maszyny były budowane od podstaw, czy trafiały tam też
gotowe maszyny jedynie w celu modernizacji?
Na samym początku były to maszyny sprowadzane, ale później były to już maszyny
zaprojektowane i wyprodukowane od podstaw w Zakładzie, oczywiście mówię o pierwszych egzemplarzach. Nasz Zakład wykonywał prototypy, a później przekazywał je do produkcji zgodnie z poleceniem Zarządu Kombinatu do innych oddziałów kombinackich. Natomiast po 1990 r. musieliśmy zarabiać na siebie i wtedy wykonywaliśmy nie tylko egzemplarze prototypowe, ale również
i krótkie serie maszyn. Wykonywaliśmy też maszyny dla firm kombinackich, które potem wykorzystywały je na budowie tuneli na
całym świecie. Rozpoczęliśmy od maszyn wykonywanych dla PeBeKa - Lubin, w ramach kontraktu na budowę tunelu w Algerii.
Później nasze maszyny były stosowane na budowach tuneli w Grecji, Turcji, Izraelu, ale także w Hongkongu. Robiliśmy również
specjalistyczne maszyny, które były wykorzystywane w kopalni soli w Kłodawie i w kamieniołomach.
Czy ówczesne maszyny górnicze wykonywane przez Zakład Doświadczalny, wyznaczały jakieś nowe standardy w okresie kiedy
powstawały?
W technice na pewno są wynalazki i rozwiązania, które narzucają jakieś nowe kierunki rozwoju. W większości
przypadków firmy stosują rozwiązania, które są modyfikacją i udoskonaleniem tego co zrobił już ktoś inny. My postępowaliśmy
podobnie. Oczywiście powstawały również rzeczy, które były w jakichś tam fragmentach nowe/nowatorskie. Były również rozwiązania, które przyjmowały od nas firmy z Zachodu, ale nie były to wg mnie rzeczy nowatorskie typu wynalazek „koła”, bo takich na
pewno nie było. Kiedy wprowadzaliśmy konstrukcje ochronne kabin operatora (tzw. „daszki”), to nie było jeszcze wtedy jakiś obowiązujących standardów dotyczących energii, jaką taka osłona musi przyjąć. U nas zostało to jednak opracowane i to my zaczęliśmy
w KGHM-ie akcję wdrażania tych konstrukcji ochronnych. Musieliśmy pokonać bariery psychologiczne ze strony operatorów, którzy
na początku nie za bardzo chcieli ich używać. Dopiero zdarzenia, które potwierdziły, że naprawdę takie „daszki” mogą ochronić
zdrowie i życie ludzi zmieniło nastawienie, i po paru latach nawet nikt sobie już nie wyobrażał, żeby bez takiej ochrony funkcjonować! Ale trzeba też zaznaczyć, że osłony operatora, jako takie w różnych innych gałęziach przemysłu już funkcjonowały, więc nie
można twierdzić, że ktoś tu wymyślił coś zupełnie nieznanego! Jednak na pewno forma i parametry niektórych urządzeń zostały
opracowane właśnie u nas, np. kwestie dotyczące przyjęcia odpowiedniej energii itp. Wdrożenie maszyn z tzw. „ramą teleskopową”,
przyśpieszyło z kolei drążenie wyrobisk głównych. Powstało u nas aż kilkadziesiąt takich maszyn i były one wykorzystywane głównie przez firmę PeBeKa. Wcześniej robiono to przy użyciu dwóch rodzajów maszyn – kotwiarek i wiertnic, a my wprowadziliśmy
wspólnie z nimi maszynę, która była uniwersalna, co pozwalało wydajnie skrócić czas drążenia wyrobisk! Takich rzeczy na pewno
było sporo i chcę podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz – zawsze odbywało się to we współpracy naszych pracowników oraz
przyszłych użytkowników, którzy precyzowali swoje wymagania i oczekiwania, a w trakcie powstawania prototypów wnosili dodatkowe cenne uwagi, które pozwalały przystosować te maszyny w sposób optymalny do ich indywidualnych oczekiwań.
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WYWIAD Z PANEM JANEM MOSZUMAŃSKIM
Jan Moszumański, zatrudniony od 1978 roku do dzisiaj
w Zakładzie Doświadczalnym KGHM w Lubinie – obecnie INOVA Spółka z o.o.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery zawodowej od referenta do dyrektora. Brał czynny
udział w opracowywaniu, wdrażaniu, rozwijaniu i serwisowaniu systemów łączności radiowej i transmisji danych dla potrzeb KGHM.
Współautor systemów łączności radiowej konwencjonalnej i trankingowej na powierzchni, w szybach i na dole kopalń miedzi oraz systemów bezpieczeństwa, sterowania i transmisji danych w tym kilku patentów i artykułów
w prasie technicznej.
Paweł Juszczak: Jak to się stało, że związał Pan swoje życie zawodowe z Zakładem
Doświadczalnym? Czy była to kwestia przypadku, czy może wcześniej ustalona droga?
Jan Moszumański: To była całkowicie kwestia przypadku. W czasie ostatniego
roku studiów poszukując pracy, natknąłem się na uczelni na ofertę Zakładu Doświadczalnego, w której napisano, że poszukuje się
kogoś, kto będzie rozwiązywał problemy łączności pod ziemią. Na początku maja wybrałem się do tej Firmy. Po przyjeździe rozmawiałem ze swoim późniejszym szefem. Okazało się, że zatrudnią mnie po ukończeniu studiów. Dlatego podpisałem wtedy jedynie
umowę przedwstępną, w której obiecano, że Zakład przyjmie mnie do pracy zaraz po studiach oraz że mogę liczyć na wcześniejsze
otrzymanie mieszkania, tj. w granicach 3-4 lat. Pochodzę ze Świebodzic pod Wałbrzychem, a tutaj nie miałem ani rodziny, ani
żadnego lokum i potrzebowałem zakwaterowania. Zaraz po uzyskaniu dyplomu, po wakacjach powróciłem tu i od października
1978 roku podjąłem pracę.
Czy stanowisko, na które został Pan zatrudniony było zgodne ze specjalizacją zrobioną na studiach?
Tak. Skończyłem wydział elektroniki kierunek telekomunikacja. Zajmowałem się więc łącznością przewodową i częściowo
także bezprzewodową. Jest zwykle tak, że nigdy idealnie nie trafi się ze studiami w 100% w późniejsze zatrudnienie. Jednak
w moim przypadku pokryło się to znacząco z nauką na studiach. Moja praca polegała na zajmowaniu się łącznością, a konkretnie
– łącznością podziemną radiową.
Jak Pan wspomina pierwsze lata pracy zawodowej?
Zaczynałem od referenta, przy czym pierwsze 1-2 miesiące pracy to było głównie zapoznawanie się z firmą i dokumentacją techniczną, a także z urządzeniami na powierzchni. Po raz pierwszy zjechałem z kolegą pod ziemię na ZG Lubin. Mieliśmy
wtedy ze sobą spory bagaż - sam radiotelefon w metalowej skrzynce ważył chyba z 15 kg. Trzeba było zwieźć go na dół, zamontować
na maszynie i uruchomić. Takie były pierwsze zjazdy na oddział G4, gdzie zakładaliśmy łączność S-450, czyli taki system radiowy
oparty o przekaźniki, które przekazywały sygnał coraz dalej. W sumie wtedy tych przekaźników mogło być 7, plus stacja bazowa
w komorze. Takie były początki mojej pracy.
Jak z perspektywy wielu minionych lat ocenia Pan swoją decyzję o podjęciu pracy w tym właśnie Zakładzie?
Wtedy planowałem, że ta praca nie będzie na długo, może na 3-4 lata. Planowałem zmienić tę pracę. Jednak tak się wciągnąłem, że w sumie zrobiło się z tego dzisiaj 30-40 lat {śmiech}. Nie żałuję jednak tych lat, bo tu w Firmie zawsze coś się działo,
nie było monotonii, zawsze były nowe wyzwania, tematy, coraz więcej problemów i wielkie urozmaicenie. Praca tu zmuszała do
ciągłego samokształcenia i nieustannej aktualizacji wiedzy. Miałem też wielką możliwość sprawdzania się w praktyce - w przemyśle. Była to praca w małej Firmie, jednak wchodzącej w skład wielkiego, nawet międzynarodowego (jak się okazało) koncernu, co
mnie jeszcze bardziej związało. Nie bez znaczenia byli też wspaniali ludzie, których tu spotkałem i z którymi przyszło mi pracować
i współpracować.
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Jaki wpływ na górnictwo miała działalność Zakładu Doświadczalnego w okresie powstających kopalni Legnicko – Głogowskiego
Okręgu Miedziowego?
Patrząc z perspektywy czasu na działalność Zakładu Doświadczalnego - obecnie Spółka INOVA - można powiedzieć, że
dla KGHM-u wszystko się tu zaczęło. Tu powstawały nowe maszyny i urządzenia, nowe technologie – system filarowo-komorowego wydobycia, ładowarki, spychy i wiertarki. Tu zapoczątkowano i doskonalono systemy obserwacji sejsmicznych, a także inicjowano wdrażanie tego wszystkiego. Tu stworzono wielkie laboratorium chemiczne, zakład przeróbczy, który udoskonalał różne
technologie. Tu powstawały nowatorskie urządzenia elektryczne jak: rozdzielnice, kompensatory mocy biernej, zapalarki, zdalne
sterowanie tam wentylacyjnych oraz systemy łączności radiowej na powierzchni i pod ziemią. Firma była nie tylko zarodkiem
wszystkich nowych rozwiązań, zarówno pod kątem poprawy organizacji pracy, ekonomii, jak i bezpieczeństwa, ale brała też udział
w szkoleniach, jakie się tu odbywały. Była takim ośrodkiem kształcącym kadry oraz centrum wiedzy, w którym wiele osób nabywało
praktykę, stawiało swoje pierwsze kroki, by później przejść do kopalń. W kopalniach ludzie ci dochodzili z kolei do bardzo wysokich
stanowisk, ponieważ zdobyte tu wielopłaszczyznowe doświadczenie czyniło ich cennymi pracownikami. W kopalniach lepiej płacili,
więc ludzi ciągnęło, by właśnie tam pracować. Tu w Firmie może mniej płacili, za to praca była jednak ciekawsza i można się było
o wiele więcej nauczyć, zdobyć większe doświadczenie, takie nie do zastąpienia, które później owocowało przy różnych projektach
i podejmowaniu decyzji strategicznych. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wielu naszych pracowników obroniło stopień doktora.
Czy wydarzenia z przełomu lat 80. i 90., okres głębokich przemian społecznych oraz tzw. upadek żelaznej kurtyny miały wpływ na
ówczesny Zakład Doświadczalny oraz jego działalność ?
Zdarzenia te miały wpływ. Nasz Zakład, tak jak i inne firmy, który uczestniczył we wszystkich przemianach społecznych,
tym bardziej, że wiele rzeczy robiło się społecznie. Pamiętam np. pewną sobotnią akcję, kiedy to grabiliśmy trawniki na Przylesiu,
by pomóc uporządkować teren wokół nowo budującego się osiedla mieszkaniowego {uśmiech}. Taki czyn społeczny kończył się
potem piknikiem z wojskową kuchnią polową. W tamtym okresie wszyscy ochoczo wiosną wychodzili na teren wokół firmy, dostawali
grabki i taczki i grabili stare liście wokół budynków, w których na co dzień pracowali. Taka pomoc była na porządku dziennym.
Był to również okres kiedy rozpoczęliśmy nawiązywać współpracę z firmami zagranicznymi. Pierwszą firmą, z którą zaczęliśmy
taką współpracę przez przedstawicielstwo firmy AEG w Katowicach, był niemiecki oddział tej firmy w Ulm, który zajmował się
profesjonalną łącznością radiową. Przygotowaliśmy ofertę współpracy z tą firmą, dotyczącą wymiany sprzętu i systemu radiołączności dla przemysłowej linii kolejowej Pol-Miedź Trans. Niestety ten projekt nie został jednak z różnych powodów zrealizowany,
ale dzięki tej współpracy i kontaktom, nawiązaliśmy współpracę z firmą holenderską Rohill. I ta współpraca była już bardziej
owocna. Zbudowaliśmy wspólnie dużą sieć radiowej łączności trankingowej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM),
gdzie infrastruktura sieciowa była produkcji właśnie tej firmy. Odbywała się też wymiana szkoleniowa z tą firmą, w ramach której
byliśmy u nich na szkoleniu. Wiele nauczyliśmy się od nich. Uczestniczyliśmy również w uruchomieniu i obsłudze tablicy świetlnej
na poprzednim stadionie sportowym Zagłębia Lubin. Tablica ta miała żarówkowe piksele, takie były wtedy matryce. Choć głównym
inwestorem była tu kopalnia Rudna, to firma podwykonawcza z Budapesztu realizowała przy naszej współpracy ten projekt. Później nastąpił bum gospodarczy, pojawił się Internet i zaczęła się współpraca z wieloma innymi firmami. Spotkania z innymi firmami
następowały również poprzez nasz udział w różnych konferencjach naukowo-technicznych związanych z elektroniką i łącznością.
Wiele firm zaczęło się na nich wtedy pokazywać, by szukać nowych kontaktów i współpracy. Przeszliśmy też całe przewartościowanie,
bo kłopotem w tamtych czasach była możliwość np. zakupu czegokolwiek. Na wiele rzeczy trzeba było czekać, zdobywać to w różny
sposób i długo gromadzić, robić nawet takie nieformalne zapasy. Potem nastąpił przełom i wszystko co było potrzebne, można już
było kupić bez ograniczeń, trzeba tylko było mieć na to pieniądze, zarobić na to i odpowiednio to spożytkować. Takim przełomem
w drugiej połowie lat 90., było przejście z radiotelefonów zwykłych krajowych, na telefony zagraniczne Motorola i współpraca
z firmą Motorola, która zaczęła się rozwijać poprzez firmę CONSORTIA. Wtedy praktycznie ¾, czyli 80% radiotelefonów zostało
wymienionych na aparaty właśnie firmy Motorola.
Czy opracowane i wdrożone przez Zakład Doświadczalny do kopalni rozwiązania z szeroko pojętej tematyki łączności wyznaczały
w momencie powstania jakieś nowe standardy?
Jak najbardziej! Byliśmy wtedy na przykład jednymi z pierwszych, którzy zastosowali rankingowy system łączności, właśnie dzięki współpracy z Holendrami i firmą amerykańską Motorolą. Pierwsze standardy sieci automatycznych trankingowych pojawiły się w latach 90-tych. Dokładnie w 1995 r. rozpoczęliśmy budowę takiej stacji w ZG Rudna. Później tak się to rozwinęło, że
w ciągu 3-4 lat mieliśmy prawie tysiąc, czy nawet ponad tysiąc abonentów tej sieci i dostaliśmy jako operator tej sieci oficjalną koncesję
z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na działalność telekomunikacyjną. Inni używali w tym czasie zwykłych radiotelefonów, a myśmy już używali radiotelefonów automatycznych (sieci automatyczne). Kiedyś połączenia odbywały się za pomocą centrali ręcznej,

27

gdzie była telefonistka tzw. awizo, a myśmy przeszli już na system automatyczny. Tak jak to mamy obecnie – wybieramy numer
i łączymy się z kimś przez telefon np. komórkowy. Taki był właśnie przełom w radiokomunikacji czyli wejście w automatyczne sieci
trankingowe. To później zaowocowało! Powrót do rozwiązania problemu łączności dołowej spowodował bowiem, że zaimplementowaliśmy tę już dostępną technologię do naszego systemu. Nawiązaliśmy wtedy współpracę (po 2000 r.) z firmą MINECOM
z Australii, która udostępniła nam technologię przewodu promieniującego, a my z kolei powiązaliśmy technikę propagacyjną
antenową z wykorzystaniem technologii przewodu promieniującego z infrastrukturą i z naszą siecią o strukturze trankingowej.
I tak właśnie powstała DOTRA i pierwsza instalacja z jej wykorzystaniem. Zamontowaliśmy dzięki temu w 2002 r. na Kopalni Lubin
pierwszy taki system na przewozie szynowym, o długości ok. 18-20 km. W następnych latach 2003-2004 rozpoczęliśmy budowę
podobnej instalacji na przewozie szynowym w kopalni Polkowice-Sieroszowice, co dało podwaliny tej właściwej DOTRZE, której
realizację rozpoczęliśmy w 2006 r.
Patrząc z perspektywy lat, co dawało Panu i daje do dzisiaj największą satysfakcję z pracy w Zakładzie Doświadczalnym i teraźniejszej Spółce INOVA?
Przede wszystkim to, że widać efekty tej pracy, że włożona praca oraz wysiłek i trud stał się komuś przydatny, ktoś z tego
korzysta do dzisiaj i jest mu to potrzebne. To co robiliśmy, nie zostało odłożone na półkę, nie stało się nikomu niepotrzebną rzeczą.
Satysfakcjonuje także i to, że wciąż są nowe problemy do rozwiązania, nowe zadania i sytuacje. Rozwiązanie każdego, nawet
najmniejszego problemu daje przecież satysfakcję, że coś się pokonało i zrobiło, że komuś jest to przydatne i ten ktoś chce w ogóle
z tego korzystać! No i to szczęście, że spotkałem tu ludzi, którzy z taką wielką pasją robią również to ca ja. To jest ten cały plus!
Czy istnieje takie dzień lub wydarzenie, do którego sentymentalnie powraca Pan w pamięci?
Nie ma może takiego jednego dnia, bo tych dni było raczej więcej. Ale na pewno takim momentem był dzień, w którym
udało się nam uruchomić pierwszą DOTRĘ na dole w kopalni i nawiązać współpracę z firmą z Australii, bo to była jednak duża
odległość. Zostawaliśmy wtedy w pracy nawet do godziny 24:00 w nocy, żeby móc zadzwonić do nich, bo w Australii akurat był ranek i można było wtedy z nimi przez telefon porozmawiać. Nie było jeszcze takiego rozwiniętego Internetu, co ułatwiłoby kontakt
o każdej porze. Czasem potrzebny był też kontakt bezpośredni. Były też inne ciekawe epizody, jak chociażby nasze uczestnictwo
na poprzednim Stadionie Zagłębia Lubin w uruchomieniu wszystkich tablic wizualnych. Nasza firma, a w szczególności nasz dział,
brał również udział w budowie lokalnej Telewizji Lubin, która była jedną z pierwszych telewizji lokalnych wówczas. Powstała nawet
o kilka miesięcy wcześniej, niż TV studencka we Wrocławiu. W porozumieniu z ośrodkiem nadawczym we Wrocławiu, wypożyczono
nam wtedy jakiś rezerwowy przekaźnik, który pochodził gdzieś z Lubawki, a my go postawiliśmy na stadionie i transmitowaliśmy
na początku program satelitarny. Nasza lokalna społeczność była wtedy bardzo chłonna takich informacji i płynącej z tego wiedzy.
Nagle otworzyliśmy okno na innych ludzi i lepszy świat, ten zza „żelaznej kurtyny”. Ta telewizja miała więc straszne wzięcie!
Zaraz potem, najpierw raz w miesiącu, a później raz w tygodniu, zaczęliśmy dodatkowo nadawać własny, krótki program lokalny,
który pojawiał się zaraz po wiadomościach lokalnych. Wtedy puściliśmy też pierwszy program z okazji Barbórki, już nie pamiętam
w którym to było roku, może w 1989 lub 1990 r. Program ten był robiony wspólnie w ramach współpracy KGHM-u z Ośrodkiem
Telewizji Wrocław. Miłym zaskoczeniem {uśmiech} był moment, gdy ogłosiliśmy – i to nie płatny, tylko społeczny – nabór na Panie
spikerki. Wtedy tych Pań tyle się do nas zgłosiło, że nastąpiło wręcz przerażenie {śmiech}, że jest aż tyle chętnych!
Czy opracowane tutaj innowacyjne rozwiązania techniczne i nowości znalazły zastosowanie w innych firmach i zakładach pracy?
Zdecydowanie tak! Do dnia dzisiejszego na tych wszystkich innowacjach pracują kamieniołomy z okolic Złotoryi i Jawora,
nasze ratownictwo i nasza służba zdrowia, choć już w tej chwili nie ma transportu sanitarnego i w związku z tym łączność wygląda
inaczej, ponieważ opiera się głównie o telefonię komórkową. Jednak służby kolejowe nadal pracują w oparciu o nasze rozwiązania, które zresztą dalej rozwijamy i modernizujemy, proponując naszym klientom różne nowe technologie i funkcjonalności.
Uwzględniamy więc to, co się pojawia na rynku i co można wykonać w oparciu o dostępne komponenty. Usprawniamy również
nowe technologie, bo ważny jest przecież dalszy rozwój i udogodnienia. Uwzględniamy przy tym indywidualne potrzeby naszych
klientów. Mamy przeróżne uprawnienia, robimy więc także naprawy radiotelefonów kolejowych, które mają system radioskopu itd.
Specjalizujemy się w profesjonalnej łączności radiotelefonicznej. To jest nasza główna nisza rynkowa, w której się obracamy. Nasze
systemy radiotelefoniczne pracują na powierzchni, w szybach i pod ziemią.
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Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty
Świadectwem wysokiej jakości oferowanych przez Spółkę INOVA usług są nagrody i wyróżnienia, które przyznawane
nam są za liczne osiągnięcia. Każda gratyfikacja jest dla nas zachętą do dalszej pracy nad doskonaleniem i podnoszeniem jakości
naszych produktów i usług. Poniżej przedstawiamy wybrane nagrody i wyróżnienia:

•
•

Nagroda Ministra za wdrożenie głowic kotwiowych z żeliwa ciągliwego.
Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich za kompensator mocy biernej SN.

Uzyskanie przez Spółkę nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki :
• nagroda NOT III stopnia za rozwiązanie n/t „System dyspozytorskiej łączności radiowej LGOM-net”,
• nagroda NOT III stopnia za rozwiązanie n/t  „Automatyczna wieżyczka kotwiąca typu RA”,
• nagroda NOT III stopnia n/t  „Kapsułowa kabina klimatyzowana”,
• wyróżnienie za rozwiązanie n/t  „Wieżyczka kotwiąca typu RWK”.
• Uzyskanie tytułu Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego za rozwiązanie
      „System radiowy z kablem promieniującym DOTRA do łączności w wyrobiskach górniczych”.
• Uzyskanie tytułu Wicemistrza Techniki Zagłębia Miedziowego za rozwiązanie
      „Spycharka gąsienicowa typu SPK- 4”.

Dyplom Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego
za rok 2003 dla INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. zespół w składzie:

Dyplom Wicemistrza Techniki Zagłębia
Miedziowego za rok 2004 dla INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. zespół w składzie:

•

mgr inż. Jan Moszumański

•

mgr inż. Jerzy Tenerowicz

•
•

mgr inż. Andrzej Kowal
mgr inż. Jerzy Gołos

•
•

mgr inż. Leon Budziłowicz
mgr inż. Jan Moszumański

•
•

inż. Tomasz Opala
inż. Stanisław Stec

•
•

inż. Waldemar Jakubowski
inż. Tomasz Opala

•

technik elektryk Artur Butryn

•

techn. Artur Butryn

•
•

inż. Zenon Grzyb
technik elektronik Stanisław Garłowski

•
•

techn. Janusz Wawiórko
techn. Remigiusz Pomykała

•
•

mgr inż. Karol Nowieki
technik elektryk Remigiusz Pomykała

•

technik elektryk Janusz Wawiórko
za rozwiązanie System radiowy z kablem
promieniującym „DOTRA” do łączności
w wyrobiskach górniczych.

za rozwiązanie Radiowy system łączności
dla służb ratowniczych DOTRA-R.
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Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
techniki w roku 2005 dla INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. zespół w składzie:

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
techniki w roku 2005 dla INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. zespół w składzie:

•

inż. Artur Butryn

•

mgr inż. Wiktor Bociek

•

mgr inż. Marcin Czyżewski

•

techn. Stanisław Garłowski

•

mgr inż. Tomasz Gawek

•

inż. Adam Kolano

•

techn. Wiesław Joniec

•

techn. Jan Kuziak

•

mgr inż. Antoni Juroszek

•

mgr inż. Jan Moszumański

•
•

mgr inż. Kamil Kasprzyk
inż. Jarosław Kreis

•

mgr inż. Lech Sieczko

•
•

dr inż. Tadeusz Legierski
mgr inż. Jan Moszumański

•

inż. Tomasz Opala

•

techn. Remigiusz Pomykała

•

techn. Janusz Wawiórko
za rozwiązanie System zdalnego
sterowania i monitorowania obiektów
wodnych.

LAUR INNOWACYJNOŚCI DLA INOVA SPÓŁKA Z O.O. 2012
„Złoty Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica
w kategorii „transport i komunikacja” za projekt „Automatyczna podnoszona tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem
ZET-S OKO” realizowany we współpracy z KGHM Polska Miedź
S.A.
Konkurs „Laur Innowacyjności” organizowany jest
przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną
Organizację Techniczną. „Laur Innowacyjności” im. Stanisława
Staszica jest nagrodą dla firm, które z powodzeniem zapewniającym wymierne efekty i sukces gospodarczy wdrożyły innowacyjne projekty i wynalazki.

za rozwiązanie System transmisji danych
dla układów pomiarowych energii
elektrycznej w O. Huta Miedzi Legnica.

Wyróżnienie w konkursie Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego za rok 2007 dla INOVA Centrum
Innowacji Technicznych Sp. z o.o. zespół w składzie:

•

prof. dr hab. Inż. Jan Zawilak

•

mgr inż. Krzysztof Madej

•

mgr inż. Piotr Kania

•

mgr inż. Jan Moszumański

•

mgr inż. Zbigniew Sułkowski
za rozwiązanie Górnicza stacja transformatorowa przewoźna.

GAZELA BIZNESU 2012 DLA INOVA SPÓŁKA Z.O.O.
Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.
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KONKURS MISTRZA TECHNIKI NOT ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
31 maja 2012 roku INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. została wyróżniona w „Konkursie Mistrza
Techniki NOT Zagłębia Miedziowego” za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie techniki w roku 2010/2011 za „Automatyczną
podnoszoną tamę wentylacyjną typu OKO o wymiarach 2,5 m
x 4,5 m ze sterowaniem.

WYRÓŻNIENIE DLA INOVA SPÓŁKA Z O.O. ZA PROJEKT
SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RATOWNICZEJ „RATRA”
INOVA Spółka z o.o. znalazła się wśród laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2013” za projekt System łączności ratowniczej „RATRA”.

„DOLNOŚLĄSKI GRYF – NAGRODA GOSPODARCZA”
- INOVA Spółka z o.o. nominowana do konkursu
INOVA Spółka z o.o. wzięła udział w X Jubileuszowej edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Organizatorem przedsięwzięcia była Zachodnia
Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Polska Miedź oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a Honorowe Patronaty nad konkursem objęli Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie
nominacji dla INOVA Spółka z o.o. w kategorii: „Przedsiębiorstwo: za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa
średniego i dużego” miało miejsce 21 października 2013 r.
Nagroda Gospodarcza Dolnośląski Gryf od 10 lat przyznawana jest za najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Promuje innowacyjność i dynamikę rozwoju dolnośląskich firm, docenia zaangażowanie inwestycyjne i zauważa
działania na rzecz lokalnych społeczności.
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SKRZYDŁA BIZNESU 2013 – WYRÓŻNIENIE DLA INOVA SPÓŁKA Z.O.O.
INOVA Spółka z o.o. znalazła się wśród laureatów Skrzydeł Biznesu 2013, czwartej edycji rankingu firm sektora MSP. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dziennik Gazeta Prawna, a Patronat Honorowy nad rankingiem
objęło m.in.: Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów. Skrzydła Biznesu powstały, by nagrodzić postawę przedsiębiorców, którzy w czasach spowolnienia gospodarczego skutecznie bronią pozycji rynkowej i wciąż poszukują nowych rozwiązań umożliwiających nieustanny rozwój. Świetne wyniki
finansowe, wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, wiarygodność w relacjach
z klientami i partnerami – takie właśnie cechy mają najlepsze firmy mikro, małe
i średnie. Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu i wręczenie wyróżnienia dla
INOVA Spółka z o.o. miało miejsce 17 października we Wrocławiu .

LAUR INNOWACYJNOŚCI DLA INOVA SPÓŁKA Z O.O.
Spółka INOVA otrzymała „Brązowy Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne za projekt „System sterowania
PROTOS”.

Integracyjne oblicze Firmy
Nadrzędną wartością spółki INOVA są jej pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu, profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu
Firma istnieje na rynku oraz rozwija się od wielu lat. Zdajemy sobie sprawę jak ważną kwestią jest wzmocnienie więzi międzypracowniczych oraz dopasowanie zespołu, aby wszyscy jego członkowie dobrze się ze sobą czuli. Wychodząc z założenia, że nie samą
pracą człowiek żyje nasza Firma od wielu lat organizuje różnorodne imprezy dla pracowników oraz ich rodzin m.in.:
»»
»»
»»
»»
»»

Bale Jubileuszowe;
Coroczne Akademie Barbórkowe;
Festyny Rodzinne i Pikniki okazjonalne dla pracowników oraz ich rodzin;
Imprezy Integracyjne organizowane przez poszczególne oddziały naszej Firmy;
Imprezy i Pikniki organizowane przez zakładowe związki zawodowe.

Wszystkie nasze imprezy mają charakter niezobowiązującego spotkania, luźnej atmosfery, pozytywnie zapadają
w pamięć oraz co najważniejsze są to chwile relaksu oraz zapomnienia od trosk dnia codziennego.

LAUR UMIEJĘTNOŚCI SITG DLA PRACOWNIKÓW INOVA SPÓŁKA Z O.O.
Podczas XXXVII Dni Nauki i Techniki, organizowanych przez Radę
Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego”
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Lubinie i KGHM
ZANAM Sp. z o.o. w dniu 17 października 2013 r. Pracownicy Spółki INOVA, tj. inżynierowie: Artur Butryn, Jan Moszumański, Tomasz Opala, Remigiusz Pomykała,
Bronisław Zabielski, otrzymali „LAUR UMIEJĘTNOŚCI SITG” w uznaniu osiągnięć
na niwie efektywnego wdrażania w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
innowacyjnych rozwiązań technicznych z zakresu łączności radiowej.

PREZES ZARZĄDU INOVA SPÓŁKA Z O.O. WŚRÓD 500 NAJLEPSZYCH
MENEDŻERÓW
W ramach prowadzonego rankingu najdynamiczniej rozwijających się
małych i średnich firm (Gazela Biznesu 2013 ) Pan Leon Łukaszewicz Prezes Zarządu INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. znalazł się w gronie
500 najlepiej zarządzających menedżerów w Polsce.

GAZELA BIZNESU 2013 DLA INOVA SPÓŁKA Z O.O.
11 lutego 2014 r. podczas 14 edycji rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm Spółka INOVA po raz kolejny otrzymała GAZELĘ
BIZNESU 2013.
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która
jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Natomiast organizatorem uroczystości, podczas których w obecności regionalnych władz wręczane są statuetki laureatom rankingu i pamiątkowe dyplomy
jest dziennik „Puls Biznesu”.
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„W zdrowym ciele zdrowy duch”, tą sentencją kieruje się wielu aktywnych fizycznie pracowników Spółki INOVA. Mając
świadomość jak trudnym jest oddzielenie dobrego samopoczucia psychicznego od dobrej kondycji fizycznej część pracowników
bierze regularny udział w Biegu o Lampkę Górniczą czy Strzeleckich Mistrzostwach Powiatu Lubińskiego odnosząc niemałe sukcesy
i zdobywając wysokie miejsca na podium. Ponadto uczestniczą również w Rozgrywkach Ligi Drużyn Kierowniczych KGHM Polska
Miedź S.A. w siatkówce oraz w rozgrywkach Ligi Zakładów Pracy w kręglarstwie i innych zawodach sportowych.
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DYREKTORZY (GŁ. INŻ.) ODDZIAŁU
WZBOGACANIA RUD

1. Bandura Bronisław

1. Jeziorowski Bolesław

1. Dobrowolski Leszek

2. Kaczmarczyk Alfred

2. Drzazga Józef

2. Żmudziński Kazimierz

3. Borodacz Mieczysław

3. Sklepkiewicz Elżbieta

3. Nowakowska Barbara
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5. Górecka Alicja (Bene)
6. Jarosz Maria

1. Leja Stanisław

7. Święcińska Ilona

2. Lica Bronisław

8. Hrywna Irena

3. Leja Stanisław

DYREKTORZY (GŁ. INŻ.) ODDZIAŁU
ELEKTROTECHNIKI

DYREKTORZY (GŁ. INŻ.) ODDZIAŁU
MECHANIZACJI

DYREKTORZY (GŁ. INŻ.) ODDZIAŁU
GÓRNICTWA

1. Węgrzynowski Jerzy

1. Stosiak Jan

1. Jońca Edward

2. Tenerowicz Jerzy

2. Mozdyniewicz Jacek

2. Trzak Wiesław

3. Moszumański Jan

3. Kopeć Jan

3. Mrozek Kazimierz

4. Kania Piotr

4. Ostropolski Ludwik

4. Kunysz Narcyz

5. Miłuch Jan

5. Sadecki Jan

5. Kalinowski Andrzej

DYREKTORZY – PREZESI

DYREKTORZY TECHNICZNI
– WICEPREZESI

DYREKTORZY EKONOMICZNI
– WICEPREZESI

KIEROWNICY LABORATORIUM
CENTRALNEGO

6. Martyniak Ryszard

6. Kostka Bogusław

1. Pazdro Jan

1. Stosiak Jan

1. Leśniak Jan

1. Kalinowski Ryszard

7. Poznar Edward

7. Kondracki Ryszard

2. Golemo Stanisław

2. Hwałek Stanisław

2. Opala Maria

2. Czajowski Wojciech

8. Ostropolski Ludwik

8. Katulski Andrzej

3. Karwacki Jan

3. Drzewi Tadeusz

3. Siwak Edward

3. Mordalski Jerzy

9. Michalewicz Leszek

9. Ochmański Marian

4. Stosiak Jan

4. Banaś Bolesław

4. Kopcza Roman

4. Romaniak Janina

5. Nowakowski Piotr

5. Powiłan Eugeniusz

5. Dudkowski Jacek

6. Ostropolski Ludwik

6. Łukaszewicz Leon

6. Kamiński Paweł

7. Pecuszok Bohdan

7. Ostropolski Ludwik

8. Ostropolski Ludwik

8. Tenerowicz Jerzy

DYREKTOR ds. FINANSOWYCH
/HANDLOWYCH

9. Futoma Henryk

9. Kuźmitowicz Ryszard

1. Sutkowski Marcin

10. Gliniecki Lubomir

10. Bednarz Jerzy

2. Giza Krzysztof

11. Kuźmitowicz Ryszard
12. Leszko Zbigniew
13. Łukaszewicz Leon
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4. Stec Renata

KIEROWNICY DZIAŁU SZKOLENIA
I PRZYGOTOWANIA KADR

10. Biliński Jerzy

KIERWONICY WYDZIAŁU BADAŃ
DOŚW. ds. HUTNICTWA

GŁ. INŻ. WYDZIAŁU GEOLOGII

KIEROWNICY WYDZIAŁU GOSPODARKI
REMONTOWEJ, MASZYN I URZĄDZEŃ

1. Musiał Stanisław

1. Zaczek Ferdynand

1. Kryszczak Romuald

2. Chamer Ryszard

2. Bańbuła Bolesław

DYREKTOR PRACOWNI URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH

KIEROWNICY LABORATORIUM
BADAWCZEGO

KIEROWNICY ODDZIAŁU ODZYSKU
KONCENTRATÓW METALI

1. Kozicki Zdzisław

1. Rzepecki Władysław

1. Jazy Edward

2. Siczek Ryszard

2. Jęśko Krzysztof
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KIEROWNIK WYDZIAŁU WDROŻENIA
– Oddział Doświadczalny

KIEROWNICY WYDZIAŁU ATESTACJI
MASZYN I URZĄDZEŃ

DYREKTORZY/ KIEROWNICY BIURA
CERTYFIKACJI WYROBÓW

1. Kozdrowski Antoni

1. Smolarski Zbigniew

1. Kwiatkowski Edward

2. Wiśniewski Zdzisław

Zestawienie ważniejszych projektów
wynalazczych

2. Kozicki Zdzisław

3. Cieślak Mirosław

SPOSÓB ODZYSKU METALI Z RUD MIEDZI

PREZESI / DYREKTORZY ZWG
– IWINY

KIEROWNICY ODDZIAŁU LAMPOWNI

DYREKTOR ODDZIAŁU REALIZACJI
PROJEKTU DOTRA

1. Marszałek Marian

1. Osman Waldemar

1. Zabielski Bronisław

2. Górniak Jerzy

2. Leszczyńska Elżbieta

3. Bukowczyk Andrzej
4. Czyż Wojciech
5. Bednarz Jerzy

Banaś Bolesław, Czajkowski Andrzej, Dobrowolski Leszek, Foligowski Jan, Hawran Jarosław, Kalinowski Andrzej, Kowalska Maria,
Nowakowska Barbara, Pawlak Mirosław, Stec Renata, Studniarek Adam
TAMA WENTYLACYJNA PRZEJAZDOWA Z NAPĘDEM ELEKTRO-HYDRAULICZNYM
Kijewski Ryszard, Dembiński Andrzej, Spychalski Maciej, Smolarek Ryszard

DYREKTOR ODDZIAŁU ROZWOJU
NOWYCH TECHNOLOGII

MODERNIZACJA STACJI PRÓB I BADANIA WIERTAREK HYDRAULICZNYCH W ZD KGHM

1. Moszumański Jan
Juszczak Zbigniew, Rewak Andrzej, Zając Stanisław
MODUŁ NACIĄGU ŁAŃCUCHA RAMY URZĄDZENIA GÓRNICZEGO
Rewak Andrzej
PODPORA PIONOWA TYPU B160T
Miłuch Jan, Pawlak Małgorzata, Rewak Andrzej, Zając Stanisław
SAMOJEZDNY WÓZ DO OBRYWKI
Zając Stanisław, Litwinienko Michał, Kozicki Zdzisław, Miłuch Jan
LEKKA HYDRAULICZNE WIERTARKA OBROTOWO-UDAROWA
Jęśko Krzysztof, Miłuch Jan, Niewójt Janusz, Ostropolski Ludwik, Rewak Andrzej, Trzak Stanisław, Woźnica Roman,
Zając Stanisław
WIEŻYCZKA WIERCĄCO-KOTWIĄCA Z UCHWYTEM OBROTOWYM
Jęśko Krzysztof, Litwinienko Michał, Makuchowski Ryszard, Miłuch Jan, Nowak Jacek, Rewak Andrzej, Woźnica Roman, Zając
Stanisław, Niewójt Janusz, Marcinkiewicz Konstanty, Pawełko Jarosław
ZMIANA KINEMATYKI LABORATORYJNEJ KRUSZARKI SZCZĘKOWEJ KS-100
Danek Krzysztof
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ELEMENTY ROBOCZE DO POMP LF 50 WYKONANE Z POLIURETANU
Kalinowski Andrzej, Lubaszka Jacek, Bubek Andrzej

WÓZ DO CEMENTACJI KOTWI LINOWYCH
Jęśko Krzysztof, Litwinienko Michał, Makuchowski Ryszard, Marcinkiewicz Konstanty, Miłuch Jan, Niewójt Janusz, Nowak Jacek,
Ostapów Lesław, Pawlak Małgorzata, Rewak Andrzej, Woźnicz Roman, Zając Stanisław

SPOSÓB UDROŻNIENIA RUROCIĄGU ODPADOWEGO
Chrąchol Leszek, Gładysz Janusz, Hoszman Henryk, Sagan Janusz, Cieleń Jan, Pisarski Franciszek, Łukasiewicz Franciszek,
Byczkowski Tadeusz, Szwedo Leszek
SAMOJEZDNY WÓZ KOTWIĄCY SWK ZE ZWIJACZEM KABLA
Miłuch Jan, Zając Stanisław, Jęśko Krzysztof, Niewójt Janusz, Pawlak Małgorzata, Rewak Andrzej
WÓZ WIERCĄCO KOTWIĄCY Z RAMĄ TELESKOPOWĄ
Miłuch Jan, Zając Stanisław, Kupiński Kazimierz, Makuchowski Ryszard, Rutkowski Andrzej, Niewójt Janusz
SAMOJEZDNY WÓZ WIERTNICZY DLA SOLI Z WIERTARKAMI OBROTOWYMI
Miłuch Jan, Zając Stanisław, Rewak Andrzej, Jęsko Krzysztof, Litwinienko Michał, Makuchowski Ryszard, Marcinkiewicz Konstanty,
Niewójt Janusz, Trzak Stanisław, Woźnica Roman
STANOWISKO DO BADANIA DŁUGICH ELEMENTÓW NA ŚCISKANIE A SZCZEGÓLNIE NA WYBOCZNIE
Sapowicz Roman, Berezowski Jan, Wiśniewski Franciszek
NAPĘD PNEUMATYCZNY WENTYLATORA DO ZFW/20
Michałowski Jan, Samborski Władysław, Berezowski Jan, Dajer Kazimierz
SPOSÓB WYTWARZANIA KATALIZATORÓW DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH
Wrzyszcz Józef, Jaworska-Galas Zofia, Jazy Edward, Romaniak Janina, Tylkowski Janusz, Mordalski Jerzy
ZESTAW FILTRO-WENTYLACYJNY ZFW/20
Michałowski Jan, Samborski Władysław, Dajer Kazimierz, Meinhardt Bolesław
PRODUKCJA KONCENTRATU SREBRA Z ODPADÓW POZABILANSOWYCH
Kowalska Maria, Bednarek Andrzej, Stec Renata, Chrąchol Leszek
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RAMA TELESKOPOWA WIERTNICZA
Jęśko Krzysztof, Litwinienko Michał, Makuchowski Ryszard, Marcinkiewicz Konstanty, Miłuch Jan, Niewójt Janusz, Nowak Jacek,
Rewak Andrzej, Woźnica Roman
WÓZ Z PLATFORMĄ DO PRAC NA WYSOKOŚCI Z NAPĘDEM ELEKTRO-SPALINOWYM
Drewniak Stanisław, Miłuch Jan, Niewójt Janusz, Ostapów Lesław, Pawlak Małgorzata, Rewak Andrzej, Zając Stanisław, Zając
Zdzisław
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WYMURÓWEK HUTNICZYCH DO MIELENIA
Kania Stanisław, Kowalska Maria, Szylko Jan
PROJEKT WĘZŁA POMIAROWEGO ENERGII CIEPLNEJ DLA OBIEKTÓW ZD NA TERENIE SZYBU WSCHODNIEGO W LUBINIE
Huńczak Stefan, Juszczak Zbigniew, Kozicki Zdzisław
ZŁĄCZE GÓRNICZE ZGG 100 ZMODERNIZOWANE
Walat Franciszek, Tenerowicz Jerzy, Dembiński Andrzej, Sułkowski Zbigniew, Żymalski Andrzej, Smolarek Ryszard, Cisowski
Andrzej, Szmik Stanisław, Fuczek Andrzej, Kurowski Czesław
ZASTOSOWANIE STEROWNIKA DO UKŁADU NAPĘDOWEGO TAMY ELEKTROHYDRAULICZNEJ
Tenerowicz Jerzy, Dembiński Andrzej, Spychalski Maciej
KOPALNIANY WYŁĄCZNIK STYCZNIKOWY MASZYN GÓRNICZYCH KWSMG 3/1KKWSMG 3/2K; KWSMG 3/3 K
Tenerowicz Jerzy, Dembiński Andrzej, Sułkowski Zbigniew
SPOSÓB WYTWARZANIA KATALIZATORÓW DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH
Wrzyszcz Józef, Jaworska-Gallas Zofia, Romaniak Janina, Jazy Edward, Mordalski Jerzy, Tylkowski Janusz
WÓZ WIERCĄCO-KOTWIĄCY DLA KOTWI LINOWYCH I TYPU SWELLEX
Jęśko Krzysztof, Kozicki Zdzisław, Litwinienko Michał, Miłuch Jan, Niewójt Janusz, Ostapów Lesław, Rewak Andrzej,
Zając Stanisław
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POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI KONCENTRATU SREBROWEGO ZE ZŁOMU MAGNEZYTOWEGO
Stec Renata, Bednarek Andrzej, Chrąchol Leszek, Gładysz Janusz, Hoszman Henryk, Kalinowski Andrzej, Kania Stanisław,
Kowalska Maria, Marszałkowska Ewa, Sagan Janusz, Szylko Jan
PRZYRZĄD DO KONTROLI SPRAWNOŚCI PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO ZASILAJĄCEGO MASZYNY SAMOJEZDNE
Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Garłowski Stanisław, Żymalski Andrzej, Smolarek Ryszard

PRZYRZĄD DO PLANOWANIA POWIERZCHNI PROSTOPADŁYCH DO OSI WRZECIONA (WYTACZADŁA)
Białek Roman
PODTRZYMKA - PODPORA ZAPEWNIAJĄCA UTRZYMANIA OSI WRZECIONA W TRAKCIE PRACY PRZY DUŻYCH ROZSTAWACH
WYMIAROWYCH I SZTYWNOŚĆ OBRÓBKI
Białek Roman

MASZYNA DO OBRYWKI I ROZBIJANIA BRYŁ SKALNYCH
Litwinienko Michał, Miłuch Jan, Niewójt Janusz, Zając Stanisław
UNIWERSALNA PLATFORMA DLA MASZYN GÓRNICZYCH
Zając Stanisław, Miłuch Jan, Pawlak Małgorzata
SYSTEM SEJSMICZNY ELOGOR – C
Łukaszewicz Leon, Tenerowicz Jerzy, Czarny Michał, Król Marian, Panenka Waldemar, Giza Jerzy
URZĄDZENIE MIESZAJĄCO TŁOCZĄCE DO BETONU
Miłuch Jan, Zając Stanisław, Ostapów Leszek, Litwinienko Michał
Miłuch Jan, Zając Stanisław, Ostapów Leszek, Litwinienko Michał

UKŁAD ZABEZPIECZENIA WIERTARKI OBROTOWO UDAROWEJ
Ostapów Lesław, Rewak Andrzej, Makuchowski Ryszard
ZESPÓŁ MULTIPLIKATORÓW DO ZASILANIA INDYWIDUALNYCH STOJAKÓW HYDRAULICZNYCH DRAULICZNYCH
Ostapów Lesław, Miłuch Jan, Zając Stanisław, Janiec Stanisław, Drewniak Stanisław
ZESPÓŁ MATRYC DO PRODUKCJI CZĘŚCI OBUDÓW KATALIZATORÓW SZOP 06,07,08 METODĄ OBRÓBKI PLASTYCZNEJ NA ZIMNO
Woźnicz Roman
UNIWERSALNY UKŁAD STEROWANIA I NAPĘDU TAM WENTYLACYJNYCH PRZEJAZDOWYCH TYPU NEHT
Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Spychalski Maciej, Żymalski Andrzej, Smolarek Ryszard

SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI ATESTACYJNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH
Bałdyga Józef, Drewniak Stanisław, Kwiatkowski Edward, Maziec Stefan, Zając Zdzisław

MODERNIZACJA UKŁADU STEROWANIA TAM WENTYLACYJNYCH
Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Spychalski Maciej, Żymalski Andrzej, Smolarek Ryszard

URZĄDZENIE DO BADANIA BETONÓW NA WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Sapowicz Roman, Berezowski Jan, Wiśniewski Franciszek, Rzepecki Władysław, Biliński Jerzy

SYSTEM SZYBOWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ S160
Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Moszumański Jan, Bełz Janusz

URZĄDZENIE DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PROSTE
Rzepecki Władysław, Biliński Jerzy, Sapowicz Roman, Wiśniewski Franciszek
WÓZ WIERTNICZY Z ZESPOŁAMI ROBOCZYMI FIRMY BOHLER
Cieślak Tadeusz, Maziec Stefan, Miłuch Jan, Zając Stanisław

40

HYDROCYKLON
Szylko Jan, Kania Stanisław
ZWIJARKA METALOWYCH FI LTRÓW DOPALACZA KATALITYCZNEGO SZOP
Krzystyniak Roman, Tylkowski Janusz
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SZKLANY REAKTOR DO AKTYWACJI KATALIZATORÓW METALOWYCH (katalizatorów z wkładem metalowym)

WÓZ WIERCĄCY Z PROSTOWODOWYM ZESPOŁEM WIERCĄCYM
Bortkiewicz Adam, Litwinienko Michał, Makuchowski Ryszard, Miłuch Jan, Nowak Jacek, Niewójt Janusz, Ostapów Lesław, Pawlak
Małgorzata, Zając Stanisław

Bulik Ryszard, Jazy Edward, Tylkowski Janusz
GIĘTARKA DO BLACH
iłuch Jan, Zając Stanisław, Ostapów Leszek, Litwinienko Michał
Nowak Jacek, Tylkowski Janusz, Bulik Ryszard, Krzystyniak Roman

FILTRO-WENTYLATOR
Meinhardt Bolesław, Lipowczan Adam, Meinhardt Elżbieta, Biliński Jerzy, Dajer Kazimierz, Michałowski Jan

URZĄDZENIE DO POMIARU NOŚNOŚCI KOTWI ZABUDOWANYCH W GÓROTWORZE ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ
Sapowicz Roman, Dajer Kazimierz, Biliński Jerzy, Rzepecki Władysław, Wiśniewski Franciszek

KASETA SORPCYJNA
Meinherdt Bolesław, Biliński Jerzy, Dajer Kazimierz, Meinhardt Elżbieta, Michałowski Jan, Wiechuła Henryk

KOMPUTEROWY PROGRAM AKTUALIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Kozicki Zdzisław, Kominek Stanisława

FILTR DO URZĄDZEŃ STACJONARNYCH
Meinhardt Elżbieta, Biliński Jerzy, Dajer Kazimierz, Meinhard Bolesław, Michałowski Jan, Podedworny Bronisław

MODERNIZACJA MASZYNY FLOTACYJNEJ IZ - 05 O POJEMNOŚCI 1,5 M3, JEJ WYKONANIE
I ZABUDOWA W HALI FLOTACJI PIONU WZBOGACANIA

ZMIANA KONSTRUKCJI ZAMOCOWANIA WIRNIKA NA WALE POMPY RX 65-250
Gajzler Mirosław, Danek Krzysztof

Kalinowski Andrzej, Kania Stanisław
ZAPROJEKTOWANIE I URUCHOMIENIE W DZIALE DM ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO KOMPUTEROWEGO
ARCHIWUM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

SYSTEM KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ ROZDZIELNI RD-1.1 REJON LW
Dembiński Andrzej, Smolarek Ryszard, Fuczek Andrzej, Sobka Marian, Tenerowicz Jerzy

Makuchowski Ryszard

GNIAZDO I WTYCZKI 500 V 125 A TYP ZD

WIEŻYCZKA WIERCĄCO-KOTWIĄCA DO CIENKIEGO ZŁOŻA
Niewójt Janusz, Stanisław, Miłuch Jan, Nowak Jacek, Kozicki Zdzisław

Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Żymalski Andrzej
AUTOMATYCZNY KONDENSATOROWY KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

UNIWERSALNY CENTRALIZATOR ODCHYLNY
Nowak Jacek, Ostapów Leszek, Miłuch Jan, Zając Stanisław

Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Żymalski Andrzej
KOMPENSATOR INDYWIDUALNY MOCY BIERNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA

CENTRALIZATOR ODCHYLNY TRZYPOŁOŻENIOWY
Ostapów Lesław, Nowak Jacek, Miłuch Jan, Zając Stanisław, Niewójt Janusz

iłuch Jan, Zając Stanisław, Ostapów Leszek, Litwinienko Michał
Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Żymalski Andrzej, Żymalski Grzegorz
URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA WYŁĄCZNIKÓW TYPU HFBM

KOPALNIANY ZESTAW ŁĄCZENIOWY 500V
Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy, Żymalski Andrzej, Smolarek Ryszard
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Czuba Adam
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TAMA WENTYLACYJNA

ŻERDŹ KOTWI UNIWERSALNEJ
Biliński Jerzy, Kosior Aleksander, Laskownicki Stefan, Makuchowski Ryszard, Martyniak Ryszard, Miłuch Jan, Mróz Janusz,
Rzepecki Władysław, Wróbel Jerzy, Zając Stanisław

Michalewicz Leszek, Dajer Kazimierz, Danek Krzysztof
TAMA KOPALNIANA

UKŁAD KLASYFIKUJĄCO WZBOGACAJĄCY
Michalewicz Leszek, Dajer Kazimierz, Wolniak Bartosz

Szylko Jan, Kania Stanisław
ADAPTACJA TULEI BRĄZOWEJ WIERTARKI COP 1238 NA TULEJĘ BRĄZOWĄ WIERTARKI TMK-1

SPOSÓB BEZPRZEWODOWEJ ŁACZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH ZWŁASZCZA W KOPALNIACH PODZIEMNYCH
I UKŁAD DO STOSOWANIA TEGO SPOSOBU
Butryn Artur, Pomykała Remigiusz

Andrzejewski Jerzy, Bogucki Władysław
FOTOOPTYCZNY PODZESPÓŁ STEROWANIA TAMĄ WENTYLACYJNĄ
Dembiński Andrzej, Tenerowicz Jerzy

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
Michalewicz Leszek, Dajer Kazimierz, Danek Krzysztof

PRASKA DO ZGNIATANIA KOŃCÓWEK KABLOWYCH
Trembulak Bogusław

SYSTEM STEROWANIA PROTOS
Kania Piotr, Józefowicz Sebastian, Koreń Aleksander, Prymas Adam

WIEŻYCZKA AUTOMATYCZNA KOTWIĄCA Z MAGAZYNKIEM TYPU WKM
Lasota Jan, Litwinienko Michał, Makuchowski Ryszard, Martyniak Ryszard, Mikołajczak Alojzy, Miłuch Jan, Niewójt Janusz,
Zając Stanisław
SPOSÓB WYTWARZANIA KATALITYCZNIE AKTYWNEJ POWŁOKI CERAMICZNEJ
Wrzyszcz Józef, Zawadzki Mirosław, Miśta Włodzimierz, Romaniak Janina, Jazy Edward, Tylkowski Janusz
UKŁAD DO TRANSMISJI DANYCH W KOPALNIANEJ SIECI ŁĄCZNOŚCI TRANKINGOWEJ
Legierski Tadeusz, Moszumański Jan, Butryn Artur, Pomykała Remigiusz, Garłowski Stanisław
UKŁAD STEROWANIA TAMĄ KOPALNIANĄ
Józefowicz Sebastian, Bełz Janusz
STACJA TRANSFORMATOROWA
Janicki Paweł, Koreń Aleksander, Bełz Janusz
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KALENDARIUM 1965 - 2014
1965 ROK

1966 ROK

1967 ROK

»» 15 II - Powołanie Zakładu Badań i Doświadczeń.
»» Rozruch Zakładu Doświadczalnego Przeróbki Mechanicznej w KGHM w Lubinie i wstępne próby flotacji
mieszanej rudy wg schematu I i II systemu Zakładu Przeróbczego “Lubin”.

»» 1.01. - Wydzielenie z Zakładu Doświadczalnego zamiejscowego oddziału, który stał się zalążkiem
ZBiPM „CUPRUM” we Wrocławiu.
»» 14.02. - Utworzenie Zakładu Doświadczalnego przy KGHM w budowie na bazie Zakładu Badań i Doświadczeń,
Zakładu Doświadczalnego Wzbogacania Rud oraz Centralnego Laboratorium Doświadczalnego Chemii.
»» 10.11. - Uruchomienie w Oddziale Doświadczalnym próbnej eksploatacji złoża rudy miedzi systemem
ścianowym oraz eksperymentalnej eksploatacji systemem filarowo-komorowym przy zastosowaniu obudowy
kotwiowej i samojezdnych maszyn górniczych.
»» Opracowanie filtra spalin do maszyn o napędzie spalinowym.

»» Budowa prototypów maszyn górniczych: ładowarki MŁD-100 (prototyp ŁK-1)
i spychoładowarki SŁO-1, wozu kotwiącego SWK-1, wozu wiertniczego SWW-2/2.
»» Opracowanie sposobu pomiaru przemieszczeń skał stropowych rozwarstwienio
mierzami przelotowymi.
»» Powołanie stacji sejsmicznych.
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1972 ROK

»» Uruchomienie Centralnego Laboratorium Doświadczalnego Chemii.
»» Opracowanie wytycznych i wdrożenie obudowy kotwiowej szczelinowo – klinowej w wyrobiskach korytarzowych
kopalń LGOM-u.

»» Uruchomienie laboratorium geologii i hydrogeologii.
»» Wykonanie wozu do kotwienia na podwoziu samojezdnym.
»» Badanie i wdrożenie kotwi rozprężnych powstałych na bazie kanadyjskich konstrukcji typu BLM
i francuskich konstrukcji typu Ke3.

1970 ROK

1971 ROK

1973 ROK

»» Opracowanie wozu do przewozu załogi oraz materiałów w kopalniach LGOM.
»» Uruchomienie Oddziału Wykonawstwa Asfaltowych Nawierzchni Dróg Dołowych.
»» Adaptacja i wdrożenie metody spektrografi i masowej do analizy rud miedzi i produktów przeróbki.

»»
»»
»»
»»
»»

Opracowanie technologii wzbogacania rudy z rejonu kopalni Rudna.
Wdrożenie do eksploatacji ładowarki łyżkowej ŁK-2.
Wóz do przewozu ludzi i materiałów z dźwigiem na bazie ciągnika ŁK-1.
Wprowadzenie do eksploatacji w KGHM pierwszych telefonów do służb dyspozytorskich i transportowych.
Uruchomienie produkcji (na bazie dokumentacji ZD) wozów wiertniczych typu SWWO-1
z wiertarkami obrotowymi.

»»
»»
»»
»»

Wóz wiertniczy z wiertarkami obrotowo-udarowymi hydraulicznymi.
Pomiary sejsmiczne w kopalniach LGOM.
Zakończenie wdrażania (1971 - 1973) samojezdnych maszyn górniczych.
Obrona pracy doktorskiej Pana Michała Narcyza Kunysza n/t “ Właściwości skał złoża LGOM-u
na tle ich rozwoju litologicznego w monoklinie przdsudeckiej”.

1974 ROK

»» 1.01. - Utworzenie Centralnych Warsztatów Remontowych z Wydziału Maszyn Ciężkich
Zakładu Doświadczalnego (późniejszego ZANAM-u).
»» 1.04. - Utworzenie Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa Miedzi przy IMN w Gliwicach.
»» Uruchomienie analogowego systemu sejsmicznego.
»» Opracowanie wytycznych dla ergonomicznego projektowania i atestacji maszyn i urządzeń górniczych.
»» Powołanie Komórki Szkolenia Mechanizatorów Górnictwa, która przekształciła się w Wydział Szkolenia
przygotowania Kadr, a następnie w Centrum Szkolenia Kadr - jako samodzielna jednostka.

1968 ROK

1969 ROK

»» Uruchomienie produkcji seryjnej i wdrożenie w kopalniach Lubin i Polkowice samojezdnych maszyn górniczych:
wozów kotwiących SWK-2 w ZM „Legmet”, wozów wiertniczych SWW-2/5 w ZM „Legmet”, ładowarek ŁK-1
w FMB „Fadroma”.
»» Wprowadzenie na skalę przemysłową żelazobetonowej obudowy kotwiowej.
»» Opracowanie nowych metod usuwania zwiercin.

»» Mechanizacja budowy tam wentylacyjnych i automatyzacja.
»» Opracowanie prototypowego układu bezprzewodowego sterowania maszynami górniczymi
dla kopalń LGOM-u.
»» Opracowanie technologii flotacji rud miedzi z zastosowaniem acetali.

1976 ROK

1975 ROK

»» Badania technologiczne wzbogacania rud miedzi kopalni “Sieroszowice”.
»» Powołanie Oddziału Doświadczalnego dla prowadzenia prób i badań wariantów systemów
eksploatacji z zastosowaniem podporowej obudowy hydraulicznej oraz prób i badań nowych
rozwiązań maszyn i urządzeń górniczych.
»» Organizacja zespołu ds. badania i rozruchu maszyn wyciągowych.
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1977 ROK

1978 ROK

1979 ROK

»»
»»
»»
»»
»»

Podjęcie produkcji koncentratów Cu i Ag ze złomu wymurówek hutniczych.
Wyprodukowanie wozu strzelniczego na bazie ładowarki ŁK-1.
Skonstruowanie wozu do podwieszania rurociągów.
Konstrukcja katalizatora spalin na komponentach krajowych.
Rozpoczęcie doświadczalnej eksploatacji złoża z zastosowaniem zmechanizowanej obudowy typu FAZOS-70.

»» Wdrożenie stałych instalacji gaśniczych proszkowych na samojezdnych maszynach górniczych
z napędem spalinowym.
»» Otrzymanie nagrody ministra za wdrożenie głowic kotwiowych z żeliwa ciągliwego.
»» Testowanie i adaptacja ładowarki ŁK-200 w warunkach dołowych.

1984 ROK

»» 1.10 - Utworzenie Centrum Kształcenia Kadr na bazie komórki szkolenia mechanizatorów górnictwa
w Zakładzie Doświadczalnym.
»» Ładowarka ŁK-3.
»» Nowa wiertarka obrotowo-udarowa z napędem hydraulicznym.
»» Wdrożenie do produkcji wiertarek: pneumatycznych WUP70, hydraulicznych WH180, wieżyczek
wiercącokotwiących w FAT Chocianów, wysięgników w ZM Ruda Śląska.

»» Opracowanie systemu łączności dla potrzeb kopalń LGOM-u.
»» Rozruchy polskich maszyn wyciągowych sterowanych tyrystorowo na szybach
LIX, PVII, SWI, RVII przez wybitnych specjalistów ZD.
»» Wykonanie prototypów zaworów odcinających i regulujących dla ZWR KGHM.
»» Rozbudowa systemów sejsmicznych.

»» Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych daszków ochronnych dla maszyn górniczych.
»» Wykonanie prototypu wozu zawałowego do wysokich pokładów.
»» Opracowanie, wykonanie i wdrożenie do eksploatacji ładowarki do niskich
pokładów ŁK-2N.

1983 ROK

1985 ROK
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»» Przejęcie części załogi z ZG „Konrad” i przeszkolenie dla potrzeb ZG Sieroszowice.
»» Uruchomienie produkcji części do maszyn przeróbczych z poliuretanu i badanie ich żywotności.
»» Wykonanie nowego typu kopalnianego wyłącznika stycznikowego.

»» Zastosowanie techniki komputerowej do atestacji maszyn.
»» Opracowanie dokumentacji, wykonanie i próby dołowe izolacyjnej tamy wentylacyjnej powtarzalnej.
»» Zaprojektowanie i wykonanie wozu do prac tunelowych SWWT-1.

»» Przekazanie części Oddziału Doświadczalnego do ZG Sieroszowice.
»» Powstanie systemu sejsmicznego „ELOGOR”.
»» Kopalniany system sejsmiczny ELOGOR dla ZG „Rudna”.

1980 ROK

»» Zakończenie etapu budowy maszyn interwencyjnych dla grubego złoża, realizowanego
w latach 1985-1987.
Wdrożenie wozów: SWKG-3, SWGK-4, SWZG-2, SWS-7/1.
»» Wykonanie wozu odstawczego z napędem elektrycznym C3-4pE.
»» Organizacja, montaż i instalacja urządzeń oraz uruchomienie systemu łączności rt GHS
ZOZ w paśmie 163 MHz.

1981 ROK

»»
»»
»»
»»

1982 ROK
»» Upoważnienie ZD do badań atestacyjnych w resorcie hutnictwa.
»» Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji ładownic pneumatycznych typu ŁP-100.
»» Przeprowadzenie prób strzelania otworów zawałowych z zastosowaniem milisekundowych
opóźniaczy lontowych.

»» Wydzielenie Wydziału Atestacji Maszyn i Urządzeń Górniczych ze struktur Pionu Mechanizacji Górnictwa.
»» Oddanie do użytku hali montażu prototypów.
»» Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji renu z surowców siarczkowych uzyskiwanych z obiegowego
kwasu siarkowego w hutach miedzi.
»» Wykonanie ładowarki ŁK-2.
»» Przeprowadzono badania atestacyjne pierwszej partii kotwi wklejanych.
»» Wykonanie urządzenia do automatycznej rejestracji sygnałów sejsmicznych na rejestratorze.

1989 ROK

Uruchomienie produkcji urządzeń do radiowego sterowania urządzeń górniczych.
Wykonanie wozu odstawczego z napędem elektrycznym.
Modernizacja samojezdnego wozu do prac na wysokości SWWT-1.
Serwis radiotelefonów, sejsmiczny, badania lin i zawiesi, badania maszyn wyciągowych
na kopalniach LGOM-u.

1986 ROK

1987 ROK

1988 ROK

»» Prowadzenie ciągłych obserwacji sejsmicznych na terenie kopalń Lubin i Polkowice.
»» Serwis radiotelefonów.
»» Uruchomienie produkcji wiertarek hydraulicznych.
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1990 ROK

1991 ROK

»» Uruchomienie produkcji cyfrowego systemu sejsmicznego.
»» Likwidacja oddziału dołowego.
»» Produkcja sprzęgieł oponowych, ram prowadniczych, wyłączników KWSMG-3, wózków wiercąco-kotwiących
WWK-1 i WW-2, części i podzespołów do maszyn wiercąco-kotwiących.

»» 12.09. - Przekształcenie Zakładu Doświadczalnego KGHM w Zakład Doświadczalny
- Oddział KGHM PM S.A. w Lubinie.
»» Uruchomienie produkcji urządzeń elektrycznych: tamy wentylacyjne, zapalarki, sprzęgła,
wyłączniki kopalniane.
»» Przeprowadzenie prób i wdrożenie wzbogacalników grawitacyjnych w technologii I ciągu ZWR Polkowice.

»» Adaptacja i wykonanie samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących i strzelniczych.
»» Uruchomienie produkcji specjalistycznych maszyn górniczych: wozy wiercąco-kotwiące,
wozy do zabudowy długich kotwi linowych, wozy do obrywki, platformy do prac
na wysokości, wozy strzelnicze.
»» Uruchomienie unikalnej linii obróbki cieplno-chemicznej.

»» Przekształcenie Zakładu Doświadczalnego - Oddziału KGHM PM S.A. w Lubinie
w Zakład Doświadczalny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
»» Opracowanie i wykonanie 2 tam wentylacyjnych dla ZG „Lubin”.
»» Kopalniany wyłącznik stycznikowy KWSMG-3/3P.
»» Zdalne sterowanie radiowe maszyn i urządzeń typu AD-16.
»» Uruchomienie produkcji samojezdnych wozów do zabudowy kotwi linowych WCKL-1.
»» Uruchomienie produkcji urządzeń do radiowej łączności szybowej.

1994 ROK

1995 ROK
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»»
»»
»»
»»
»»

System szybowej łączności radiotelefonicznej typu S-160.
Kopalniany system sejsmiczny ELOGOR-C.
Uruchomienie produkcji samojezdnych wozów wiertniczych typu SWW-1Hk.
Uruchomienie produkcji samojezdnych wozów kotwiących SWK-2Hz.
Uruchomienie produkcji samojezdnych wozów do obrywki SWB-1AC.

»» Uruchomienie produkcji samojezdnych maszyn kotwiących SWK-1HkB.
»» Wyposażenie elektrycznych tam wentylacyjnych typu NEHT.
»» Wykonanie samojezdnych wozów wiertniczych (na zespołach firmy Bohler) typu SWW-1HKB.

1996 ROK

1997 ROK

»»
»»
»»
»»

Uruchomienie produkcji elektrycznej rozdzielnicy przodkowej nowej generacji (NZ 05- dop. WUG GE-115/96).
System kompensacji mocy biernej 1,8 MVA 6kV.
Konstrukcja kabiny klimatyzowanej KK-1do samojezdnych maszyn górniczych.
Kopalniany system wentylacyjny KSW-2001.

»»
»»
»»
»»

Rozpoczęcie produkcji automatycznej wieżyczki kotwiącej z magazynkiem kotwi typu WKM.
Automatyczny kompensator mocy biernej 6kV pod ziemią.
Fotooptyczny podzespół sterowania tamą wentylacyjną NEHT.
Uruchomienie łączności trankingowej.

»» Przystosowanie laboratorium do świadczenia kompleksowych usług
w zakresie monitoringu środowiska naturalnego.
»» Zbudowanie nowej wersji maszyn górniczych SWS 7/1.
»» Wykonanie instalacji do wzbogacania grawitacyjnego tlenkowej rudy kobaltowo-miedziowej
ze złoża Kimpe w Kongo.
»» Uruchomienie produkcji kooperacyjnej kompensatorów mocy biernej 500V.

1992 ROK

1993 ROK

»» Przeprowadzenie w Kongo na instalacji wykonanej w ZD prób półtechnicznych
do wzbogacania rud kobaltowo-miedziowych.
»» Rozszerzenie działalności Spółki o dziedziny takie jak: recykling, usługi drogowego
transportu towarowego, utylizację i zagospodarowanie odpadów przemysłowych.
»» Zdobycie Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Poznańskich za kompensator mocy
biernej SN.
»» Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przedsięwzięcia inwestycyjnego
- Zakład Odzysku Koncentratów Metali.
»» Opracowanie systemu wykrywania i gaszenia pożarów w komorach paliw.

2000 ROK

1998 ROK

1999 ROK

»» Wdrożenie w O/ZWR Rudna hydrocyklonów klasyfikująco - wzbogacających w układzie flotacji
czyszczących.
»» Powołanie Oddziałów z nominowanymi Dyrektorami Oddziałów, służb marketingowych
i zaopatrzeniowych oraz opracowanie planów marketingowych.
»» Dokonanie sprzedaży nieruchomości będącej dotychczasową siedzibą Zarządu Spółki na Osiedlu D.
»» Przeniesienie siedziby Biura Zarządu oraz Oddziału Elektrotechniki Górniczej do odrestaurowanych
pomieszczeń na Szybie Wschodnim.
»» Zakończenie zadania inwestycyjnego „TRANKING” oraz przekroczenie sprzedaży 1000 sztuk
telefonów trankingowych.
»» Opracowanie systemu dyspozytorskiego łączności radiowej dla ZWR i Pol-Miedź-Trans.
»» Wdrożenie do produkcji nowych maszyn (spycharki kołowej SPK-3 oraz wozu do montażu
rurociągów SWDR-1 a także wysięgnika teleskopowego WG-1.
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»» 08.11. uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr 1417/1/2004
potwierdzającego zgodność z wymogami PN:EN ISO 9001:2001. Przyznany Certyfikat obejmuje działalność
Spółki w zakresie: projektowanie, produkcja i serwis: maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
systemów automatyki i łączności radiowej, wyrobów gumowych zbrojnych, opakowań papierowych,
wzbogacenie rud metali nieżelaznych, usługi atestacyjne i rzeczoznawstwa oraz certyfikacja wyrobów.
»» 13.12. uzyskanie statusu jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw Unii Europejskiej:
»» 98/37/WE- maszyny
»» 94/9/WE – sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu.

»» Uzyskanie trzech patentów na : centralizator nożycowy, ramę prowadniczą oraz wiertarki
hydrauliczne.
»» Przeniesienie laboratorium obudowy i geomechaniki do wyremontowanych pomieszczeń.
»» Wykonanie systemu sygnalizacji i alarmowania o zagrożeniu pożarowym w komorze paliw
na dole kopalni.

2001 ROK

2002 ROK

2003 ROK

2004 ROK
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»» Dokonanie zmiany nazwy spółki Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.
na INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
»» Opracowanie projektu i wykonanie systemu kompensacji mocy biernej
w sieci elektro-energetycznej 6 kV w HM Głogów.
»» Wdrożenie systemu radiowego sterowania i monitorowania ujęć wody pitnej.
»» Wykonanie modernizacji dołowych stacji transformatorowych 6000V/500V.
»» Wydzielenie ze struktury Oddziału Mechanizacji Górnictwa Biura Atestacji i Rzeczoznawstwa.
»» Dokonanie sprzedaży Oddziału Odzysku Koncentratów Metali firmie DKE Oława.

2005 ROK

»» Uzyskanie pierwszego w kraju certyfikatu na maszynę górniczą (wiertnica SWW-1HW)
wydanego przez KOMAG.
»» Udział w Misji Gospodarczej do RPA, Mozambiku, Królestwa Swazi oraz nawiązanie
kontaktów handlowych.
»» Udział w targach technicznych w Hanowerze.
»» Wykonanie pierwszej w górnictwie podziemnym instalacji elektronicznej do wykrywania
zagrożenia pożarowego.
»» Opracowanie i wykonanie alarmowej centrali telefonicznej dla potrzeb Jednostki Ratownictwa
Górniczo – Hutniczego.

»» Wykonanie i wdrożenie do eksploatacji wozu transportowego do przewozu ludzi, wyposażonego
w pneumatyczne amortyzatory.
»» Opracowanie projektu i wykonanie komputerowego systemu sejsmicznego ELOGOR obejmującego
64 kanały rejestracyjne.
»» Opracowanie i wykonanie lokalnych stacji alarmowania dla Zakładu Hydrotechnicznego “Żelazny Most”.
»» Opracowanie projektu i wykonanie dołowego systemu łączności radiowej DOTRA.
»» Połączenie Zakładu Wyrobów Gumowych Sp. z o.o. w Iwinach z INOVA Centrum Innowacji Technicznych
Sp. z o.o. w Lubinie.
»» Utworzenie Biura Certyfikacji Wyrobów spełniającego wymagania normy PN-EN 45011: 2000
i uzyskanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 101-10 w dniu 10 kwietnia 2003r.
»» Przejęcie obsługi lampowni O/ZG LUBIN ( zatrudniono 34 pracowników ).

»»
»»
»»
»»

Opracowanie systemu łączności radiowej DOTRA dla potrzeb ratownictwa górniczego pod ziemią.
Opracowanie projektu i wykonanie systemu sterowania układem 7 tam wentylacyjnych pod ziemią.
Opracowanie indywidualnego kompensatora mocy biernej na napięcie 1 kV.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy PN: EN ISO 9001: 2001.

»» 28.01. – opracowanie i wykonanie zmodernizowanego układu radiowego sterowania
i monitorowania pracą ujęć wody pitnej.
»» Przemieszczono działalność związaną z produkcją, remontami i serwisem maszyn górniczych
z INOVA Sp. z o.o. do DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. Natomiast z DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. do
INOVA Sp. z o.o. została przemieszczona działalność związana z produkcją, remontami i serwisem systemów
sterowania oraz stacji pojazdowych i rozdzielnic. Wymiana działalności została dokonana poprzez sprzedaż
wybranych składników majątkowych związanych z przemieszczaną działalnością. Spółki odkupiły od siebie
majątek nieumorzony i umorzony, przydatny do realizowanej działalności.

»» Podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji systemu łączności dołowej DOTRA.
»» Wygrany przetarg na prowadzenie lampowni w kopalniach
Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice – Sieroszowice.

»» Przejęcie obsługi wszystkich lampowni na oddziałach górniczych KGHM .
»» W lutym sprzedanie Oddziału Wzbogacania Rud na rzecz KGHM ECOREN S.A.,
natomiast w maju – Oddziału Zakład Wyrobów Gumowych w Iwinach na rzecz ZWG Sp. z o.o.
»» Połączenie Biura Atestacji, Rzeczoznawstwa z Biurem Certyfikacji Wyrobów.

2008 ROK

2009 ROK

2006 ROK

2007 ROK

»» Utworzenie Oddziału Rozwoju Nowych Technologii oraz Działu Kontroli i Pomiarów.
»» Włączenie Działu Obsługi Stacji Sejsmicznych do Oddziału Rozwoju Nowych Technologii.
»» Wydzielenie z Działu Produkcji Elektrotechnicznej produkcji mechanicznej i utworzenie
Oddziału Mechanicznego funkcjonującego jako odrębne centrum zysków Spółki.

»» Wyodrębnienie z Biura Certyfikacji, Rzeczoznawstwa i Atestacji Wyrobów obszarów badań:
obudowy górniczej, akustyki i wibracji, będących w dotychczasowym zakresie działalności Biura
i utworzenie nowej komórki organizacyjnej w pionie Prezesa Zarządu pn. Laboratorium Badawcze.
»» Zlikwidowanie komórki organizacyjnej w pionie Wiceprezesa pn. Dział Kontroli i Pomiarów (TK)
i umieszczenie jej zakresu działalności w Oddziale Elektrotechniki (TE).
»» Zakończenie trwającego od roku 2008 procesu renegocjacji umów handlowych na realizację
projektu DOTRA.
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»» Zmiana właściciela Spółki i przeniesienie 100% jej udziałów z KGHM Ecoren S.A. bezpośrednio
do KGHM Polska Miedź S.A.
»» Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem rozwiązań technicznych i budową prototypu tamy
wentylacyjnej typu OKO.
»» Zakończenie realizacji pracy rozwojowej z zakresu opracowania, dopuszczenia i wdrożenia do
produkcji nowego typu stacji transformatorowych IN-S 400/6 oraz IN-S 630/6.
»» Zrealizowanie inwestycji w zakresie utworzenia centrum koordynacji serwisu DOTRA.

»» Wdrożenie do oferty handlowej nowych wyrobów:
»» tama wentylacyjna podnoszona typu OKO wraz z systemem automatyki i sterowania,
»» pełny typoszereg nowych stacji transformatorowych obejmujący: stacje transformatorowe 400kVA (13 wariantów wykonania), 630 kVA (13 wariantów wykonania) i 250 kVA
(3 warianty wykonania),
»» system automatyki i sterowania przenośników taśmowych PROTOS.
»» Zakończenie prac przy realizacji systemu i-DOTRA – instrukcja pilotażowa.
»» Uzyskanie Akredytacji dla Laboratorium Badawczego.

»» Zakończenie realizacji inwestycji związanej z utworzeniem Laboratorium Kompatybilności
Elektromagnetycznej, a tym samym rozszerzenie oferty handlowej o usługi z zakresu EMC.
»» Rozszerzenie oferty handlowej o nowe wyroby i projekty branży elektrotechnicznej
(stacje transformatorowe nowego typu – 24 nowe typy), automatyki i sterowania
(m.in. wprowadzono do sprzedaży nowe rozwiązania z zakresu sterowania przenośnikami
taśmowymi; opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowych rozwiązań z zakresu sterowania 		
tamami wentylacyjnymi) oraz z zakresu mechaniki (wdrożenie do produkcji nowych,
innowacyjnych typów tam wentylacyjnych wraz z układem sterowania) i łączności podziemnej.

2013 ROK

2014 ROK
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»» Wydzielenie z Biura Certyfikacji Wyrobów zadań wykonywanych przez rzeczoznawców i utworzenie
nowej komórki organizacyjnej w pionie Prezesa Zarządu pn. Pracownia Urządzeń Technicznych.
»» Zawarcie umowy konsorcjum pn. „Centrum Wiedzy” z Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.,
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. i BIPROMET S.A.
»» Rozszerzenie zakresu działalności o usługi serwisowe urządzeń elektrycznych na potrzeby
Huty Miedzi Głogów.
»» Rozszerzenie zakresu działalności o usługi kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
Opracowanie pod redakcją:
Leona Łukaszewicza
»» Zawarcie trzyletniej umowy na dostawę stacji transformatorowych dla KGHM Polska Miedź S.A.
»» Zawarcie trzyletniej umowy na dostawę tam wentylacyjnych dla KGHM Polska Miedź S.A.
»» Rozszerzenie usług serwisowych na terenie Huty Miedzi Głogów.

Zespół w składzie:
Anna Kuchta
Paweł Juszczak
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Pracowników
Pracowników portret własny
portret własny
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